• Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1 [120 zł]
• Korekta do 2 tygodni [70 zł]
• Korekta do 3 tygodni [90 zł]

Przedłużanie i Stylizacja Paznokci
Przedłużanie na formie [100 zł]
Przedłużanie french klasyczny i kamuflaż [110 zł]
Mała korekta [40 zł]
Odnowa paznokci (zmiana wzoru) /50 – 90 min/ [85 zł]
Naprawa paznokcia /15 – 30 min/ [7 – 10 zł]
Zdejmowanie masy /30 min/ [40 zł]
(odżywka na paznokcie, balsam, oliwka,malowanie)
• Cyrkonie Svarowskiego [0,50 – 1,5 zł/szt]
• Zdobienia typu one stroke, akrylowe kwiaty – cena ustalana indywidualnie
•
•
•
•
•
•

Utwardzanie paznokci naturalnych
Kolor 80zł / french 85zł

Pielęgnacja dłoni
Manicure Hybrydowy czyli lakier o trwałości żelu
• Manicure hybrydowy (lakierożele) kolor /40 – 50 min/ [65 zł]
• Manicure hybrydowy french /60 min/ [75 zł]
• Manicure frezarkowy/cążkowy /40 min/ [45 zł]
(nadanie kształtu paznokciom, emulsja zmiękczająca skórki, peeling, odżywka)
• Manicure parafinowy /40 – 55 min/ [45 zł]
(poszerzony o pełny zabieg parafinowy: peeling, maska, masaż, parafina)
• Malowanie kolor [10 zł]
• Malowanie french [20 zł]
• Manicure męski /30 min/ [35 zł]
• Mikrodermabrazja dłoni [20 zł]
(zabieg przeciwko starzeniu skóry dłoni)
W cenę zabiegu stylizacji paznokci wliczony jest manicure frezarkowy / cążkowy, aplikacja
balsamu nawilżającego oraz zdobienie na dwóch paznokciach.
Pielęgnacja stóp
Pedicure klasyczny frezarkowy z malowaniem 80zł
Pedicure klasyczny frezarkowy z hybrydą 120zł
Mini pedicure z malowaniem 45zł

Hybryda kolor / french na stopy 65/75zł

Zabiegi kosmetyczne
• Zabieg podstawowy (peeling enzymatyczny+masaż twarzy,szyi i dekoltu+maska
kremowa/algowa/płat) 80/90/100zł
• Peeling kawitacyjny z sonoforezą+maska kremowa/algowa/płat [75 zł/90 zł]
• Peeling kawitacyjny z mezoterapią bezigłową (złuszczanie+ampułka+maska
kremowa/algowa/płat [110 -115zł]
• Peeling kawitacyjny z RF (złuszczanie+RF+maska kremowa/algowa/płat) [120-135zł]
• Peeling kawitacyjny z RF i ampułką 140zł
• RF (fale radiowe) twarz, szyja, dekolt + maska kremowa/algowa/płat [100-110]
• Oxybrazja (złuszczanie+maska kremowa/algowa/płat) [100-115zł]
• Oxybrazja z ampułką (złuszczanie+sonoforez/ultradźwięki+maska kremowa/algowa/płat)
[110-125zł]
• Mezoterapia bezigłowa (peeling enzymatyczny+wtłoczenie serum+maska
kremowa/algowa/płat)[120-140zł]
• Duobrazja twarzy czyli kwas+mikrodermabrazja+maska +krem [140-150 zł]
• Zabieg Retix C [140zł]

Zabiegi dermoestetyczne
wskazania/przebarwienia/trądzik/odmłodzenie/blizny
Kwas migdałowy + maska kremowa/algowa/płat [110 -125 zł]
Kwas salicylowy + maska kremowa/algowa/płat [110 -125zł]
Kwas pirogronowy + maska kremowa/algowa/płat [115 - 125zł]
Kwas salicylowy + maska kremowa/algowa/płat [110 - 125zł]
Kwas azelainowy + maska kremowa/algowa/płat [110 - 125 zł]
Kwas TCA + pielęgnacja [150zł]
Zabieg połączonych peelingów chemicznych w zależności od problemu i natężenia [125-150
zł]przykładowy zabieg-cel: przebarwienia/małe blizny potrądzikowe-peeling migdałowy+
salicylowy
• Manualne oczyszczanie twarzy (peeling+maska rozpulchniająca z wapozonem +prądy
d”arsonvala+maska kojąca/płat) [125-140 zł]
• Manualne oczyszczanie pleców [110-120zł]
• Zabieg Ocean Treasure Janssen (głęboko nawilżający) [100 zł]
•
•
•
•
•
•
•

• Zabieg aktywny lifting okolic oczu -obrzęki, zasinienia, cienie i zmarszczki [110zł]

Dział Depilacja woskiem dopisać:

Wąsik 10zł
Broda 10zł
Nos 10zł
Pachy [35-40zł]
Klatka piersiowa [45-55zł]
Brzuch [15-25zł]
Plecy [45-65zł]
Łydki / uda [45zł/55zł]
całe nogi [80zł]
Przedramiona [30 - 40zł]
Baczki [15zł/45zł całe]
MASAŻE
Masaż szklanymi kulami (twarz, szyja i dekolt) [35 -40zł]
Masaż relaksacyjny twarzy i dekoltu [35 - 40zł]
Masaż klasyczny kręgosłupa [40zł]
Masaż obręczy barkowej [35zł]
Masaż LOMI LOMI [120zł]
Masaż relaksacyjny ciała 30 min/ 60zł ; 70min/100zł
Masaż całego ciała dla kobiet ciężarnych [90zł]
Drenaż limfatyczny kończyn dolnych 40min/70zł ; 50min/80zł
Zabiegi na ciało
Bańka chińska uda 40zł
Bańka chińska uda+pośladki 45zł
Bańka chińska ramiona 25zł
Banka chińska + bandaże Arosha 190zł
Bandaże Arosha z ampułką 170zł
Bandaże Arosha 155zł
Bandaże Arosha na biust z ampułką 155zł
RF uda 75zł
RF uda+pośladki 85zł
RF brzuch 60zł
RF ramiona 45zł
Oprawa oka
Regulacja brwi 11zł
Henna brwi 11zł
Komplet: regulacja brwi z henną brwi i rzęs 30zł
Regulacja brwi z henną 22zł
Przedłużanie rzęs 1:1 120zł
Korekta rzęs do 2 tygodni ok.75zł
Korekta rzęs do 4 tygodni 90zł
Ściąganie rzęs 35zł
Lifting rzęs 90zł

