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KOSMETYKA TWARZY
ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE
Zabiegi dla wszystkich rodzajów skóry. Ich zadaniem jest:
- likwidacja martwego naskórka
- głębokie oczyszczenie skóry
- odblokowanie ujść gruczołów łojowych
- usunięcie zaskórników i wyprysków
- poprawa cyrkulacji krwi i limfy
- przywrócenie prawidłowego kolorytu
- wygładzenie i zamknięcie rozszerzonych porów
- przygotowanie do innych zabiegów kosmetycznych
ZABIEGI Z OCZYSZCZANIEM MANUALNYM
kosmetykach Environ, Selvert, MediDerma.
czas zabiegu 90-120'; cena: 280-400 zł

-

zabiegi

wykonujemy

na

ZABIEG OCZYSZCZANIA Z PEELINGIEM AZELAC (MediDerma)
W tym zabiegu oprócz tradycyjnego oczyszczania mechanicznego zostanie
zastosowany kwas azelinowy działający przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie.
Likwiduje rumień, poprawia jakość cery tłustej poprzez zmniejszenie wydzielania
łoju, działa przeciwbakteryjnie i hamuje nadmierne rogowacenie naskórka.
czas 90'; cena 400 zł
SILNA ODNOWA (Selvert)
Zabieg z użyciem ampułki, zawierającej ekstrakt z wydzieliny ślimaka
o niespotykanych właściwościach regenerujących. Działa przeciwstarzeniowo,
odżywczo, oczyszczająco, antybakteryjnie, naprawczo.
czas 60'; cena 350 zł (zabieg bez oczyszczania manualnego)
ZABIEG PRZECIWTRĄDZIKOWY (Selvert)
Zabieg o działaniu oczyszczającym, wyciszającym pracę gruczołów łojowych.
W zabiegu wykorzystano lecznicze działanie peelingu migdałowego oraz ampułki
z wyciągiem z olejku z drzewa herbacianego.
czas 60'; cena 350 zł (zabieg bez oczyszczania manualnego)
ZABIEG OCZYSZCZANIA PLECÓW (Environ)
Głęboko oczyszcza, działa przeciwzapalnie i normalizująco na gruczoły łojowe.
Zabieg z oczyszczaniem manualnym.
czas 90’; cena 280 zł

ZABIEGI NAWILŻAJĄCE
Zabiegi dla skór suchych, odwodnionych, napiętych, z widoczną utratą jędrności,
z uczuciem ciągłego ściągnięcia, dyskomfortu w postaci pieczenia i łuszczenia się.
Ich zadaniem jest:
- nawilżenie
- uelastycznienie i ujędrnienie
- przywrócenie równowagi hydro-lipidowej naskórka
BLUE LAGUNE (Babor)
Orzeźwiająca pielęgnacja
składnikom bogatym w

o działaniu
ekstrakty z

intensywnie nawilżającym, dzięki
planktonu i alg, pozyskiwanych
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z kontrolowanych plantacji. Pierwiastki, proteiny i lipidy działają odżywczo
i rewitalizująco.
czas 90'; cena 380 zł
AQUAWEAR (Selvert)
To wszechstronny, innowacyjny, profesjonalny program na problem utraty wody i
braku lipidów w skórze. Ten kompleksowy system zaprojektowano tak, by
stymulować naturalny proces nawilżania skóry. Jego celem jest
przywrócenie blasku skórze odwodnionej i/lub a-lipidowej. Służy temu
zastosowana w zabiegu najnowocześniejsza formuła zawierająca dwa
innowacyjne składniki aktywne: naturalne nie zmydlające się frakcje i AutoHydrat, które potrafią utrzymać doskonałą równowagę wody i lipidów w
naskórku. Zrównoważenie tych dwóch elementów w skórze przyczynia się do
zwiększenia ochrony przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
czas 90'; cena 390zł
WZMOCNIENIE (Selvert)
Zabieg nawilżający dla każdego rodzaju skóry. Odbudowuje powierzchnię
płaszcza hydrolipidowego, przywracając jego równowagę, nawilża, koi, likwiduje
przekrwienia, normalizuje i równoważy wydzielanie sebum. Po zabiegu naskórek
jest odnowiony i zregenerowany.
czas 60'; cena 330 zł

ZABIEGI DLA CERY NACZYNIOWEJ I WRAŻLIWEJ
Zabiegi dla skór nadmiernie wrażliwych na zmiany temperatury, z uczuciem
ciągłego ściągnięcia i suchości, zaczerwienionych, łuszczących się, skłonnych do
trądzika różowatego, alergii, z rozszerzonymi naczynkami krwionośnymi. Ich
zadaniem jest:
- wzmocnienie ścianek naczyń krwionośnych
- poprawa mikrocyrkulacji krwi i limfy
- wyciszenie skóry
- złagodzenie podrażnień
- nawilżenie
ZABIEGI LECZNICZO - KOREKCYJNE (Environ)
czas 60 - 75'; cena 220 - 350 zł
ZABIEG NA COUPEROSE (Selvert)
Zabieg na rozszerzone naczynka (kuperozę) dla skór z zaburzoną cyrkulacją
krwi. Zabieg aktywizuje mikrokrążenie, zwęża naczynia, koi, likwiduje
przekrwienie oraz nawilża. Po zabiegu skóra jest dotleniona i odnowiona, a
bariera ochronna naskórka wzmocniona.
czas 60'; cena 320 zł
STOP STRESS (Babor)
Błyskawicznie kojący zabieg. Zawiera koncentrat substancji czynnych,
wzmacniający nadwyrężoną stresem skórę. Poprawia funkcje obronne skóry,
skutecznie zapobiegając powstawaniu nowych podrażnień, zwiększa odporność
na działanie stresu oraz szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych.
czas 90'; cena 350 zł
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ZABIEGI ANTI - AGE
Zabiegi przeznaczone dla skór pozbawionych prawidłowego napięcia,
elastyczności, z widocznymi zmarszczkami i bruzdami, odwodnionych. Ich
zadaniem jest:
- głębokie nawilżenie
- poprawa gęstości skóry
- stymulacja procesów tworzenia się kolagenu i elastyny
- wzmocnienie systemu immunologicznego
- uelastycznienie i ujędrnienie
- dotlenienie, odżywienie i rewitalizacja
- spłycenie zmarszczek i wygładzenie naskórka
- przywrócenie utraconej zdolności pobierania substancji odżywczych z
kosmetyków
- pobudzenie naturalnych funkcji życiowych komórek
- odbudowa prawidłowego płaszcza lipidowego naskórka
- ochrona przed wolnymi rodnikami
COLAGEN BOOSTER (Babor)
Intensywny trening tkanki łącznej poprzez zastosowanie masażu Jacquet'a,
przeznaczony dla skór suchych, odwodnionych i wiotkich. Zabieg pobudza
syntezę kolagenu w skórze, zmniejsza profil zmarszczek, zwiększa elastyczność i
wzmacnia naskórek.
czas 90'; cena 360 zł
MIMICAL CONTROL + Q10 (Babor)
Sposób na zmarszczki mimiczne. Zabieg likwiduje mikronapięcia w skórze,
zapobiega utracie elastyczności, wygładza i regeneruje skórę. Rysy twarzy stają
się gładsze i delikatniejsze.
czas 90'; cena 350 zł
ZŁOTO MAROKA (Babor)
Zabieg ujędrniający i silnie odżywczy, wzmacnia sieć włókien kolagenowych.
Reguluje gospodarkę hydrolipidową skóry i wzmacnia jej naturalny płaszcz
ochronny.
czas 90’; cena 310 zł
LIPID REPAIR (Babor)
Zabieg odbudowujący i regenerujący naturalną barierę hydrolipidową naskórka.
Dla skóry przesuszonej, a także wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Może być
wykonany z maską termomodelującą, która działa detoksykująco i zwęża pory
lub odżywczą maską kremową.
czas 90’; cena 310 zł
czas 90' (z maską Thermomodelage); cena 420 zł
MULTIREGENERACJA (Babor)
Zabieg na bazie kosmetyków bogatych w witaminy. Wpływa na syntezę kolagenu
i chroni wnętrze komórek przez wpływem wolnych rodników. Wiąże wilgoć,
łagodzi podrażnienia skóry i silnie regeneruje.
czas 90’; cena 310 zł
SILNA ODNOWA (Selvert)
Zabieg silnie odnawiający (z wyciągiem z białka ślimaka) przeznaczony dla
każdego rodzaju skóry. Zabieg świetnie regeneruje, stymuluje rozrost komórek,
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chroni przed bakteriami, przywraca równowagę nawilżenia, przyspiesza gojenie.
Przeciwdziała powstawaniu wolnych rodników. Po zabiegu skóra jest
znormalizowana, odżywiona, uelastyczniona i ujędrniona.
czas 60'; cena 350 zł
OPTIMALE DNA/ADN (Selvert)
Zabieg przeciwstarzeniowy dla każdego rodzaju skóry. Zabieg naprawczy dla
skóry narażonej na stres i przedwczesne starzenie. Zapobiega działaniu wolnych
rodników, chroni przed czynnikami chemicznymi i fizycznymi obecnymi w naszym
otoczeniu. Zabieg ten zawiera aktywne składniki, które chronią strukturę DNA
komórek. Po zabiegu skóra odzyskuje utracony blask i młody wygląd.
czas 70'; cena 430 zł
VITASPHERES (Selvert)
Odmładzający zabieg witaminowy z witasferami dla każdego rodzaju skóry.
Zabieg ten zawiera czystą witaminę C ,która jest najlepszą kuracją przeciw
wolnym rodnikom, stymuluje odnowę komórkową, przyczynia się do produkcji
kolagenu. Ujędrnienia tkanki oraz poprawia stan skór narażonych na
fotostarzenie. Po zabiegu skóra jest rozjaśniona, głęboko nawilżona i napięta.
czas 60'; cena 390 zł
CELL VITALE-ANTI-AGE (Selvert)
Innowacyjny zabieg, który zapobiega i powstrzymuje procesy niszczące skórę
dzięki zastosowaniu roślinnych komórek macierzystych (pozyskiwanych ze
specjalnej odmiany szwajcarskich jabłek Uttwiler Spatlauber). Spowalniają one
proces starzenia i stymulują odnowę komórkową skóry, przywracając twarzy
młody wygląd .Połączenie zamknietych w liposomach roślinnych komórek
macierzystych oraz wysoce skutecznej mieszanki aktywnych składników antystarzeniowych. CELL VITALE jest doskonałym sprzymierzeńcem w przywracaniu
twarzy blasku i świeżości.
czas 90'; cena 490 zł

Zabiegi ENVIRON
Zabiegi profesjonalne Environ opierają się na bezinwazyjnych metodach
spłycania zmarszczek, ujędrniania skóry i pogrubiania naskórka, bez narażania
jej na ryzyko powikłań, bólu, niepewności i czasowej izolacji. Metodą
jonoforezy, sonoforezy oraz mikronakłuwania naskórka (Roll-Cit), do
żywych komórek skóry dostarczane są skoncentrowane dawki witamin i
antyutleniaczy, które stymulują naturalne procesy odnowy naskórka. Skóra
produkuje zwiększoną ilość zdrowego kolagenu i elastyny, co powoduje widoczną
poprawę jej struktury oraz kondycji, uzyskanie jednolitego koloru i zdrowego,
młodego wyglądu. Połączenie zabiegów Environ z pielęgnacją domową daje
zaskakujące rezultaty.
Do zabiegów Environ używamy specjalistyczną aparaturę DF I-Onzyme II,
która
umożliwia
wprowadzenia
związków
aktywnych
zawartych
w
kosmeceutykach bezpośrednio do żywych komórek skóry. Dzięki temu
uzyskujemy przyspieszone efekty odnowy komórkowej i strukturalnej, a
rezultatem jest widoczna poprawa wyglądu skóry twarzy, redukcja zmarszczek,
blizn, przebarwień oraz zwiotczeń.
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Aparat I-Onzyme DF II prezentuje innowacyjne połączenie sonoforezy i
intensywnej jonoforezy pulsacyjnej, które stosowane jednocześnie, zwiększają
penetrację witamin i czynników wzrostu zawartych w produktach
Environ aż 40-krotnie, niż przy standardowym zastosowaniu kremu.
W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się wykonywanie serii 10
zabiegów aparaturą DF I-Onzyme II, minimum 1 raz w tygodniu. Utrzymanie
skóry w jak najlepszej kondycji wymaga regularnych wizyt, które stymulując
optymalną produkcję kolagenu i elastyny znacznie opóźniają procesy starzenia.
Zabieg nawilżająco- rozświetlający
Wskazany dla skóry bardzo wrażliwej i suchej. Zawiera dużą dawką witaminy C.
Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie komórek przyśpieszając ich odnowę,
zmniejsza wrażliwość i uczucie suchości, obkurcza uszkodzone naczynka
krwionośne. Opóźnia oznaki starzenia się skóry nadając jej delikatniejszą
strukturę, zwiększoną sprężystość i gęstość oraz świeży, zdrowy kolor.
czas 90'; cena 350 zł
Zabieg nawilżająco- łagodzący
Zabieg głęboko nawilżający dla skóry alergicznej i bardzo wrażliwej. Działa
kojąco i regenerująco, wzmacnia strukturę naczyń krwionośnych, zmiękcza i
wygładza naskórek.
czas 60'; cena 220 zł
Intensywna pielęgnacja z witaminą C
Zabieg jest alternatywnym pilingiem na bazie 20 % kwasu askorbinowego,
dającym skórze korzyści złuszczania redukując jej szorstkość i wyrównując
koloryt. Witamina C stymuluje produkcję kolagenu i elastyny zwiększając w ten
sposób jej spoistość. Głęboko regeneruje skórę pogrubiając jej naskórek co
prowadzi do kamuflażu uszkodzonych naczyń na jej powierzchni. Doskonale
nawadnia, rozjaśnia i uspokaja skórę.
czas 120'; cena 380 zł
Zabieg regenerujący z oczyszczaniem skóry
Zabieg z manualnym oczyszczaniem skóry oraz jonoforezą przeznaczony
dla osób, których cera wymaga oczyszczania i jednocześnie głębokiej
regeneracji.
czas 120'; cena 350 zł
Zabieg oczyszczania skóry dla młodzieży
Zabieg z użyciem dermokosmetyków Environ polegający na manualnym
oczyszczeniu skóry. Pomaga wyeliminować zmiany krostkowe i zaskórnikowe,
działa bakteriobójczo, pomaga skórze odzyskać czystość, świeżość i delikatność.
czas 90-120'; cena 280 zł
Aby wzmocnić efekty zabiegów, w zależności od potrzeb skóry, możemy
indywidualnie wzbogacić je o dodatkowe produkty:
- Serum Hydrating H.A.
Wysokoskoncentrowane Serum nawilżające do pielęgnacji skóry suchej, ze
zmarszczkami i zniszczeniem posłonecznym. Formuła preparatu została
specjalnie opracowana w celu pogrubienia skóry właściwej i zredukowania
drobnych zmarszczek. Produkt zawiera również maksymalnie skoncentrowane
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stężenie kwasu hialuronowego, aplikowanego zewnętrznie na skórę, jednakże
wielkość
cząsteczki
kwasu
hialuronowego
wymaga
mikronakłuwania
kosmetycznego za pomocą Roll-CIT lub Focus-CIT w domu lub wprowadzania
preparatu ultradźwiękami w gabinecie kosmetycznym. Serum Hydrating H.A. to
jedyny kosmeceutyk na świecie, którego odpowiednio duże cząsteczki HA
stymulują własną produkcję kwasu hialuronowego w skórze.
cena 80 zł
- Focus Frown
Lekkie serum przeznaczone do zmiękczania i wygładzenia zmarszczek w
okolicach czoła. Zmarszczki zostaną w sposób widoczny zminimalizowane, a
napięcie mięśni w okolicach czoła, zredukowane. Idealny na "kurze łapki" i
delikatną skórę wokół oczu. Może być stosowany jako przedłużenie działania
iniekcji toksyny botulinowej lub jako jego alternatywa dla Pacjentów zamiast
ostrzykiwań. Ze względu na wielkość cząsteczek może penetrować skórę tylko po
uprzednim mikronakłuciu naskórka urządzeniem Roll-CIT lub Focus-CIT
kosmetycznym lub przy zastosowaniu ultradźwięków.
cena 80 zł
- Serum Sono DFP 312
Peptydowe serum, które zostało specjalnie zaprojektowane do stosowania wraz z
zabiegiem na profesjonalnym urządzeniu do pielęgnacji skóry Ionzyme DF. Sono
DFP 312 zawiera różnorodne peptydy, które zostały zakwalifikowane, jako
podstawowy składnik anti-aging w najlepszych preparatach do pielęgnacji skóry.
cena 50 zł
- Żel Colostrum
Ze względu na wysoką zawartość czynników wzrostu i przeciwciał, szczególnie
zalecany dla skóry dojrzałej, w okresie menopauzy lub w czasie obniżonej
odporności. Wzmacnia system immunologiczny skóry i przyspiesza regenerację
tkanek, blizn pooperacyjnych i potrądzikowych. Działa przeciwzapalnie,
antybakteryjnie i antywirusowo. Redukuje zmarszczki, ujędrnia i pogrubia skórę
oraz stanowi doskonały zastrzyk energii dla palaczy, szarej bądź pozbawionej
blasku i jędrności skóry.
cena 80 zł
JONOPEELINGI ENVIRON
Seria jonopeelingów Environ jest tak zaprogramowana, aby zapobiec
zniszczeniu naskórka, jednocześnie pozwalając na dotarcie cząsteczek kwasu do
skóry właściwej, gdzie stymulują fibroblasty (komórki skóry) do wzmożonej
produkcji kolagenu. Jest to możliwe dzięki wielowarstwowej aplikacji, niskiemu
PH oraz wtłaczaniu ich wgłąb skóry za pomocą jonoforezy. Po nałożeniu
wybranego peelingu Environ na skórę cząsteczki kwasu penetrując skórę
wywołują różne zmiany chemiczne. Następuje wzrost zdrowych komórek od
głębszych warstw skóry aż do naskórka, co powoduje kreowanie się nowej skóry
o zdrowszej strukturze.
Peeling LACM
Delikatny chłodzący peeling pozwala na wielokrotne złuszczanie warstwy rogowej
naskórka bez powodowania jakichkolwiek zniszczeń skóry. Doskonale stymuluje
skórę do produkcji zdrowego kolagenu i elastyny oraz sprawia, iż wierzchnie
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warstwy skóry stają się prawidłowo ukrwione, a naskórek gładki i spoisty.
Redukuje przebarwienia w górnych warstwach skóry i sprawia, że pigmentacja
jest jaśniejsza.
czas 60'; cena 350 zł
Peeling LAC-PAMGEL z Jonoforezą
Intensywny zabieg rozświetlająco-rozjaśniający na bazie kwasu mlekowego i
glikolowego. Regeneruje komórki, spłyca zmarszczki, doskonale nawilża skórę i w
znacznym stopniu rozjaśnia przebarwienia. Nadaje cerze promienny wygląd i
zdrowy kolor.
czas 120'; cena 400-450 zł
Zabieg regenerujący na okolice oczu
Głęboki peeling okolic oczu na bazie kwasu mlekowego lub glikolowego
przeznaczony dla osób, których problemem są zmarszczki, cienka skóra,
zasinienia okolic oczu. Skutecznie redukuje "kurze łapki", ujędrnia, nawilża.
czas 60'; cena 200-260 zł

ZABIEGI LIFTINGUJĄCE, UJĘDRNIAJĄCE,
POPRAWIAJĄCE OWAL TWARZY

Zabiegi przeznaczone dla skór z widoczną utratą nawilżenia, jędrności,
elastyczności, o zmniejszonej grubości naskórka, ze zmarszczkami. Ich zadaniem
jest:
- poprawa nawilżenia i odżywienia
- podniesienie jędrności i elastyczności
- redukcja i spłycenie zmarszczek
- zwiększenie gęstości skóry
- poprawa owalu twarzy
- likwidacja drugiego podbródka
- stymulacja i lifting
ZABIEG APARATEM MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA NNM™
To nieinwazyjny medyczny system wykorzystujący nową technikę, zwaną
Aquaforezą™, technologię laserową i specjalne impulsy elektryczne do redukcji
zmarszczek. Zabiegi są bezbolesne. Zabiegi aparatem MEZOTERAPIA
BEZIGŁOWA NNM™ są doskonałą kontynuacją kuracji mezoterapii igłowej
przeprowadzanej przez lekarza medycyny estetycznej. W przeciwieństwie do
zabiegów medycznych, nie pozostawiają żadnych śladów i zasinień na skórze.
Idealne dla osób, które ze względu na tryb życia i pracy nie mogą sobie pozwolić
na widoczne efekty zabiegów medycyny estetycznej. Najlepsze rezultaty
uzyskujemy po przeprowadzeniu serii 10 zabiegów.
czas 60'; cena 350 zł (300 zł w serii)

ZABIEGI ROZJAŚNIAJĄCE
Przeznaczone dla skór z nierówną pigmentacją, przebarwieniami posłonecznymi i
polekowymi. Ich zadaniem jest:
- rozjaśnienie i wyrównanie kolorytu
- redukcja plam i przebarwień
- zahamowanie procesu powstawania przebarwień
- odświeżenie cery
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ROZŚWIETLENIE (Selvert)
Zabieg rozjaśniający dla skór z nadmierną pigmentacją powodowaną czynnikami
zewnętrznymi (słońce), hormonalnymi lub naturalnym starzeniem się skóry.
Działa depigmentująco i normalizująco. Koi i likwiduje przekrwienia. Po zabiegu
skóra jest rozjaśniona, zregenerowana i nawilżona.
czas 60'; cena 350 zł
INTENSYWNA PIELĘGNACJA Z WITAMINĄ C (ENVIRON)
Zabieg jest alternatywnym pilingiem na bazie 20 % kwasu askorbinowego,
dajacym skórze korzysci złuszczania redukujac jej szorstkość i wyrównując
koloryt. Witamina C w postaci maski stymuluje produkcję kolagenu i elastyny
zwiekszajac w ten sposób jej spoistość. W drugim etapie nakładamy odpowiednio
dobrane do rodzaju i potrzeb skóry preparaty takie jak Colostrum bogate w
substancje przyspieszające regeneracje tkanek, przeciwzapalne , retinol, oraz żel
z witaminą E , B5 i beta karotenem. Następnie wykonujemy masaż, a na
zakończenie nakładamy maskę algową, która dodatkowo koi i nawilża skórę.
czas 90'; cena 380 zł

ZABIEGI Z KWASAMI
Zabiegi wykonywane na bazie różnego rodzaju kwasów. Celem zabiegów jest:
 intensywne odmłodzenie
 rozświetlenie
 lifting
 wyciszenie nadwrażliwej skóry
Peelingi kwasowe możemy wzbogacić w ampułkę, masaż, maskę, ultradźwięki.
Każdy z tych elementów pozwoli nam wzmocnić efekt wykonanego zabiegu.
PODSTAWOWE ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE, PRZY UŻYCIU KWASÓW:
 AZELAC (MediDerma)
Czas 30’; cena 230 zł
 LACTIPEEL (MediDerma)
Czas 30’; cena 230 zł
 MANDELAC (MediDerma)
Czas 30’; cena 230 zł
 SALIPEEL (MediDerma)
Czas 30’; cena 200 zł
RETISES (MediDerma)
Bardzo intensywna kuracja odmładzająca, redukująca przebarwienia, zmarszczki,
a także rozstępy. Zawiera duże stężenie retinolu oraz witaminę C w najbardziej
stabilnej postaci- glukozydu askorbylu.
Czas: 30’; cena 400 zł
Czas: 30’ (z dodatkiem salipeel lub ferulac); cena 450 zł
FERULAC C-PEEL (MediDerma)
To profesjonalny peeling chemiczny nowej generacji. Odmładzający skórę za
pomocą aktywnych składników umieszczonych w liposomach. W zabiegu została
wykorzystana innowacyjna technika transportu substancji aktywnych za pomocą
odpowiednich nośników, które z łatwością pokonują barierę naskórka. Aktywne
składniki zawierają w sobie, kwas ferulowy w nanosomach, floretynę i kwasy
owocowe – jabłkowy i cytrynowy. Zabieg ma właściwości antyoksydacyjne,
regenerujące, utrzymuje równowagę lipidową skóry, rozjaśnia przebarwienia
posłoneczne, szybko poprawia kondycje skóry.
Czas: 60’; cena 350 zł
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FERULAC PEEL BOOSTER (MediDerma)
Ferulac Peel to najnowszej generacji peeling odmładzający wykorzystujący
nanotechnologię Lipoceutical oraz technologię liposomów. Połączenie tych
najnowocześniejszych rozwiązań pozwala osiągnąć maksymalne rezultaty:
wyraźne odmłodzenie skóry. Wykorzystywany kwas ferulowy posiada silne
właściwości antyoksydacyjne, a więc niweluje wolne rodniki tlenowe oraz
przeciwdziała skutkom ich działalności: liniom mimicznym, zmarszczkom,
przebarwieniom, odwodnieniom. Zabieg redukuje plamy pigmentacyjne
,przeciwdziała fotostarzeniu skóry. Silnie stymuluje i pobudza produkcję
kolagenu. Wykazuje zintensyfikowane działanie anti-aging.
czas 45'; cena 400-450 zł
DNA Recovery Peel (MediDerma)
Wykorzystuje najnowsze osiągnięcia nanotechnologii, działa już na poziomie
DNA. Jest to peeling medyczny najnowszej generacji. Jego substancje aktywne
zamknięto w liposomach – lipidowych pęcherzykach transportujących zawarte w
nich substancje do najgłębszych warstw skóry. Dzięki temu, w odróżnieniu od
klasycznych peelingów chemicznych, działanie preparatu nie jest uzależnione od
jego pH. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnego pieczenia i podrażnienia skóry.
czas 45'; cena 320 zł
Zabieg zalecany w serii. Przy wykupieniu pakietu 5 zabiegów udzielamy
15% rabatu!
DODATKI DO ZABIEGÓW:
 Ampułka
 Ultradźwięki
 Masaż
 Maska
 Dodatek do peelingu
 zabieg kwasowy na dłonie

cena
cena
cena
cena
cena
cena

40-60 zł
50 zł
80 zł
50-100 zł
20 zł
100 zł

JONOPEELINGI ENVIRON
Seria jonopeelingów Environ jest tak zaprogramowana, aby zapobiec
zniszczeniu naskórka, jednocześnie pozwalając na dotarcie cząsteczek kwasu do
skóry właściwej, gdzie stymulują fibroblasty (komórki skóry) do wzmożonej
produkcji kolagenu. Jest to możliwe dzięki wielowarstwowej aplikacji, niskiemu
PH oraz wtłaczaniu ich wgłąb skóry za pomocą jonoforezy. Po nałożeniu
wybranego peelingu Environ na skórę cząsteczki kwasu penetrując skórę
wywołują różne zmiany chemiczne. Następuje wzrost zdrowych komórek od
głębszych warstw skóry aż do naskórka, co powoduje kreowanie się nowej skóry
o zdrowszej strukturze.
Peeling LACM
Delikatny chłodzący peeling pozwala na wielokrotne złuszczanie warstwy rogowej
naskórka bez powodowania jakichkolwiek zniszczeń skóry. Doskonale stymuluje
skórę do produkcji zdrowego kolagenu i elastyny oraz sprawia, iż wierzchnie
warstwy skóry stają się prawidłowo ukrwione, a naskórek gładki i spoisty.
Redukuje przebarwienia w górnych warstwach skóry i sprawia, że pigmentacja
jest jaśniejsza.
czas 60'; cena 350 zł
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Peeling LAC-PAMGEL z Jonoforezą
Intensywny zabieg rozświetlająco-rozjaśniający na bazie kwasu mlekowego i
glikolowego. Regeneruje komórki, spłyca zmarszczki, doskonale nawilża skórę i w
znacznym stopniu rozjaśnia przebarwienia. Nadaje cerze promienny wygląd i
zdrowy kolor.
czas 120'; cena 400-450 zł
Zabieg regenerujący na okolice oczu
Głęboki peeling okolic oczu na bazie kwasu mlekowego lub glikolowego
przeznaczony dla osób, których problemem są zmarszczki, cienka skóra,
zasinienia okolic oczu. Skutecznie redukuje "kurze łapki", ujędrnia, nawilża.
czas 60'; cena 200-260 zł
EPIONCE LITE REFRESH PEEL - zabieg którego głównym składnikiem jest 30%
kwas jabłkowy, 14,5% wyciąg z kory wierzby białej, 5% kwas salicylowy oraz
wyciąg z cebuli. Tak dobrana receptura zapewnia głęboką odnowę komórkową.
Zabieg jest przeznaczony dla osób ze skórą matową, zmęczoną, pozbawioną
blasku, dla skór wrażliwych, z trądzikiem różowatym. Ogromną zaletą zabiegu
jest brak okresu rekonwalescencji i absencji w pracy z powodu powikłań
pozabiegowych. Zaraz po zabiegu, skóra jest lekko zaczerwieniona.
Zaczerwienienie utrzymuje się ok. 2 godzin. Łuszczenie jest niezauważalne.
Najlepsze i najtrwalsze efekty zapewnia seria 6 zabiegów.
Cena zabiegu z maską: 230 zł.
Cena zabiegu z maską i masażem: 300 zł.

ZABIEGI NA OKOLICE OCZU

Zabiegi na delikatną skórę wokół oczu pozbawioną napięcia, nawilżenia z
zaburzoną cyrkulacją limfy oraz z drobnymi i głębokimi zmarszczkami. Ich
zadaniem jest:
- pobudzenie mikrocyrkulacji krwi i limfy
- wzmocnienie naskórka
- wygładzenie i ujędrnienie
- nawilżenie
- likwidacja zasinień i obrzęków tzw. „worków”
- walka ze zmarszczkami mimicznymi
- ochrona przed przedwczesnym starzeniem
ODMŁODZENIE (Selvert)
Zabieg na okolice oczu dla skór z pierwszymi zmarszczkami mimicznymi, utratą
napięcia, sińcami i „workami" pod oczami. Poprawia mikrokrążenie krwi i limfy,
likwiduje przekrwienia, Poprawia proces naprawy tkanki uszkodzonej
utlenianiem, remineralizuje oraz zwiększa odporność skóry. Pobudza produkcję
kolagenu. Po zabiegu skóra jest nawilżona, wygładzona i odświeżona.
czas 60'; cena 230 zł
Zabieg regenerujący na okolice oczu (Environ)
Głęboki peeling okolic oczu na bazie kwasu mlekowego lub glikolowego
przeznaczony dla osób, których problemem są zmarszczki, cienka skóra,
zasinienia okolic oczu. Skutecznie redukuje "kurze łapki", ujędrnia, nawilża.
czas 60'; cena 200-260 zł
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ZABIEGI DLA PANÓW
Zabiegi stworzone specjalnie dla panów. Idealnie pielęgnują, odżywiają i
regenerują skórę. Ich zadaniem jest:
- oczyszczenie
- nawilżenie
- dotlenienie
- zabezpieczenie przed powstawaniem zmarszczek
VITASPHERES (Selvert)
Odmładzający zabieg witaminowy z witasferami dla każdego rodzaju skóry.
Zabieg ten zawiera czystą witaminę C, która jest najlepszą kuracją przeciw
wolnym rodnikom, stymuluje odnowę komórkową, przyczynia się do produkcji
kolagenu. Ujędrnienia tkanki oraz poprawia stan skór narażonych na
fotostarzenie. Po zabiegu skóra jest rozjaśniona, głęboko nawilżona i napięta.
czas 60'; cena 390zł
DOTLENIENIE (Selvert)
Zabieg silnie dotleniający. Dotlenia komórki, reguluje wydzielanie tłuszczu, koi i
chroni wrażliwe miejsca. Odtruwa, remineralizuje i regeneruje tkankę. Po zabiegu
skóra jest nawilżona, dotleniona i odświeżona.
czas 70’; cena 350 zł
BABOR FOR MEN
Idealna pielęgnacja dla mężczyzny, odpręża wygładza i silnie nawilża skórę.
czas 75’; cena 350 zł; cena z masażem 380 zł
ZABIEG APARATEM MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA NNM™
To nieinwazyjny medyczny system wykorzystujący nową technikę, zwaną
Aquaforezą™, technologię laserową i specjalne impulsy elektryczne do redukcji
zmarszczek. Zabiegi są bezbolesne. Zabiegi aparatem MEZOTERAPIA
BEZIGŁOWA NNM™ są doskonałą kontynuacją kuracji mezoterapii igłowej
przeprowadzanej przez lekarza medycyny estetycznej. W przeciwieństwie do
zabiegów medycznych, nie pozostawiają żadnych śladów i zasinień na skórze.
Idealne dla osób, które ze względu na tryb życia i pracy nie mogą sobie pozwolić
na widoczne efekty zabiegów medycyny estetycznej. Najlepsze rezultaty
uzyskujemy po przeprowadzenie serii 10 zabiegów.
czas 60'; cena 350 zł (w serii 300 zł)

DODATKI DO ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

Do zabiegów kosmetycznych opisanych w ofercie możemy zastosować dodatkowe
elementy, co pozwoli nam stworzyć indywidualny zabieg dostosowany do potrzeb
skóry każdego klienta. Podane ceny zależą od ilości preparatu wprowadzanego,
powierzchni poddawanej działaniu lub długości aplikacji.
peeling kawitacyjny
cena 70 zł
ultradźwięki
cena 50 zł
laser biostymulujący
cena 50 zł
masaż kosmetyczny
cena 80 zł
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ampułki
cena 40 - 60 zł
oczyszczanie manualne
cena 70 zł
maska kolagenowa
cena 100 zł
MASAZ KAMIENIAMI PÓŁSZLACHETNYMI
czas 20’; cena 80 zł
LIMFODRENAŻ TWARZY
czas 60’; cena 150 zł

DROBNE ZABIEGI KOSMETYCZNE
HENNA BRWI
cena 40 zł
HENNA BRWI (przy zabiegu)
cena 25 zł
HENNA RZĘS
cena 50 zł
HENNA RZĘSY (przy zabiegu)
cena 30 zł
REGULACJA BRWI
cena 40 zł
REGULACJA BRWI(przy zabiegu)
cena 20 zł
HENNA BRWI I RZĘS + REGULACJA
cena 70 zł
HENNA BRWI I RZĘS + REGULACJA(przy zabiegu)
cena 60 zł
HENNA I REGULACJA BRWI
cena 50 zł
HENNA I REGULACJA BRWI (przy zabiegu)
cena 40 zł

DEPILACJA

DEPILACJA WOSKIEM
- nogi
czas 45'; cena 140 zł
- łydki
czas 20'; cena 70 zł
- uda
czas 20'; cena 80 zł
- przedramiona
czas 15'; cena 50 zł
- ręce
czas 20'; cena 70 zł
- plecy
czas 20'; cena 100-140 zł
- bikini
czas 15'; cena 70 zł
- bikini brazylijskie
czas 15'; cena 120 zł

13

- pachy
czas 10'; cena 40 zł
- wąsik
czas 5'; cena 40 zł
- wąsik (przy zabiegu)
czas 5'; cena 20 zł
- broda
czas 5'; cena 40 zł
- broda (przy zabiegu)
czas 5'; cena 20 zł
- brwi
czas 5'; cena 40 zł
DEPILACJA woskami LYCON!
Znane na całym świecie woski LYCON powstają wyłącznie z najlepszych
składników:
naturalnych
żywic,
wosku
pszczelego
i
olejków
aromaterapeutycznych. Dzięki unikalnej technice ich produkcji oraz najwyższej
klasy składnikom umożliwiają niezwykle dokładną depilację usuwając uporczywe
włoski nawet o długości 1mm, a jednocześnie są dla skóry wyjątkowo delikatne,
odżywcze i kojące. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą cieszyć się po zabiegu
jedwabiście gładką i miękką skórą.
Tajemnica redukcji bólu podczas depilacji LYCON tkwi w kilku czynnikach:
nowoczesnych metodach produkcji wosków z wykorzystaniem technologii
dwutlenku tytanu i mikromiki, niesamowitej elastyczności wosków, niskiej
nieparzącej temperaturze topnienia oraz wykorzystaniu specjalnych olejków.
Olejek tworzy barierę i warstwę ochronną pomiędzy woskiem a skórą, dzięki
czemu wosk odkleja się bardzo delikatnie i nie ciągnie skóry, a ból podczas
usuwania włosków jest prawie niewyczuwalny!
Unikalny sposób wykonywania zabiegu, szeroka gama uzupełniających go
produktów oraz pobudzająca zmysły aromaterapia są istotnym dopełnieniem
proponowanego przez nas systemu depilacji.
PANIE:
- Bikini Francuskie - 100 zł
- Bikini Brazylijskie - 160 zł
- Bikini Hollywoodzkie - 200 zł
- Pachy - 60 zł
- Brzuch - 60 zł
- Nozdrza - 40 zł
- Łuki brwiowe - 40 zł
- Górna warga - 60 zł
- Broda - 60 zł
PANOWIE:
- Szyja/Kark - 60 zł
- Nozdrza - 40 zł
- Brwi - 40 zł
- Tors - 160 zł
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Pielęgnacja CIAŁA
PEELINGI
Są to zabiegi złuszczające martwy naskórek. Ułatwiają penetrację aktywnych
składników w głąb skóry, przygotowują skórę do dalszych zabiegów,
pozostawiając ją idealnie gładką, nawilżoną i odpowiednio natłuszczoną, miękką
w dotyku. Peelingi mogą być: solne, cukrowe, kwasowe, kremowe z dodatkiem
olejków eterycznych, wyciągów roślinnych oraz wiele innych. Peelingi polecamy w
połączeniu z masażami oraz przed zabiegami na ciało (BODY WRAP).
Czas 30-45'; cena 130-150 zł

MASAŻE MANUALNE CAŁEGO CIAŁA
KLASYCZNY
Najpopularniejszy masaż, który w zależności od formy, intensywności może być
leczniczy, pobudzający lub relaksacyjny. Stosowane techniki oddziałują
bezpośrednio na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, więzadła, torebki stawowe a
także na układ krwionośny, nerwowy i limfatyczny.
Czas 30'-90'; cena 100- 230 zł
RELAKSACYJNY
Masaż, którego celem jest odprężenie i rozluźnienie napięć mięśniowonerwowych, które powstały na skutek długotrwałego stresu. Jest to zabieg
poprawiający nastrój, w którym wykorzystujemy produkty o ciekawej nucie
zapachowej.
Czas 45'-90'; cena 150-230 zł
ANTYCELLULITOWY
Masaż przy użyciu specjalnych technik i preparatów dla Pań walczących z
cellulitem lub jako zapobiegawczy środek przed powstaniem tzw. „skórki
pomarańczowej”.
Czas 45'-90'; cena 150-230 zł
UJĘDRNIAJĄCY
Polecany po terapii odchudzającej lub w przypadku utraty jędrności skóry. Może
być wykonywany jako całościowy zabieg, na wybrane partie ciała lub łączony z
innymi technikami np.: modelującymi czy antycellulitowymi.
Czas 45'-90'; cena 150-230 zł
MODELUJĄCY
Masaż wspomaga proces odchudzania, przyspiesza rozbijanie tkanki tłuszczowej,
poprawia krążenie, powoduje uwolnienie toksyn z organizmu. Jest to energiczny,
mocny, czasami nawet bolesny zabieg. Wykorzystywane są w nim preparaty
przyspieszające procesy lipolizy, dzięki zawartości aktywnych substancji, takich
jak kofeina, algi i wiele innych.
Czas 45'-90'; cena 150-230 zł
IZOMETRYCZNY
Zalecany szczególnie Paniom i Panom przy zwiotczałych mięśniach brzucha lub
pośladków. Wykonywany jest naprzemiennie na napiętych i rozluźnionych
mięśniach. Przyspiesza odbudowę masy mięśniowej, modeluje, wspomaga
procesy odchudzania.
Czas 45'-90'; cena 150-230 zł
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LECZNICZY
Zabieg
manualny
o
charakterze
terapeutycznym,
usprawniającym
i
rehabilitacyjnym. Jest jednym z elementów fizjoterapii. Stosuje się w nim różne
techniki terapeutyczne w celu usunięcia lub zminimalizowania patologicznych
objawów występujących w wielu schorzeniach, dolegliwościach i urazach.
Czas 30’-90’; cena 100-230 zł
SPORTOWY
Masaż stosowany jako jeden z elementów odnowy biologicznej, będący
jednocześnie integralną częścią treningu sportowego. Ma na celu przeciwdziałać
niekorzystnym skutkom dużych i częstych obciążeń treningowych ponoszonych,
na co dzień, przez zawodników. Stosuje się go zarówno przed wysiłkiem, jako
uzupełnienie
rozgrzewki,
aby
zapobiec
kontuzjom
wynikającym
z
niedostatecznego przygotowania aparatu ruchu, ale także po wysiłku dla
przyspieszenia procesów regeneracyjnych.
Czas 30’-90’; cena 100-230 zł

MASAŻE MANUALNE SPECJALISTYCZNE

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Masaż ten świetnie drenuje i modeluje. Może być wykorzystywany jako zabieg
leczniczy. Polega na wytworzeniu podciśnienia we wnętrzu bańki, zassaniu skóry i
tkanki podskórnej do jej wnętrza, a następnie przesuwaniu ruchami o różnej
częstotliwości i sile po miejscach z widocznymi problemami, takimi jak cellulit,
nadmierna tkanka tłuszczowa, zbita tkanka mięśniowa. Masaż ten należy do
intensywnych, dość bolesnych, ale bardzo efektywnych, zwłaszcza w walce z
cellulitem.
Czas 45'-90'; cena 150-230 zł
TERAPIA CZASZKOWO KRZYŻOWA
TCK jest delikatną formą terapii manualnej, która uwalnia napięcia będące
głęboko w ciele , w celu uśmierzenia bólu i uwolnienia dysfunkcji oraz poprawy
zdrowia i funkcjonowania całego ciała. Pomaga w uwolnieniu restrykcji w
miękkich tkankach, które otaczają centralny układ nerwowy. Terapeuta pracuje
za pomocą bardzo delikatnego dotyku, zarówno podczas diagnozy jak i samej
terapii. Ten delikatny dotyk jest przykładany na głowie, kości krzyżowej jak
również we wszystkich miejscach na ciele, które przejawiają subtelne zaburzenia
ruchliwości tkanki, swobodnego przepływu płynów ciała. Poprzez podążaniem za
rytmem i skręceniem systemu czaszkowo-krzyżowego, terapeuta dochodzi do
miejsca gdzie punkt oporu tkanki ulega rozproszeniu i uwolnieniu.
Czas 60’; cena 160 zł
DRENAŻ LIMFATYCZNY
Ma na celu usprawnienie krążenia limfy, likwidacje obrzęków, przyspieszenie
usuwania zbędnych produktów przemiany materii. Stosowany jest również jako
jeden z elementów wspomagających odchudzanie, walkę z cellulitem oraz
poprawę odporności organizmu.
Czas 60'; cena 160 zł
CHIROMASAŻ
Chiromasaż ma swoje zastosowanie nie tylko jako zabieg relaksacyjny czy
leczniczy, ale także można z powodzeniem włączyć go do profilaktyki anti-age
ciała. Stanowi doskonałe uzupełnienie różnorodnych zabiegów kosmetyczno-
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estetycznych między innymi: antycellulitowych i oczyszczających. To wielka i
różnorodna gama technik masażu pozwalająca na samodzielne kreowanie
zabiegu, tak żeby za każdym razem był on niespodzianką dla Klienta.
Czas 60'-90'; cena 200-250 zł
MASAŻ CZEKOLADOWY
Masaż relaksacyjny ciała wykonywany na bazie czekolady w połączeniu z olejem.
Zabieg wykorzystuje cenne właściwości odżywcze ziaren kakaowca, które działają
regenerująco i odżywczo. Wspaniały czekoladowy zapach towarzyszący masażowi
pobudza produkcję hormonów szczęścia - endorfin. Masaż ciała gorącym
smakołykiem koi zmysły, dodaje energii oraz pobudza siły witalne. Po masażu
skóra pięknie pachnie czekoladą, jest miękka i aksamitna w dotyku. Polecany
wszystkim osobom, które poszukują relaksu i ukojenia. Efekt masażu spotęguje
peeling ciała wykonany bezpośrednio przed nim.
Czas 60'-90’; cena 200-250 zł
MASAŻ „SHEA BUTTER”
Masaż przeznaczony dla osób o suchej i opalonej skórze. Shea butter w
połączeniu z olejkami esencjonalnymi działa napinająco, drenująco i
wyszczuplająco, a jednocześnie relaksująco. Masaż ten, to dobry wybór dla osób
potrzebujących głębokiego odżywienia skóry i odprężenia. Efekt masażu
spotęguje peeling ciała wykonany bezpośrednio przed nim.
Czas 60'-90’; cena 200-250 zł
MASAŻ ŚWIECAMI
Blask świec, czuły dotyk, krople ciepłego olejku i zmysłowy zapach odprężają,
rozluźniają i wprowadzają w stan głębokiego relaksu. Połączenie przyjemnego
zapachu z cennymi fito olejkami, olejem kokosowym i woskiem pszczelim
doskonale pielęgnuje skórę, czyniąc ją gładką, intensywnie nawilżoną i pełną
blasku. Świece do masażu występują w kilku wariantach zapachowych. Efekt
masażu spotęguje peeling ciała wykonany bezpośrednio przed nim.
Czas 60’-90’; cena 200-250 zł
NAUKA MASAŻU DLA DWOJGA
Każdemu z nas niejednokrotnie zdarzyło się być proszonym przez partnera o
masaż. Nie każdy jednak wie jak to zrobić. A jeśli nawet się odważymy, to jak
wykonać masaż tak, by był on przyjemny dla masażysty i masującego? Każda
para może wybrać zakres nauki: masaż pleców lub stóp. W trakcie lekcji
partnerzy trenują na zmianę.
Czas: 120'; cena 460 zł

MASAŻE EGZOTYCZNE
Masaże egzotyczne to kumulacja wiedzy oraz technik stosowanych od wieków
przez szamanów, medyków, a także społeczności wielu różnych krajów. To
podróż po licznych kontynentach. Masaże egzotyczne to praca nie tylko z
napięciami na naszym ciele, ale również z energią i emocjami. To spojrzenie na
człowieka jako całość. Niektóre techniki opierają się na masażu klasycznym,
wzbogaconym o dodatkowe elementy: kamienie, stemple, masaż miękką częścią
przedramion. Stosowane są łagodne i intensywne techniki relaksacji. Masaże
egzotyczne wykonywane są na bazie rozmaitych mieszanek olei (często bardzo
duże ilości) lub są masażami na sucho (przez specjalne ubranie). W niektórych
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zabiegach wykonywany jest masaż twarzy lub głowy dla uzyskania głębszego
stanu relaksacji. Po zabiegach polecamy skorzystanie z usług fryzjerskich.
Czas 60’-120’; cena 200-390 zł
MASAŻ BALIJSKI
To unikalna technika pracy z ciałem, która swoje korzenie ma w starożytnych
terapiach masażu indonezyjskiego. Była ona przez lata przekazywana z pokolenia
na pokolenie jako metoda leczenia. Tak jak większość wschodnich sztuk pracy z
ciałem masaż balijski dąży do zrównoważenia energii organizmu oraz do
osiągnięcia stanu rozluźnienia i dobrobytu duszy i ciała. Jest techniką, która łączy
w sobie praktyki hinduskiej ajurwedy i jogi, chińskiej akupresury i refleksologii
oraz rytuałów z wysp Indonezyjskich. Balijska terapia masażem zawiera w sobie
długie, płynne i głaszczące ruchy harmonizujące umysł i ciało. Aby osiągnąć
głębszy poziom tkanek stosuje się głębokie uciski i rozcierania. W celu
rozciągnięcia napiętych i przykurczonych tkanek i mięśni wykorzystuje się
pozycje z jogi. Holistyczne podejście tej techniki pozwala na masaż twarzy i
głowy. Technika Masażu Balijskiego polecana jest dla amatorów głębokiego i
zdecydowanego dotyku, lubiącego masaż głowy i potrzebujących głębokiego
poruszenia i rozluźnienia.
Czas: 90’; cena 250 zł.
MASAŻ POLINEZYJSKI
Masaż oparty na elementach hawajskiego systemu uzdrawiania. Egzotyczny strój
masażystki (pareo), muzyka i wonne oleje mają przenieść klienta w świat
ciepłych wysp Hawaii. Wykonywany jest miękką częścią przedramion masażysty
w rytm muzyki i oddechu klienta. Przeznaczony dla osób zestresowanych i
potrzebujących odprężenia, lubiących łagodne techniki relaksacji.
Czas: 60'; cena 200 zł
LOMI-LOMI
Masaż Lomi-Lomi Nui w dosłownym tłumaczeniu oznacza uciskanie, ugniatanie, a
także dotyk "aksamitną łapą zadowolonego kota". Jest formą „pracy z ciałem”
wykonywanej przez starożytnych hawajskich szamanów w zabiegach rytualnych.
Masaż Hawajski odbywa się nie tylko na całym ciele fizycznym człowieka, ale
także na otaczających go ciałach energetycznych. Jest więc masażem, który
wywołuje wyjątkowe uczucie zadowolenia i błogości. Charakterystyczne dla tej
techniki jest masowanie przedramionami, rozciąganie i wykonywanie tanecznych,
pełnych gracji ruchów, przez co charakteryzuje się on wyjątkową harmonią i
pięknem. Masaż twarzy i głowy potęguje stan głębokiej relaksacji. Polecany
wszystkim w celu ukojenia ciała i duszy. Siła i natężenie masażu dobierane są
indywidualnie do potrzeb klienta.
Czas: 120'; cena 320 zł
AJURWEDYJSKI
„Ajurweda” (ayurveda) znaczy „wiedza o życiu”, bądź „sztuka życia”. Jest
holistycznym systemem medycyny wywodzącym się ze starożytnych Indii.
Podczas masażu następuje przywrócenie harmonii i równowagi: umysłu, serca i
ducha. Rozpoczyna się proces wewnętrznego samouzdrawiania. Przywracana jest
witalność i młodość ciała fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Masaże
ajurwedyjskie wykonuje się na bazie ciepłych olejów ziołowych. Polecamy
osobom lubiącym łagodne techniki relaksacji. Należy pamiętać, że przed

18

ajurwedą nie pijemy kawy, a po zabiegu nie wykonujemy zabiegów z czynnikiem
fizykalnym oraz nie pijemy alkoholu.
- ABHYANGA
Masaż wykonywany miękkimi, głaszczącymi ruchami. Intensywnie relaksujący,
głęboko odprężający, przeznaczony dla osób żyjących w dużym napięciu,
cierpiących na bezsenność.
Czas: 90’; cena 270 zł
- VISHESH
Wyszczuplający masaż ajurwedyjski, wykonywany płynnymi, kolistymi i
ugniatającymi ruchami. Polecany osobom lubiącym bardziej zdecydowane
techniki.
Czas: 120’; cena 320 zł
- UDVARTANA
Masaż - peeling wykonywany na bazie specjalnych olejów i ziół. Oczyszcza ciało,
stymuluje
pracę
gruczołów
łojowych.
W
starożytnych
Indiach
był
wykorzystywany podczas ceremonii ślubnej dla przyszłych żon maharadżów.
Zabieg dodaje blasku, wygładza skórę oraz głęboko relaksuje.
Czas: 90’; cena 270 zł
- GARSHANA
To zabieg rozpoczynający się peelingiem wykonywanym jedwabnymi rękawicami,
a zakończony masażem relaksacyjnym o działaniu wygładzającym.
Czas: 120’; cena 320 zł
MASAŻE AJURWEDYJSKIE NA 4 RĘCE
Zapraszamy Państwa do skorzystania z wyjątkowej oferty wybranych masaży
starohinduskich, wykonywanych przez masażystkę i masażystę jednocześnie.
Energia męska i żeńska współgrają ze sobą, powodując przywrócenie równowagi
i harmonii, będącej najbardziej naturalnym i pożądanym stanem naszego
istnienia. Masaże na cztery ręce dają efekt głębokiego relaksu, ukojenia ciała i
duszy, a także pełnego wyciszenia emocji, dzięki czemu nasz organizm odzyska
siłę i witalność.
- ABHYANGA na 4 RĘCE
Masaż, którego celem jest przywrócenie równowagi na trzech poziomach:
fizycznym, psychicznym i duchowym. Niezwykle relaksujący, wykonywany za
pomocą miękkich, długich, głaszczących ruchów dłońmi. Ceremonia rozpoczyna
się masażem twarzy, po którym następuje masaż całego ciała w pozycjach: na
plecach, na bokach i na brzuchu.
Czas 90 min; cena 340 zł
- UDVARTANA na 4 RĘCE
Masaż-peeling o działaniu oczyszczającym i wygładzającym, wykonywany przy
użyciu suszonych ziół lub kaszy w połączeniu z ciepłym olejem. Początek
ceremonii stanowi masaż twarzy.
Czas 90 min; cena 340 zł
MASAŻ SHIATSU
Shiatsu jest japońską formą leczniczego masażu, polegającą na ucisku kciukiem,
dłonią i przedramieniem różnych punktów akupunkturowych zwanych po
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japońsku "tsubo". Uciski te są jednak łagodne i bardzo przyjemne. Zabieg
wykonywany jest na łóżku, bądź na podłodze na materacu, przez luźne,
bawełniane, specjalnie przygotowane ubranie. Japońscy terapeuci uważają, że
zablokowana energia powoduje zakłócenia stanu zdrowia i niewydolność danego
organu. Shiatsu wyjątkowo mocno pobudza energię wewnętrzną organizmu,
powodując jego oczyszczanie z niepotrzebnych toksyn i złogów. Rozluźnia
wszystkie mięśnie, dając poczucie lekkości i witalności. Reguluje i usprawnia
pracę narządów wewnętrznych, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie i
sprawność całego organizmu. Zabiegowi towarzyszy bardzo spokojna i
relaksująca atmosfera. Ciało po masażu powraca do stanu harmonii i zdrowia.
Energia, która przez stres i codzienne problemy została zblokowana w różnych
miejscach na naszym ciele, zaczyna swobodnie krążyć. Pozbędziemy się
dolegliwości związanych z chorobami psychosomatycznymi (bezsenność, bóle
głowy, bóle brzucha na tle nerwowym). Masaż Shiatsu jest uznawany jako jeden
z najprzyjemniejszych masaży wschodu.
Czas 90'; cena 270 zł.
MASAŻ TAJSKI TRADYCYJNY
Tradycja masażu tajskiego liczy około 2500 lat. Na przestrzeni wieków jego
dotychczasową formę kształtowały wpływy kultury indyjskiej (Ajurweda, Joga,
Buddyzm) i chińskiej (Akupresura). Forma ta została ukształtowana i
usystematyzowana w królewskiej tajskiej szkole Wat Po. Tradycyjny masaż tajski
zawsze zaczyna się od stóp i przesuwa ku górze. Zakończony jest masażem
głowy. Powoduje równomierny przepływ energii ku górze i rozmieszczenie jej w
całym ciele. To połączenie akupresury, ucisków i rozciągania. Jest też nazywany
Jogą dla leniwych, ze względu na rozciąganie jakie stosuje terapeuta. Masaż jest
wykonywany na sucho w wygodnym specjalnym stroju na podłodze na materacu
bądź na łóżku. Masażysta wykorzystuje całą dłoń, kciuki, łokcie, a także stopy.
Wykonywane są głębokie uciski na punkty energetyczne na przebiegu
meridianów, uwalniając zablokowany przepływ energii. Rozciąganie powoduje
uwolnienie głębokich napięć i blokad w stawach i mięśniach. Masaż równoważy
energetycznie, ma działanie lecznicze i usprawniające kondycję całego ciała.
Bywa bolesny ze względu na głębokie uciski. Polecamy osobom lubiącym mocne
techniki relaksacji.
Czas 90'; cena 270 zł
MASAŻ CIEPŁYMI STEMPLAMI
Technika masażu stemplami narodziła się w 4000 lat temu w Tajlandii. Jest to
relaksacyjny masaż ciała, szczególnie polecany osobom zestresowanym i
przemęczonym, żyjącym w ciągłym napięciu. Zabieg z użyciem stempli opiera się
na efekcie termicznym, dzięki kojącej temperaturze stempla oraz aromaterapeutycznym, który zawdzięczamy bezpośredniemu działaniu mieszanki ziół
zawartych w stemplu. W naszym salonie, aby zintensyfikować ceremonię
stemplowania, postanowiliśmy rozszerzyć ją o aspekt fizyczny – uzupełnienie
zabiegu masażem manualnym.
Stemple wykorzystywane do zabiegu do mieszanka ziół, nasion, kwiatów oraz
składników wzmacniających efekt masażu, m.in. ryż. Wszystkie te elementy
zamknięte są w lnianych sakiewkach, które następnie są zanurzane i
podgrzewane w ciepłym oleju, tak, aby wydobyć właściwości olejków eterycznych
z mieszanek.
Na początku zabiegu ciało jest dotykane punktowo, bardzo powoli i delikatnie.
Kiedy temperatura stempla spada, przechodzimy do intensywniejszych i bardziej
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dynamicznych ruchów. Dzięki temu uwolnione olejki eteryczne wchłaniają się
przez rozgrzaną skórę. Masaż daje uczucie pełnego zrelaksowania, wrażenia
równowagi i harmonii. Poprzez uzupełnienie zabiegu masażem manualnym,
możemy także zlikwidować głębokie napięcie mięśniowe i w pełni nasycić się
kojącym dotykiem.
Do ceremonii oferujemy dwa rodzaje stempli. Dla osób preferujących
orzeźwiające zapachy, najlepsze będą stemple indyjskie, które stanowią
połączenie aromatu trawy cytrynowej, imbiru, kardamonu i pomarańczy.
Natomiast dla tych, którzy wolą korzenne zapachy, najlepsze będą stemple
marokańskie z dodatkiem oczyszczającej glinki Glossoul, w których można
odnaleźć nuty cytryny, słodkiej pomarańczy i cynamonu.
Masaż gorącym stemplami to idealny sposób na głęboki relaks i rozgrzanie w
okresie jesienno-zimowym.
Czas 90’; cena 250zł
MASAŻ TYBETAŃSKI KAMIENIAMI
Masaż Tybetański to ponad 6000 lat tradycji. To unikalne połączenie masażu
gorącymi kamieniami z masażem dłońmi. Wykorzystuje bogactwo energetyczne
mineralnych kamieni jadeitowych, jednych z najtwardszych i najtrudniejszych w
obróbce. To kamienie o zielonym kolorze, owalnych i trójkątnych kształtach,
bardzo dobrze utrzymujące temperaturę. Zabieg głęboko relaksujący. Ma
działanie lecznicze. Wprowadza równowagę energetyczną w organizmie. Siła i
natężenie masażu są indywidualnie dobierane do potrzeb klienta.
Czas 60'-90’; cena 200-250 zł
MASAŻ KAMIENIAMI - HOT STONE
Wykorzystuje zdolności przekazywania energii zgromadzonej w podgrzewanych
kamieniach bazaltowych, w kluczowych miejscach na ciele (czakrach) oraz
miejscach przepływu energii (meridianach). Oddziałuje nie tylko na nasze ciało,
ale i ducha. Siła i natężenie, z jakimi wykonywany jest masaż ciepłymi
kamieniami są indywidualnie dobrane do upodobań klienta. Masaż daje poczucie
głębokiego relaksu pozwalającego na uwolnienie zgromadzonego stresu. Może
być również głębokim duchowym doświadczeniem łączności ciała, umysłu i duszy.
Pozwala na wejście w głąb siebie i poszerzenie świadomości.
- Masaż ciała, twarzy i stóp
Czas 90'; cena 250 zł
- Masaż ciała
Czas 60'; cena 200 zł

ZABIEGI W GABINECIE-BODY WRAP
Zabiegi przy użyciu koca termicznego, wykonywane na bazie masek błotnych,
algowych,
kremowych
oraz
żelowych.
O
działaniu:
detoksykującym,
wyszczuplającym, antycellulitowym, odżywczym, ujędrniającym i relaksującym.
Całościowe lub częściowe. W celu dobrania odpowiedniej kuracji zapraszamy
Państwa na bezpłatną konsultację, podczas której masażysta/masażystka oceni
stan skóry i zaproponuje indywidualny program zabiegów zgodny z Państwa
oczekiwaniami i potrzebami skóry. Wszystkie programy zabiegowe składają się z
peelingu całego ciała oraz maski w formie okładu. Aby uprzyjemnić Państwu
program zabiegowy, po nałożeniu maski na ciało, masażystka/masażysta
wykona masaż stóp lub głowy (w zależności od Państwa preferencji i potrzeb).
- „STOP CELLULIT WRAPS” (DOKTOR BABOR)
Zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji partii

ciała

objętych

cellulitem,
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wspomaga redukcję nadmiaru tkanki tłuszczowej, przywraca skórze gładkość
i jednolitą strukturę oraz wzmacnia ją. Podstawą terapii jest zabieg
z wykorzystaniem nasączonych kompresów w postaci bandaży aplikowanych na
miejsca problematyczne. Owijanie poprzedzone jest wykonaniem peelingu ciała.
Koncentraty substancji czynnych zastosowanych do pielęgnacji antycellulitowej:
• intensywnie poprawiają mikrokrążenie,
• wspomagają oczyszczanie z toksyn i nadmiaru wody,
• aktywizują proces redukcji komórek tłuszczowych,
• wzmacniają sieć włókien kolagenowych poprawiając strukturę tkanki łącznej
• wygładzają skórę od wewnątrz.
Czas 90’; cena 350 zł
(* zabieg bez peelingu: czas 60 min; cena 270 zł)

- „GŁADKA SKÓRA” - ALGOPLAST (THAL’ION)
Zabieg częściowy poprzedzony peelingiem ciała na miejsca objęte „skórką
pomarańczową”. Uaktywnia proces lipolizy, usuwa związki balastowe i toksyny,
pobudza mikro-cyrkulację, ułatwia retencję wody, zwiększa przepustowość
naczyń limfatycznych. Stosowany miejscowo jako silna kuracja uderzeniowa
prowadzi do poprawy stanu skóry, zmniejsza stopień cellulitu, wzmacnia
spoistość i sprężystość włókien kolagenowych.
Czas 90 min; cena 370 zł
(* zabieg bez peelingu: czas 60 min; cena 260 zł)

- „FIRMING PACK” (BABOR SPA)
Intensywna pielęgnacja algowa przeznaczona dla skóry suchej i zmęczonej. Alga
Spirulina jest bogactwem minerałów, antyoksydantów, protein i witamin, dlatego
dostarcza skórze niezbędnych substancji wzmacniających, wygładzających i
chroniących ją przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Skóra do
całościowego owijania przygotowywana jest przez wykonanie peelingu ciała.
Czas 90 min; cena 380 zł
(* zabieg bez peelingu: czas 60 min; cena 260 zł)

- „VITALITY PACK” (BABOR SPA)
Intensywnie nawilżający i regenerujący zabieg całościowy wykorzystujący
działanie witamin, aminokwasów i peptydów. Łagodzi podrażnienia, odbudowuje
warstwę lipidową, nadaje skórze gładkość i miękkość. W skład zabiegu wchodzi
peeling ciała, aplikacja okładu w postaci kremowej maski, wmasowanie kremu
witaminowego.
Czas 90 min; cena 390 zł
(* zabieg bez peelingu: czas 60 min; cena 270 zł)

- „SHAPING PACK” (BABOR SPA)
Zabieg modelujący problematyczne partie ciała z wykorzystaniem błota
wulkanicznego z rejonu Eifel. Termiczna maska bogata w makroelementy i krzem
pobudza metabolizm komórkowy, wspomaga usuwanie toksyn. Peeling
poprzedzający aplikacje okładu wygładza i oczyszcza skórę.
Czas 90 min; cena 350 zł
(* zabieg bez peelingu: czas 60 min; cena 230 zł)
ZABIEG NA BIUST
- „ALGOPLAST BUST” (THAL’ION)
Zabieg na bazie algi Spirulina i krzemu, efektem, którego jest wzmocnienie
napięcia i elastyczności skóry. Zalecany dla Pań przy utracie jędrności skóry
biustu lub przeciw rozstępom. Dzięki właściwościom maski plastycznej daje
widoczny efekt ujędrnienia i odżywienia biustu. Kurację rozpoczynamy od
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peelingu biustu i dekoltu. Następnie wmasowujemy serum i wykonujemy
intensywny masaż. Po masażu nakładamy plastyczną ujędrniająco-modelującą
maskę. Zabieg zakończony jest wmasowaniem kremu ujędrniającego.
Czas 30’-45’; cena 200-240zł.

ZABIEGI DLA PAŃ W CIĄŻY I W OKRESIE KARMIENIA
Zabiegi opracowane specjalnie dla Pań w ciąży, w okresie karmienia i po nim.
Wszystkie preparaty wykorzystywane do zabiegów w gabinecie, a także produkty
do użytku domowego posiadają rekomendacje producentów. W celu dobrania
odpowiedniej kuracji zapraszamy Panie na bezpłatną konsultację, podczas której
masażysta/masażystka oceni stan skóry i zaproponuje indywidualny program
zabiegów zgodny z Pani oczekiwaniami i potrzebami skóry. Aby uprzyjemnić
Paniom program zabiegowy, po nałożeniu maski na ciało, masażystka/masażysta
wykona masaż stóp lub głowy (w zależności od Państwa preferencji i potrzeb).
- „BABY BABOR” (BABOR SPA)
Intensywna pielęgnacja przeznaczona dla kobiet w ciąży i w połogu,
ukierunkowana na wzmocnienie, odżywienie i głęboką regenerację osłabionej i
wymagającej skóry.
Synergia algi słodkowodnej Spiruliny i peptydów pozwolą na odbudowę i
wzmocnienie struktury skóry. Zapewnią skórze zabezpieczenie przed szkodliwymi
czynnikami zewnętrznymi, uelastycznią i wygładzą.
Zabieg obejmuje: wykonanie peelingu mechanicznego (solny lub żurawinowy),
aplikację maski (w trakcie okładu uprzyjemnimy jej działanie poprzez wykonanie
masażu stóp lub głowy), wmasowanie produktu końcowego.
Zachęcamy do korzystania z pielęgnacji domowej marki Babor celem świadomej i
niezbędnej troski o skórę w tym wyjątkowym okresie życia Kobiety.
Czas 90 min, cena 390 zł
(* zabieg bez peelingu: czas 60 min, cen: 270 zł)

MASAŻE MANUALNE:
- KLASYCZNY
czas 30'-90' cena 100-230 zł
- RELAKSACYJNY
czas 45'-90' cena 150-230 zł
- DRENAŻ LIMFATYCZNY
czas 60' cena 160 zł
- MASAŻ „SHEA BUTTER”
Bezpieczna dla Mamy i Dziecka kuracja o działaniu uelastyczniającym i
naprawczym. Połączenie koncentratu zwalczającego powstawanie rozstępów w
miejscach narażonych na rozciągnięcie (bogatego w ekstrakty z dyni i grochu,
oraz kwas hialuronowy) z dobroczynnym masażem „masłem karite” o działaniu
natłuszczającym, ujędrniającym i regenerującym (zawiera kwasy tłuszczowe i
cenne witaminy A, D, E i K). To zabieg o charakterze pielęgnacyjno-relaksującym
dbający o potrzeby kobiet w ciąży i po porodzie.
Czas 60’-90’; cena 200-250 zł
ZABIEG NA BIUST:
- „ALGOPLAST BUST” (THAL’ION)
Zabieg na bazie algi spirulina i krzemu, efektem którego jest wzmocnienie
napięcia i elastyczności skóry. Zalecany dla Pań przy utracie jędrności skóry
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biustu lub przeciw rozstępom. Dzięki swoim właściwościom maska daje widoczny
efekt ujędrnienia i odżywienia biustu. Kurację rozpoczynamy od peelingu.
Następnie wmasowujemy serum oraz wykonujemy masaż biustu. Kolejno
nakładamy ujędrniająco-modelującą maskę, a po jej usunięciu wmasowywany
jest krem ujędrniający.
czas 30’-45’; cena 200-240zł

ZABIEGI DLA PANÓW
Dla Panów przygotowaliśmy specjalną propozycję pielęgnacji połączoną z
dbałością o wzmocnienie mięśni poszczególnych partii ciała (szczególnie mięśni
brzucha). Zabiegi mają na celu głębokie odżywienie skóry, relaks i odprężenie.
Maski, kremy, oleje, aroma-esencje dobieramy indywidualnie w zależności od
potrzeb i upodobań naszych klientów. Dla Panów narażonych na długotrwały
stres proponujemy bogatą ofertę masaży egzotycznych. Zapraszamy na
bezpłatne konsultacje, podczas których masażysta/masażystka dobierze dla
każdego z Panów indywidualny program zabiegów.
PRZYKŁADOWE PROGRAMY:
PROGRAM RELAKSUJĄCY
W skład programu wchodzą:
- PEELING CAŁEGO CIAŁA
Zabieg złuszczający martwy naskórek. Ułatwia penetrację aktywnych składników
w głąb skóry, przygotowuje skórę do dalszych zabiegów, pozostawiając ją
idealnie gładką, nawilżoną i odpowiednio natłuszczoną, miękką w dotyku.
- MASAŻ POLINEZYJSKI
Masaż oparty na elementach hawajskiego systemu uzdrawiania. Egzotyczny strój
masażystki (pareo), muzyka i wonne oleje mają przenieść klienta w świat
ciepłych wysp Hawaii. Wykonywany jest miękką częścią przedramion masażysty
w rytm muzyki i oddechu klienta. Przeznaczony dla osób zestresowanych i
potrzebujących odprężenia, lubiących łagodne techniki relaksacji.
Czas trwania całego programu: 90'; Cena całego programu: 320 zł
PROGRAM MODELUJĄCY – BUDUJĄCY MASĘ MIĘŚNIOWĄ
W skład programu wchodzą:
- STYMULACJA MIĘŚNI BRZUCHA ZA POMOCĄ URZĄDZENIA BODY
SOUND PROGRAM
Zabieg wykonywany urządzeniem wykorzystującym działanie unikalnej
kombinacji ultradźwięków i elektrostymulacji, która powoduje kompleksowe,
głębokie i wydajne działanie na miejsca nagromadzonego tłuszczu oraz tkanki
mięśniowej.
- MASAŻ IZOMETRYCZNY
Wykonywany naprzemiennie na napiętych i rozluźnionych mięśniach. Przyśpiesza
proces modelowania sylwetki i odbudowuje masę mięśniową.
Czas trwania całego programu: 90'
Cena całego programu: 300 zł
PROGRAM POBUDZAJĄCY
W skład programu wchodzi:
- MASAŻ ENERGETYZUJĄCY CAŁEGO CIAŁA
Intensywny masaż całego ciała wykonywany na bazie pobudzających olejów
eterycznych.
Czas trwania: 120'; Cena: 280 zł
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PONADTO PANOM PROPONUJEMY:
PEELINGI
czas 30'; cena 130-150 zł
MASAŻE MANUALNE
- KLASYCZNY
czas 30'-90'; cena 100-230 zł
- RELAKSACYJNY
czas 45'-90'; cena 150-230zł
- IZOMETRYCZNY
czas 45'-90'; cena 150-230 zł
- MASAŻE EGZOTYCZNE
Czas: 60’-120’; cena 200-390zł
ZABIEGI APARATEM BODY SOUND PROGRAM
czas 45'; cena 140 zł
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PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
MANICURE Z MALOWANIEM
czas 30-60' ; cena 70 zł*
MANICURE BEZ MALOWANIA
czas 30'-45'; cena 65 zł
MANICURE FRENCH
czas 30'-60'; cena 80 zł
MANICURE PAZNOKCI ŻELOWYCH (GLOS LUB MALOWANIE)
czas 45'-60’; cena 80 zł*
PEDICURE Z MALOWANIEM
czas 45'-60'; cena 110 zł*
PEDICURE BEZ MALOWANIA
czas 45'; cena 100 zł
PEDICURE FRENCH
czas 45'-60'; cena 115 zł
PEDICURE FRESH (OPIŁOWANIE PŁYTKI PAZNOKCIA, WYCIĘCIE
SKÓREK, MALOWANIE)
czas 30’; cena 55 zł*
PEDICURE SPECJALISTYCZNY
czas 60'-75'; cena od 130 zł
MANICURE I PEDICURE (Z MALOWANIEM)
czas 90'-120’; cena 160 zł*
MANICURE FRENCH + PEDICURE FRENCH
czas 90'-120’; cena 175 zł
TIPSY (ŻEL)
czas 120'; cena 200 zł*
TIPSY FRENCH (ŻEL)
czas 120'; cena 220 zł
UZUPEŁNIANIE ŻELOWE
czas 90' – 120’; cena 150-180 zł*
ZDJĘCIE TIPSÓW
czas 45'-60’; cena 80 zł
ŻEL NA NATURALNE PAZNOKCIE - FRENCH
czas 90'-120’; cena 160 zł
ŻEL NA NATURALNE PAZNOKCIE
czas 90’; cena 150 zł*
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ (NA SZABLONY)
czas 90'-120’; cena 200 zł*
PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI METODĄ ŻELOWĄ - FRENCH (NA SZABLONY)
czas 120'; cena 220 zł
ŻEL NA NATURALNE PAZNOKCIE STÓP + PEDICURE (ceny dla powierzchni
10 x 10 cm) - czas 90'-120; cena 220 zł*
ŻEL NA NATURALNE PAZNOKCIE STÓP – FRENCH + PEDICURE
czas 90'-120’; cena 240 zł
NAPRAWA NATURALNEGO PAZNOKCIA
czas 10'-20’; cena 20 zł
MALOWANIE PAZNOKCI
czas 15'-20’; cena 25 zł*
MALOWANIE PAZNOKCI FRENCH
czas 15'-20’; cena 30 zł
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ZDOBIENIE JEDNEGO PAZNOKCIA
czas 10'-15’; cena 15-30 zł
* MALOWANIE PAZNOKCI INFINITY +10 zł.
* MALOWANIE PAZNOKCI VINYLUX +20 zł.
MANICURE JAPOŃSKI
Całkowita nowość na polskim rynku kosmetycznym. Jest to metoda, która
wzmacnia nasze naturalne paznokcie, nadając im połysk japońskiej perły. Zabieg
nadaje paznokciom blask, zasila je w składniki naturalne, witaminy A+E, pyłek
pszczeli oraz krzemionkę z morza japońskiego. Jest to metoda zalecana na
paznokcie łamliwe, kruche, rozdwajające się. Zabieg należy powtarzać, co dwa
trzy tygodnie.
- MANICURE - BEZ MALOWANIA
czas 60' ; cena 120 zł
MULTIREGENERACJA
Jest to znakomity zabieg na dłonie i stopy zmęczone i wysuszone po zimie.
Zabieg rozpoczynamy od kąpieli stóp z solami mineralnymi. Następnie
wykonywany jest peeling wysokojodowaną solą morską, która złuszcza martwy
naskórek, pozostawiając skórę jedwabiście gładką. Na tak przygotowane stopy
nakładamy maskę z dodatkiem ekstraktu z żywokostu, która intensywnie nawilża
i zmiękcza skórę dłoni i stóp. Aktywne substancje zawarte w masce działają
przeciwzapalnie. Ułatwia gojenie się ran i blizn, a także działa kojąco i
wybielająco na zmęczone zimą dłonie i stopy. Dla zwiększenia intensywności
działania ogrzewamy dłonie i stopy w specjalnych elektrycznych rękawach i
butach. Na zakończenie zabiegu masujemy dłonie i stopy masłem o delikatnym
zapachu, które intensywnie nawilża i odżywia skórę oraz opóźnia efekt starzenia.
- MANICURE - BEZ MALOWANIA
czas 60' ; cena 120 zł
- PEDICURE - BEZ MALOWANIA
czas 60' ; cena 160 zł
- MANICURE+ PEDICURE - BEZ MALOWANIA
czas 120' ; cena 250 zł
KWASY na STOPY!
KWASY na STOPY to innowacyjny zabieg, zapewniający wykonanie
profesjonalnego pedicure bez użycia frezarki. Pedicure wykonywany jest przy
pomocy zaawansowanych technologicznie kwasów kosmetycznych. Kwasy te z
łatwością zmiękczają twardy, zrogowaciały naskórek. Szczególnie dobrze radzą
sobie z grubą warstwą zrogowaciałego i przesuszonego naskórka. Zabieg
wykonany kwasami ma właściwości nie tylko upiększające, ale i lecznicze.
Pozwala szybko i łatwo usunąć przerośnięty i zrogowaciały naskórek, usuwa
pęknięcia pięt, a szorstka i wysuszona skóra odzyskuje miękkość i elastyczność.
Zabieg składa się z 5 etapów:
• moczenie stóp w wodzie z preparatem zmiękczającym naskórek,
• naniesienie preparatu kwasowego na stopy za pomocą specjalnych płatków,
• zdjęcie maski za pomocą specjalnego przyrządu,
• starcie pozostałości naskórka za pomocą specjalnej higienicznej tarki,
• aplikacja kremu o właściwościach głęboko nawilżających i zmiękczających.
To szybki, skuteczny i przyjemny sposób na piękne stopy!
Cena zabiegu: 170 zł.
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MANICURE HYBRYDOWY
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy wprowadzić do
naszej oferty Manicure Hybrydowy – GELISH. Jest to nowa propozycja marki
Hormony, skierowana do osób, które nie mają czasu na cotygodniową
pielęgnację dłoni, ale nie są zdecydowane na stylizację żelową. Produkt ten
stanowi rewelacyjne odkrycie, ponieważ nakłada się go jak lakier do paznokci, a
utwardza jak żel. Na paznokciach utrzymuje się nawet do 3 tygodni, bez
potrzeby
dodatkowych
zabiegów
pielęgnacyjnych.
Stanowi
połączenie
najlepszych właściwości lakierów do paznokci (łatwość aplikacji, wysoki połysk,
nasycony kolor), a zarazem najlepszych cech żelu (stanowi cienką warstwę
ochronną i jest nieścieralny). Nie odpryskuje się, nie ściera –po prostu ideał!
Pamiętajmy, że zadbane dłonie i paznokcie są wizytówką każdej kobiety!
- Manicure hybrydowy
czas 60' ; cena 120 zł
- Manicure hybrydowy french
czas 60' ; cena 130 zł
- Pedicure Hybrydowy**
czas 75' ; cena 160 zł
- Pedicure Hybrydowy french
czas 75' ; cena 170 zł
- malowanie hybrydowe
Cena: 80zł
- Zdjęcie lakieru przy zabiegu (manicure/pedicure)
Cena 20 zł
- Zdjęcie lakieru (bez zabiegu manicure/pedicure)
Cena 50 zł
** W skład usługi pedicure hybrydowego wchodzi:
1. Pedicure fresch: opiłowanie paznokci, wycięcie skórek
2. Malowanie paznokci metodą preparatów Gelish, Essie, Cuccio
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FRYZJERSTWO
STRZYŻENIE DAMSKIE
czas 60’ ; cena 150 zł
 STRZYŻENIE MĘSKIE
czas 45’ ; cena 80 zł
 STYLIZACJA DZIENNA
czas 30'-50' ; cena 60 - 100 zł
 STYLIZACJA OKAZJONALNA (wieczorowa, ślubna)
czas 45'-120' ; cena 150 - 250 zł
 KOLORYZACJA PODSTAWOWA*
czas 1h'- 1,5h ; cena 245 - 300 zł
 BALEYAGE*
czas 2h; cena 295 - 370 zł
 REFLEKSY*
czas do 30 min; cena 100 zł
 DEKOLORYZACJA*
czas 45' do 60' ; cena 160 zł
 TRWAŁY STYLING *
czas 2h; cena 260-320 zł
*cena nie zawiera mycia, czesania, strzyżenia, koloryzacji, etc.


 REGENERACJA WŁOSÓW – KERABOND
Specjalny zabieg odżywczo-regeneracyjny na włosy, Przy użyciu nowoczesnego
urządzenia - ultradźwiękowego aktywatora z nano srebrem i
podczerwienią. Doskonała regeneracja i odżywienie wszystkich typów włosów.
Dzięki nowoczesnej technologii urządzenia emitującego ultradźwięki i
podczerwień włosy po zabiegu są bardziej zwarte, błyszczące i odbudowane,
jednocześnie bardzo głęboko aplikowany jest środek aktywny do wewnątrz
włosa. Doskonale dobrane kosmetyki z linii KERABOND dają gwarancję
pożądanego efektu.
KERABOND – to linia produktów przeznaczona do rekonstrukcji włosów
zniszczonych zarówno zabiegami chemicznymi jak i słońcem. Przebieg
rekonstrukcji ma miejsce we wnętrzu włosa, czyli tam gdzie jest on najbardziej
zniszczony zabiegami chemicznymi, takimi jak trwała ondulacja, rozjaśnianie czy
intensywna koloryzacja.
Zabieg składa się z trzech części:
1. HYDRO-KERATIN SHAMPOO – jest to rekonstrukcyjny i nawilżający
szampon. Idealny dla włosów po zabiegach chemicznych, oraz włosów bardzo
zniszczonych. Zawiera hydrolizowaną keratynę, wzbogaconą aminokwasami,
które wiążą się z naturalną keratyna włosa. Przygotowuje włosy do zabiegu
rekonstrukcji.
2. MULTI-VITAMIN OIL – Jest to olejek odnawiający strukturę włosa,
wzbogacony kompleksem wielowitaminowym i substancjami antyutleniającymi
oraz odbudowującymi, które sprawiają, że włosy są miękkie i lśniące. Stylistka po
nałożeniu produktu użyje specjalnego urządzenia - ultradźwiękowego
aktywatora z nano srebrem i podczerwienią, dzięki któremu składniki
aktywne intensywniej wnikną w strukturę włosa, zapewniając jego doskonałą
odbudowę i odżywienie.
3. KERABONDING MASK – odżywiająca, uzupełniająca keratynę we włosach
maska, wzbogacona aminokwasami keratyny i siedmioma naturalnymi
składnikami. Trwale naprawia zniszczone chemicznie włosy, sprawiając, że staja
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się
mocniejsze
i
lśniące
o
naturalnej
formie
i
sprężystości.
Na wykończenie stylista zastosuje jeden z dwóch wyjątkowych kosmetyków z linii
KERABOND: PURE SHEEN – specyficznie opracowana formuła dla suchych i
chemicznie zniszczonych włosów, nadaje blask, nie czyniąc przy tym włosów
oleistych. Jest to idealny produkt do eliminacji matu i elektryczności statycznej
włosów.
PURE SILK – stworzony specjalnie dla chemicznie obciążonych włosów.
Eliminuje elektryczność statyczną, nadaje blask i miękkość, dając włosom
uczucie jedwabistości.Zapytaj stylistkę o pielęgnację domową KERABOND!
Zapewnisz swoim włosom długotrwałą odbudowę oraz piękny, lśniący wygląd
każdego dnia!
Czas trwania zabiegu 45 min. Cena zabiegu 150-180 zł.*
* O ostatecznej cenie decyduje stylistka, uzależniając ją od długości włosów.
* Cena nie zawiera dodatkowych usług, jak czesanie, strzyżenie, etc.
 REGENERACJA WŁOSÓW K-PAK JOICO
System Rekonstrukcji Włosów K-PAK JOICO to czterostopniowy zabieg
gwarantujący niemal natychmiastową rekonstrukcję włosów. Zawiera Kompleks
Quadraminy Joico, niepowtarzalną mieszankę 19-stu aminokwasów tworzących
keratynę włosa. Ten unikalny Kompleks Triaminy odbudowywuje i regeneruje
całą strukturę włosa. Może on penetrować włos do rdzenia. Zmierza do
rekonstrukcji kory, która stanowi większość masy włosów, oraz nadaje włosom
elastyczność. Również penetruje i odbudowuje łuskę włosa - najmocniejszą jego
część, która ochrania wewnętrzny rdzeń oraz korę przed uszkodzeniem.
Rekonstrukcja JOICO jest czterostopniowa:
1. K-Pak Professional Chelating Shampoo – oczyszcza włosy usuwając
wszelkie osadzające się minerały i produkty do stylizacji.
2. K-Pak Professional Cuticle Sealer – wygładza włosy, przywraca
odpowiednie pH.
3. K-Pak Deep-Penetrating Reconstructor – odbudowuje strukturę włosa
od wewnątrz.
4. K-Pak Intense Hydrator – intensywnie nawilża i poprawia elastyczność.
Czas trwania zabiegu 45 min. Cena zabiegu 120-150 zł.*
* O ostatecznej cenie decyduje stylistka, uzależniając ją od długości włosów.
* Cena nie zawiera dodatkowych usług, jak czesanie, strzyżenie, etc.
 MOLEKULARNE WYPEŁNIENIE WŁOSÓW (WELLA SP)
Błyskawiczna rekonstrukcja włókien włosów. Innowacyjna formuła Molekularnego
Wypełnienia Włosów zawiera aminokwasy, które zapewniają kruchym i łamliwym
włosom długotrwałą rekonstrukcję ich wewnętrznej struktury. Formuła wypełnia
ubytki powstałe na skutek uszkodzeń. Efekt utrzymuje się do 5 zabiegów mycia
włosów.
Czas trwania zabiegu 15-20 min. Cena zabiegu 80 zł.*
* Cena nie zawiera dodatkowych usług, jak czesanie, strzyżenie, etc.
 OLAPLEX – bezpieczna koloryzacja – zdrowe włosy!
Z przyjemnością informujemy, że w naszym salonie można wykonać bezpieczne
farbowanie,
rozjaśnianie
oraz
trwałą
ondulację,
dzięki
produktom OLAPLEX. Od dziś możesz cieszyć się swoim ulubionym kolorem, bez
obawy, że Twoje zostaną zniszczone i przesuszone. Dzięki nowej technologii
OLAPLEX Twoje włosy, w ulubionym przez Ciebie kolorze będą lśniące,
wygładzone i zdrowe.
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System
pielęgnacji
włosów OLAPLEX przeznaczony
jest
do
użytku
profesjonalnego. Został stworzony aby replikować oraz regenerować mostki
dwusiarczkowe włosów podczas koloryzacji.
Co to oznacza w praktyce?
Mostki dwusiarczkowe zostają zerwane w trakcie zabiegów chemicznych takich
jak koloryzacja, rozjaśnianie czy trwała ondulacja, a także przez działanie
wysokiej temperatury (suszenie, używanie prostownicy) oraz poprzez
uszkodzenia mechaniczne (np. zbyt ostre rozczesywanie włosów). System
OLAPLEX odbudowuje wiązania wewnątrz włosa, wzmacnia je, poprawia ich
kondycję, a co najważniejsze w dużej części eliminuje skutki uboczne koloryzacji
dzięki czemu włosy nie łamią się, są lśniące, sprężyste i naprawdę zdrowe.
Olaplex nie zawiera silikonów, siarczanów, ftalnaów, DEA, aldehydów i nigdy nie
był testowany na zwierzętach.
Można
też
stosować OLAPLEX jako
zabieg
regenerujący
włosy
(bez
farbowania). OLAPLEX funkcjonuje
również
jako
samodzielny
zabieg
regenerujący włosy, który możecie Państwo wykonać w naszym salonie (bez
koloryzacji).
•
•
•
•
•
•
•

Zabieg z użyciem preparatów OLAPLEX gwarantuje:
nawilżenie, wygładzenie i nabłyszczenie włosów,
większą podatność na modelowanie,
dłuższe utrzymanie nadanego włosom kształtu
zmieszenia puszenia się włosów
zachowanie zdrowego wyglądu włosów
większą odporność na działanie czynników zewnętrznych

Dodatkowo dla podtrzymania efektu, opracowany został produkt do użytku
domowego Olaplex No 3 Hair Protector (który zaleca się do stosowania
pomiędzy zabiegami w gabinecie).
Cena zabiegów OLAPLEX:
60-120 zł. – doliczane do każdej koloryzacji przy użyciu
180 zł.* – zabieg pielęgnacyjno-regenerujący
* Cena nie zawiera dodatkowych usług, jak czesanie, strzyżenie, etc.
 Zabieg ”Oil Reflections”
Nowość! Zabieg bogaty w kolekcję olejkową, aby do 3 razy bardziej wygładzić
powierzchnię włosa oraz zwiększyć jego blask. Kolekcja wzbogacona olejkiem z
kamelii i ekstraktem z białej herbaty, perfekcyjnie dopasowana do potrzeb
farbowanych włosów.
1. Szampon zawierający naturalny KWAS EDDS, który pomaga chronić kutikulę
włosa przed wolnymi rodnikami.
2. Maska zawierająca PANTHENOL- odpowiadający za równomierne nawilżenie
włosa + eliksir, który zapobiega elektryzowaniu się włosów, oraz przywraca
blask.
Czas trwania zabiegu 20 min. Cena zabiegu 100 zł.
 Zabieg Dermabrazji „ SCALP RENEV”
Zabieg dermabrazji SCALP RENEV to zabieg oczyszczający stosowany na skórę
głowy. Pomaga usuwać uporczywe zanieczyszczenia skóry głowy i nagromadzone
serum. Przyspiesza złuszczanie skóry głowy nawet do 34% i tym samym
przyspiesza jej regenerację. Zabieg jest połączony z maską Deep Repair, która
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wzmacnia struktury włosa przed uszkodzeniami, przyczyniając się do
zmniejszania łamliwości. Zabieg wykonujemy raz na 30/45 dni. Dla klientów z
farbowanymi włosami:
dla uzyskania najlepszych rezultatów wykonujemy
pomiędzy zabiegami koloryzacji.
Czas trwania zabiegu do 30min. Cena zabiegu 180 zł.
 WELLA SYSTEM PROFESSIONAL
Wella System Professional to wyjątkowy, skrojony na miarę Twoich potrzeb
system pielęgnacji włosów. Dzięki działaniu formuł zawartych w ampułkach oraz
maskach SP, skutecznie działają w różnych obszarach włosów.
Proponujemy linie:
1. Repair – z zawartością zhydrolizowanej kreatyny wnikającą do wnętrza
włosa. Włosy bardzo zniszczone.
2. Hydrate – z formułą Active Moisture Complex zawierającą glicerynę,
D-Panthenol i glukozę powodującą idealne nawilżenie.
3. Smoothen – zawierającą formuły Cashmere Complex z zawartością wyciągu
z kaszmiru i olejku z awokado. Włosy trudne do ułożenia, kręcone.
4. Color Save – zawiera Technologię Ochrony Koloru 3D „Color Protect
Technology”, zawiera filtry UV oraz wyciąg z liści oliwnych, ochrona włosów przed
blaknięciem, włosy farbowane.
Czas trwania zabiegu 30 min. Cena zabiegu 150 zł.
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MAKIJAŻE








DZIENNY/WIECZOROWY
czas 90’ ; cena 200 zł
ŚLUBNY
czas 100’ ; cena 300 zł
ŚLUBNY PRÓBNY
czas 90’ ; cena 200 zł
MAKIJAŻ + Nauka Makijażu
czas 90’ ; cena 300 zł
MAKIJAŻ + Nauka Makijażu + ćwiczenia praktyczne (samodzielne
wykonanie makijażu pod okiem wizażystki)
czas 3h ; cena 550 zł
MAKIJAŻ należący do usługi METAMORFOZA
czas 90’ ; cena 300 zł
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METAMORFOZA w DOTYK SPA
90% opinii o swoich rozmówcach ludzie kształtują w czasie pierwszych 90 sekund
spotkania. Niemal nigdy nie zdarza się druga szansa, by poprawić pierwsze
wrażenie. Nasze doświadczenie pracy w środowisku ludzi mediów i biznesu
potwierdza, że dobra autoprezentacja i budowanie osobistej marki, to niezbędne
narzędzia do osiągnięcia sukcesu na wielu płaszczyznach życia.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zmienić lub udoskonalić swój wizerunek do
skorzystania z profesjonalnej, bezstresowej, indywidualnej metamorfozy w
DOTYK SPA! Nasi styliści stworzą dla Ciebie nową fryzurę, perfekcyjny makijaż, a
następnie zabiorą cię na zakupy!
1. Nowa fryzura!
Wiemy, że znalezienie fryzjera idealnego graniczy z cudem. Mamy go dla Ciebie!
Nasze stylistki Włosów są specjalistkami w metamorfozach. Nie tylko uważnie
słuchają Twoich sugestii, ale również potrafią dobrać doskonałą dla Ciebie fryzurę
i kolor włosów.
2. Nowy makijaż!
Domyślamy się, że nie masz zbyt wiele czasu na codzienny makijaż. Nasze
wizażystki nie tylko profesjonalnie Cię umalują, ale także nauczą wykonywania
makijażu codziennego oraz pomogą ci dobrać najlepsze dla Ciebie kosmetyki!
3. Nowe ubrania - subtelnie, kobieco, z sukcesem czyli styl i wizerunek
na co dzień
Indywidualność i kobiecość to istotne cechy współczesnego biznesu. Ważne by
profesjonalnym wizerunkiem wzmocnić kompetencje nie gubiąc tych atutów.
Nowoczesna kobieta jest świadoma siebie, ma osobowość, siłę i indywidualny
styl, który wyraża odpowiednio dobranym strojem. Nasza stylistka spotka się z
Tobą na indywidualnej konsultacji, po czy zabierze Cię na zakupy!
Etapy Indywidualnej konsultacji ze stylistką:
1. Analiza obecnego stylu – SPOTKANIE przy KAWIE:
• Określenie bazy: kształt sylwetki i jej proporcje
• Temperatura karnacji (ciepła-zimna)
• Indywidualne preferencje, gusta i fascynacje
• Fryzura podkreślająca urodę i kształt/y
• Przegląd „stylu”
2. Nowa jakość w stylu – ZAKUPY ze STYLISTKĄ:
• Fasony podkreślające atuty sylwetki
• Czego unikać, a co wpływa korzystnie na wizerunek
• Miksowanie trendów
• Klasyka, „ubraniowe fundamenty” w szafie
• Indywidualne kolory piękna
• „Diabeł tkwi w szczegółach” czyli siła dodatków
• Odpowiedni strój, wspierającym przyjacielem kobiety w sytuacjach
biznesowych
• Wyszczuplanie: tricki stylistów/ tuszowanie niedoskonałości strojem
• Co nosić by dodać sobie kobiecych krągłości
• Osobista fantazja - odważne wprowadzanie „nowości” stanowi o
niepowtarzalnym stylu eleganckiej kobiety
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Dzięki METAMORFOZIE zyskasz:
• Zupełnie nowy wizerunek, w którym wszystkie elementy do siebie pasują
• Natychmiastowy efekt przemiany
• Doskonałe samopoczucie, spowodowane fantastycznym wyglądem
• Umiejętność określenia swojego stylu spójnego z Twoją osobowością.
• Oszczędności - kupione rzeczy pasują do siebie i można je łączyć na wiele
sposobów
Czas trwania usługi: 1 dzień; Cena usługi: od 1260,00 zł*
* na cenę składają się:
• fryzura: 160-480 zł.
• makijaż z poradą: 300 zł.
• indywidualna konsultacja ze stylistką oraz wspólne zakupy: 800 zł.
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PAKIETY DLA NIEJ
Doskonały pomysł na prezent dla najbliższych nam osób. Proponujemy
obdarowanie bliskiej osoby specjalnym zaproszeniem na zabiegi kojące duszę i
ciało w naszym SPA. Podczas takiego pobytu obdarowana osoba skorzysta z
zabiegów w dwóch działach: Dziale Pielęgnacji Ciała oraz Dziale Pielęgnacji
Twarzy. Takie optymalne połączenie pozwoli na spędzenie miłych chwil pod
opieką specjalistów, a efekt zabiegów poprawi samopoczucie nawet najbardziej
wymagającej osobie. Aby ułatwić Państwu konstruowanie pakietów, poniżej
przedstawiamy gotowe propozycje do wyboru. Serdecznie Zapraszamy!
 PAKIET "DOTYK RELAKSU"
Pobyt w SPA rozpoczynamy w Dziale Pielęgnacji Ciała, gdzie wykonany
zostanie masaż relaksacyjny ciała z użyciem indywidualnie dobranego środka
pielęgnującego o wybranym zapachu. Celem masażu jest odprężenie i
rozluźnienie napięć mięśniowo-nerwowych. Masaż wykonywany jest techniką
miękkich, długich ruchów oraz płynnych przejść w chwytach. Jest to zabieg
głęboko relaksujący, poprawiający nastrój.
Po masażu zapraszamy do Działu Pielęgnacji Twarzy na ponad godzinny
seans, podczas, którego zadbamy o twarz szyję i dekolt. Zabieg zostanie
wykonany na kosmetykach firmy BABOR, dobranych indywidualnie do potrzeb i
rodzaju cery. Specjalne autorskie techniki nakładania wysoce skutecznych
preparatów począwszy od demakijażu poprzez ampułki, masaż oraz maskę
sprawią, ze skóra będzie intensywnie nawilżona, odżywiona, rozświetlona a także
zrelaksowana
Czas pakietu 150 min., Cena 520 zł - nowa cena 470 zł
 PAKIET "DOTYK BLASKU"
Pobyt w SPA rozpoczynamy w Dziale Pielęgnacji Ciała, gdzie wykonany
zostanie wyjątkowy pakiet pielęgnacyjny, w skład którego wchodzą:
 odprężający masaż relaksacyjny całego ciała, wykonany na bazie
organicznego oleju migdałowego i olejków aromatycznych z lemonki,
mimozy, mandarynki lub innych wybranych nut zapachowych. Celem
masażu jest odprężenie i rozluźnienie napięć mięśniowo-nerwowych.
Masaż wykonywany jest techniką miękkich, długich ruchów oraz płynnych
przejść w chwytach. Jest to zabieg głęboko relaksujący, poprawiający
nastrój.
 peeling mechaniczny całego ciała - zabieg złuszczający martwy
naskórek na bazie soli. Dzięki peelingowi skóra będzie lepiej
przygotowana do dalszych zabiegów, nawilżona, miękka w dotyku,
idealnie gładka, a aktywne składniki użyte w masce, która zostanie
wykonana po peelingu, będą skuteczniej penetrować skórę.
 maska (okład na ciało) - dobrana indywidualnie do potrzeby skóry
(z całej palety dostępnych zabiegów o właściwościach; odżywczych,
ujędrniających, detoksykujących, modelujących i antycellulitowych) oraz
oczekiwań klientki.
Następnie zapraszamy do Działu Pielęgnacji Twarzy na aktywny zabieg
przeznaczony dla każdego rodzaju cery. Zawiera składniki aktywne takie jak tlen
zamknięty w ceramidowych otoczkach, koenzym Q10, witaminę A oraz liposomy
z witaminą C. Zapewniają one błyskawiczny efekt odżywienia, rozświetlenia i
dotlenienia. Ponad godzinny seans, podczas którego wykonamy specjalne rytuały
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demakijażu, peelingu, aplikacji ampułek, masażu oraz maski usuną oznaki
zmęczenia a skóra nabierze blasku.
Czas pakietu:210 min., Cena 870 zł – nowa cena 780 zł

PAKIETY DLA NIEGO
Doskonały pomysł na prezent dla najbliższych nam osób. Proponujemy
obdarowanie bliskiej osoby specjalnym zaproszeniem na zabiegi kojące duszę i
ciało w naszym SPA. Podczas takiego pobytu obdarowana osoba skorzysta z
zabiegów w dwóch działach: Dziale Pielęgnacji Ciała oraz Dziale Pielęgnacji
Twarzy. Takie optymalne połączenie pozwoli na spędzenie miłych chwil pod
opieką specjalistów, a efekt zabiegów poprawi samopoczucie nawet najbardziej
wymagającej osobie. Aby ułatwić Państwu konstruowanie pakietów, poniżej
przedstawiamy gotowe propozycje do wyboru. Serdecznie Zapraszamy!
 PAKIET "MĘSKA PRZYGODA"
Pobyt w SPA rozpoczynamy w Dziale Pielęgnacji Ciała, gdzie wykonany
zostanie masaż manualny ciała. Technika i intensywność masażu dobierana jest
do potrzeb i predyspozycji klienta. Celem masażu jest odprężenie i rozluźnienie
napięć mięśniowo-nerwowych, poprawa samopoczucia i wprowadzenie w stan
głębokiego relaksu.
Po masażu zapraszamy do Działu Pielęgnacji Twarzy, na zabieg o działaniu
dotleniającym, regenerującym i likwidującym mikro-napięcia w skórze. Składniki
aktywne zawarte w preparatach, rytualne techniki masażu oraz specjalnie
łączone maski sprawią, że cera odzyska energię, elastyczność i optymalne
nawilżenie.
Czas pakietu 135 min. Cena 490 zł – nowa cena 440 zł
 PAKIET "UWODZENIE MĘŻCZYZNY”
Pobyt w SPA rozpoczynamy w Dziale Pielęgnacji Ciała, gdzie wykonany
zostanie:
 peeling całego ciała - zabieg złuszczający martwy naskórek. Dzięki
peelingowi skóra będzie lepiej przygotowana do dalszych zabiegów,
nawilżona, miękka w dotyku, idealnie gładka.
 masaż „SHEA BUTTER” - to dobry wybór dla osób potrzebujących
głębokiego nawilżenia, odżywienia skóry i odprężenia . Poprzedzający go
peeling spotęguje jego właściwości naprawcze i pielęgnacyjne dla skóry a
indywidualnie dobrana technika masażu przyniesie ulgę zmęczonym i
napiętym mięśniom.
Po zabiegach na ciało zapraszamy do Działu Pielęgnacji Twarzy na zabieg,
który rozpoczniemy refleksorycznym masażem twarzy i głowy. Następnie
wykonany zostanie peeling dobrany do rodzaju skóry, który oczyści oraz
przygotuje do wchłaniania aktywnych składników zawartych w ampułce, kremie
oraz masce. Zabieg zapewni głębokie odżywienie, oczyszczenie oraz
energetyzację skóry.
Czas zabiegu 180 min., Cena 680 zł – nowa cena 610 zł
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Pakiety dla Dwojga
 Nauka masażu dla Dwojga
Każdemu z nas niejednokrotnie zdarzało się być proszonym przez partnera o
masaż. Nie każdy jednak wie jak to zrobić. A jeśli nawet się odważymy to jak
wykonać masaż tak, by był on przyjemny dla masażysty i masującego?
Każda para może wybrać zakres nauki: masaż pleców lub stóp. W trakcie lekcji
partnerzy trenują na zmianę.
Czas pakietu: 120min., Cena: 460 zł.
 Pakiet „MASAŻ AMORA”
W skład pakietu wchodzi jedyny i niepowtarzalny MASAŻ ŚWIECAMI. Blask świec,
czuły dotyk, krople ciepłego olejku i zmysłowy zapach odprężają, rozluźniają i
wprowadzają w stan głębokiego relaksu. Połączenie przyjemnego zapachu z
cennymi fito olejkami, olejem kokosowym i woskiem pszczelim doskonale
pielęgnuje skórę, czyniąc ją gładką, intensywnie nawilżoną i pełną blasku. Świece
do masażu występują w kilku wariantach zapachowych. O wyborze waszego
ulubionego zapachu zadecydujecie sami!
Masaż może być 60 lub 90 minutowy!
• czas 60 min; cena 400 zł*
• czas 90 min; cena 500 zł*
* Podane ceny zawierają koszt zabiegów dla 2 osób!
 Pakiet „PIELĘGNACJA EROSA”
Zabiegi rozpoczniemy kremowym peelingiem, dzięki któremu wasze ciała będą
idealnie przygotowane do relaksacyjno-pielęgnującego masażu przy użyciu
Świec. Połączenie peelingu z głęboko nawilżającym masażem wzmocni efekt
pielęgnacji i wydłuży przyjemne doznania, a także czas spędzony wspólnie z
bliską osobą.
czas 120 min; cena 700 zł
* Podane ceny zawierają koszt zabiegów dla 2 osób!

PAKIETY DLA STUDENTÓW

Wszyscy studenci korzystający z usług naszego SPA w dni powszednie w
godzinach 9:00 - 15:00 otrzymają (po okazaniu legitymacji studenckiej) zniżkę w
wysokości 10% na zabiegi w Działach Pielęgnacji: Ciała, Dłoni i Stóp oraz
Twarzy. Dodatkowo przy zapisach zbiorowych (powyżej czterech osób)
proponujemy dla wszystkich czekoladowe fondue z owocami.*
* oferta dotyczy tylko dni powszednich w godz. 9:00-15:00
* warunkiem skorzystania z promocji w postaci czekoladowego fondue jest
łączna wartość wykupionych usług nie mniejsza niż 600 zł.
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BABSKIE POGADUCHY - PAKIETY DLA PRZYJACIÓŁEK
Dla wszystkich serdecznych przyjaciółek lubiących wspólne gawędzenie
oferujemy pakiety zabiegowe, będące idealnym uzupełnieniem miłego spotkania.
Każdy pakiet skomponujemy indywidualnie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami
Pań *
* w cenie dla grupy możliwe: GRATISOWY poczęstunek w postaci:
czekoladowego fondue z owocami, musującej niespodzianki oraz prezenty w
postaci specjalnie, elegancko zapakowanych zaproszeń dla gości!

PAKIET DZIESIĘCIU ZABIEGÓW

Przy jednorazowym opłaceniu pakietu składającego się z 10 tych samych
zabiegów otrzymacie Państwo taki sam, 11 zabieg jako gratis w prezencie.

PAKIET SZEŚCIU ZABIEGÓW

Przy jednorazowym opłaceniu pakietu składającego się z 6 tych samych zabiegów
uzyskacie Państwo specjalny 10% rabat.

PAKIET SZYTY NA MIARĘ

Przy jednorazowej wpłacie na kwotę minimum 1000 zł mają Państwo o 15%
wartości wpłaty więcej do wykorzystania na zabiegi w naszym Spa. Kwota do
wykorzystania obejmuje jeden z wybranych działów: Pielęgnacji Ciała, Pielęgnacji
Twarzy lub obydwu tych działów razem. Pakiet jest ważny przez 3 miesiące od
daty zakupu.
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