ZABIEGI CENNIK
PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
Anti-Aging Zabieg przeciwzmarszczkowo-ujedrniajacy do 60 min – 150 zł
Demakijaż – peeling - faza aktywna (mezoterapia bezigłowa) - maska - krem
Zabieg przeznaczony dla cery dojrzałej, suchej , wymagającej ujędrnienia. Dzięki zawartemu kompleksowi
Anti-Aging zabieg przywraca skórze świetlistość i blask. Skóra jest wygładzona i wypoczęta, jędrna, witalna
I pełna energii. Zabieg intensywnie ujędrnia oraz wzmacnia nawilżenie skóry. Dodatkowo utrzymuje
nawilżenie, napina i uelastycznia. Pobudza produkcję włókien kolagenowych oraz przywraca skórze
elastyczność i miękkość.
Skin Lifting Zabieg liftingujący do 60 min - 150 zł
Demakijaż – peeling - faza aktywna ( Radio Frequency) - maska- krem
Zabieg o działaniu liftingująco-nawilżającym, dzięki zawartości kwasu hialuronowego i kolagenu. Głównym
zadaniem zabiegu jest wygładzenie i poprawa jędrności skóry, a także regeneracja i wypełnienie zmarszczek.
Efekty widoczne sa już po pierwszym zabiegu.

Skin Hydration Zabieg nawilżający do 60 min – 150 zł
Demakijaż - peeling - faza aktywna ( ultradźwięki ) - masaż – maska - krem
Zabieg przeznaczony dla cery suchej, wrażliwej, podrażnionej. Działanie głęboko nawilżające , łagodzące
podrażnienie i poprawiające wygląd i kondycje skóry. Zabieg przeznaczenie do każdego rodzaju skóry
,szczególnie odwodnionej i przesuszonej.

Oily Skin Purity Zabieg normalizujący do 60 min – 150 zł
Demakijaż - peeling - darson'val - faza aktywna (ultradźwięki) - maska-krem
Zabieg przeznaczony dla cery przetłuszczającej się, z rozszerzonymi porami, mieszanej. Działanie oczyszczające
, matujące i rozjaśniające cerę. Zabieg reguluje wydzielanie sebum, tym samym poprawia jej wygląd, nawilża
problematyczną cerę.
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Capillary Skin Zabieg dla cery naczynkowej do 60 min – 150 zł
Demakijaż - peeling - faza aktywna (wyciszenie ) – maska - krem
Zabieg przeznaczony dla cery naczynkowej, wrażliwej, podrażnionej, z trądzikiem różowatym. Obkurczenie
naczyń krwionośnych, wzmocnienie odporności ścian naczyń na pękanie, przywrócenie im elastyczności,
zapobieganie tworzeniu się teleangiektazji, łagodzenie podrażnień, wzmocnienie funkcji ochronnych skóry,
wyrównanie kolorytu i rozjaśnienie skóry.

“Zastrzyk energii” Zabieg multiwitaminowy do 60 min – 150 zł
Demakijaż - peeling - faza aktywna – masaż – maska – krem
Zabieg przeznaczony dla cery suchej, dojrzałej wymagającej regeneracji, ujędrnienia i zastrzyku substancji
odżywczych. Odżywczy multiwitaminowy zabieg, przywracająca siły witalne zmęczonej skórze. Wyjątkowo
intensywna regeneracja skóry uszkodzonej w wyniku negatywnego działania czynników środowiskowych.
Dzięki wykorzystaniu naturalnych substancji, stymulujących witamin, roślinnych antyoksydantów oraz
bogactwa substancji o działaniu ochronnym, zabieg ten doskonale nawilża, koi i odżywia a także dodaje
blasku, nawet najbardziej poszarzałej, uszkodzonej skórze przez słońce, starzejącej się skórze.
Czekolada I bursztyn Relaksacyjny zabieg na twarz do 60 min – 150 zł
Demakijaż - peeling zmikronizowanym bursztynem - masaż czekoladowy - maska
Odprężający rytuał to najlepszy prezent dla skóry. Cera zostanie oczyszczona naturalnym bursztynowym
peelingiem, który dostarczy cerze antyoksydantów i rozświetli cerę, a odprężający masaż przeniesie w świat
relaksu przy spokojnej muzyce I blasku świec. Zabieg przeznaczony jest dla każdego typu cery, zwłaszcza
zmęczonej I poszarzałej.

Masaż odprężający twarzy szyi i dekoltu + maska do 45 min- 90 zł
Zabieg doskonale oddziałujący na stan masowanej osoby, ciepło dłoni daje uczucie spokoju i działa
relaksująco. Oprócz tego oczyszcza cerę, poprawia jej mikrokrążenie, stymuluje odpływ limfy, poprawia
napięcie i elastyczność oraz pozytywnie wpływa na inne organy dzięki licznym receptorom. Specjalnie
dobrana maska dopełnia działanie masażu.

Masaż liftingujący twarzy szyi i dekoltu + maska do 45 min – 100 zł
Zabieg doskonale oddziałujący na stan masowanej osoby, ciepło dłoni daje uczucie spokoju i działa
relaksująco. Oprócz tego oczyszcza cerę , poprawia jej mikrokrążenie, stymuluje odpływ limfy, poprawia
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napięcie i elastyczność oraz pozytywnie wpływa na inne organy dzięki licznym receptorom .Specjalne ruchy I
uciski podczas masażu sprawiają, że zmarszczki staja się mniej widoczne, a zacienienie I opuchnięcia są
redukowane. Specjalnie dobrana maska dopełnia działanie masażu.

Masaż odprężający twarzy szyi i dekoltu do 25 min - 60 zł
Zabieg doskonale oddziałujący na stan masowanej osoby, ciepło dłoni daje uczucie spokoju i działa
relaksująco. Oprócz tego oczyszcza cerę , poprawia jej mikrokrążenie, stymuluje odpływ limfy, poprawia
napięcie i elastyczność oraz pozytywnie wpływa na inne organy dzięki licznym receptorom
Masaż liftingujący twarzy szyi i dekoltu do 25 min - 70 zł
Zabieg doskonale oddziałujący na stan masowanej osoby, ciepło dłoni daje uczucie spokoju i działa
relaksująco. Oprócz tego oczyszcza cerę , poprawia jej mikrokrążenie, stymuluje odpływ limfy, poprawia
napięcie i elastyczność oraz pozytywnie wpływa na inne organy dzięki licznym receptorom .Specjalne ruchy I
uciski podczas masażu sprawiają, że zmarszczki stają się mniej widoczne, a zacienienie I opuchnięcia są
redukowane.

RYTUAŁY PIELĘGNACJI CIAŁA
Miód i wanilia do 90 min - 160 zł
To doskonały zabieg dla osób , których skóra wymaga intensywnej regeneracji. Aromatyczne zapachy wanilii i
miodu łagodzą napięcia nerwowe i pozwalają na chwile prawdziwego odprężenia. Skóra staje się miękka i
doskonale odżywiona. Całość składa się z peelingu , odżywczej maski pod ciepłym kompresem oraz masażu
aromatycznym masłem o zapachu miodu i wanilii.

Czekoladowa rozkosz do 90 min - 160 zł
Gorąca czekolada i wyjątkowy zapach w jednej chwili wprowadzają w stan głębokiego relaksu. Działanie
czekolady wraz z odprężającym dotykiem wyzwalają produkcje endorfin niemal w pierwszej chwili trwania
zabiegu. Skóra staje się wypoczęta, miękka, doskonale nawilżona, a odżywcze masło czekoladowe pozwala
dłużej cieszyć się piękną, zadbaną skóra, muśnięta słońcem. Rytuał rozpoczyna się oczyszczającym peelingiem
, potem nakładana jest gorąca maska pod ciepłym kompresem. Zabieg kończy się odprężającym masażem.
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Caffe espresso do 90 min - 160 zł
Intrygujący, głęboki zapach świeżo zaparzonej kawy przeniesie Cię w stan odprężenia. To zabieg dla
prawdziwych wielbicieli kawy i pięknego ciała. Udowodnione wygładzające właściwości kawy pozwalają na
uzyskanie pięknego ciała już po pierwszym zabiegu , a niesamowicie rozgrzewająca maska pod ciepłym
kompresem pobudza skórę do zwalczania wszelkich defektów skóry. Zabieg wykazuje działanie
antycellulitowe, wygładzające skórę i poprawiające jej koloryt. Rytuał składa się z peelingu, rozgrzewającej
maski pod ciepłym kompresem i relaksacyjnego masażu ciała.

Owocowy ogród do 90 min – 160 zł

Aromatyczny zabieg antycellulitowy o zniewalającym zapachu soczystych owoców. Polecany dla osób z
problemem cellulitu i nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Zabieg poprawia wygląd sylwetki, zwiększa
jędrność i elastyczność skóry. Usuwane są toksyny z organizmu. Rytuał składa się z oczyszczającego peelingu
, aromatycznej maski pod ciepłym kompresem oraz relaksacyjnego masażu na zakończenie zabiegu .
Rytuał piękna Kleopatry do 90 min – 160 zł
Uważany za jeden z najbardziej luksusowych zabiegów da ciało. Od wieków kąpiele w kozim mleku to symbol
młodej , zadbanej , nawilżonej skóry . Nasz rytuał wykonywany jest na kosmetykach o zapachu koziego mleka
i owoców liczi , łącząc ze sobą właściwości łagodzące, ochronne i niezwykle pielęgnujące z witalizującymi z
owoców liczi. Unoszący się mleczny aromat z zapachem owoców liczi pozwala na relaks i odprężenie. Zabieg
składa się z peelingu, aromatyczne maski pod ciepłym kompresem i odprężającego masażu .
Żurawinowa pokusa do 90 min – 160 zł
Bogactwo czerwonych owoców pełnych witamin i antyoksydantów staje się uczta dla ciała i ducha .
Owoce żurawiny wzmacniają funkcje obronne skóry, dostarczają witamin i witalizują ją na dłużej. Owocowy,
kremowy peeling pozwala przygotować skórę i oczyścić ją na przyjęcie następnych etapów zabiegu.
Przyjemna, gorąca maska pod ciepłym kompresem optymalnie nawilża skórę i pozwala się odprężyć, na koniec
proponujemy masaż.

Dotyk bursztynu - Czekoladowy Rytuał do 90 min - 160 zł
Zmikronizowany bursztyn w postaci peelingu oczyszcza skórę , dostarczą jej antyoksydantów I rozświetlą ją.
Gorąca czekoladowa maska pod ciepły kompresem zrelaksuje ciało I ducha I nada skórze jedwabistej gładkości
I nawilżenia. Dopełnieniem stanie się masaż ciała.
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PIELĘGNACJA CIAŁA
Owocowy raj do 60 min - 130 zł
Zabieg na ciało pełen aromatu soczystych, tropikalnych owoców. Skóra zyskuje nawilżenie i jedwabistą
gładkość dzięki kosmetykom o działaniu antycellulitowym. Zaczynamy od peelingu , który pozwala skórze się
oczyścić i zyskać nawilżenie , a masaż dogłębnie odżywia i wygładza skórę . Wszystko to dzieje się w atmosferze
relaksu i odprężenia .
Słodycz kokosu do 60 min -130 zł
Słodki, niesamowicie odżywczy zabieg na ciało łączy w sobie szereg korzystnych dla ciała właściwości . Peeling
na bazie naturalnego olejku kokosowego oczyszcza , wygładza i natłuszcza skórę , a masaż olejkiem
kokosowym wykonywany z odpowiednim naciskiem rozgrzanych dłoni pozwala na wyjątkowe odprężenie .
Czekoladowy sen do 60 min – 130 zł
Aromat mlecznej czekolady już od pierwszej chwili zabiegu wprawia w odprężający nastrój. Masło do masażu
z prawdziwą czekoladą doskonale rozpieszcza ciało i zmysły oraz nawilża i nadaje skórze piękny kolor muśnięty
słońcem . Etapy zabiegu to peeling i masaż ciała.

Bursztynowa odnowa do 60 min – 130 zł
Niezwykle korzystny dla skóry zabieg , rozświetla i działa antyoksydacyjnie. Peeling oczyszcza I wygładza skórę,
a masaż masłem shea o zapachu pomarańczy odżywia I zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia, który
utrzymuje się dłużej. Zapach, spokojna muzyka, blask świec przenosi w świat relaksu I odprężenia.

ZABIEGI DODATKOWE
Egzotyczne Spa dla dłoni do 60 min – 100 zł
Regenerujący rytuał na dłonie , który doskonale odżywia i nadaje miękkość skórze. Pielęgnację rozpoczynamy
od ciepłej kąpieli dłoni, następnie wykonany zostaje peeling, który usunie zrogowaciały naskórek. Odżywcza
maska z ciepła parafiną nadają dłoniom niesamowitą miękkość i nawilżenie, a masaż pozwoli na chwilę
relaksu.
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Miodowy Rytuał dla stóp do 60 min – 100 zł
Aromatyczny, odżywczy zabieg nada skórze stóp miękkości i nawilżenia. Ciepła kąpiel zmiękczy a peeling
odpowiednio złuszczy skórę stóp. Regenerująca ,maska pod ciepłym kompresem pozwoli skórze na wniknięcie
składników bogatych w substancje odżywcze oraz skutecznie ją nawilży. Masaż wykonany na koniec rytuału
pozwoli się odprężyć. Stopy staną się zregenerowane, miękkie i gładkie.

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE TWARZY, SZYI I DEKOLTU
Kawitacja ultradźwiękowa twarzy , szyi I dekoltu do 20 min - 50 zł
Zabieg złuszczania naskórka przez działanie zjawiska ultradźwięków na powierzchnię skóry, w wyniku czego
usuwane zostają martwe komórki. Metoda ta odpowiednia jest dla cery przetłuszczającej się, ze zmianami
trądzikowymi, ze zmarszczkami i dla każdej innej , która wymaga dokładnego oczyszczenia.
Brushing twarz, szyi i dekoltu do 20 min - 50 zł

Kawitacja ultradźwiękowa + ultradźwięki + maska na twarz , szyję I dekolt do 50 min - 120 zł
Mamy tu do czynienia z pełnym zabiegiem składającym się ze złuszczenia cery, wprowadzeniem w jej głąb
aktywnych składników oraz dopełnienie czynności pielęgnacyjnych maską dostosowaną do potrzeb cery.

Mikrodermabrazja diamentowa + maska na twarz, szyję I dekolt do 60 min - 120 zł
Zabieg mechanicznego złuszczania naskórka, doskonale radzi sobie z cerą łojotokową, zanieczyszczoną, z
bliznami potrądzikowymi, z przebarwieniami różnego rodzaju. Metoda ta z powodzeniem stosowana jest przy
cerze dojrzałej i wiotkiej. Maska ukoi I wyciszy cerę.

Mezoterapia bezigłowa + maska na twarz, szyję I dekolt do 60 min - 150 zł
Zastosowane zostają dwie siły : prąd oraz ultradźwięki. Jest zabiegiem którego celem jest wprowadzenie
substancji aktywnych w głąb skóry. Zabieg ma działanie opóźniającego starzenie skóry, redukcję zmarszczek,
poprawę jej napięcia , rozjaśnienie przebarwień oraz nawilżenie skóry i jej rewitalizację . Maska wyciszy I ukoi
cerę.
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Lifting Radio Frequency + maska twarzy, szyi I dekoltu do 60 min – 150 zł
liftingujący zabieg z wykorzystaniem radio frekwencji., bez użycia skalpela. Zabieg nie tylko niweluje efekty
starzenia, ale działa również zapobiegawczo zwiększając gęstość i odporność skóry. Działanie zabiegu polega
na przekazaniu ciepła skórze, w wyniku czego dotlenia się ona I poprawia się jej ukrwienie I odżywienie. Dzięki
temu, komórki pobudzane są do produkcji kolagenu warunkującego jędrność i elastyczność skóry. Maska jest
dopełnieniem zabiegu I ukoi cerę.

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE CIAŁA

Mikrodermabrazja diamentowa ciała do 60 min - 150 zł
to doskonała metoda radząca sobie z rozstępami, cellulitem i wiotkością skóry. Polega na mechanicznym
ścieraniu naskórka, a tym samym stymulowanie jej do odnowy .
Radio Frequency ciała do 60 min – 200 zł
Fale radiowe to jedna z najskuteczniejszych energii stosowanych do redukcji tkanki tłuszczowej. Stymulują
proces jej spalania prowadząc do zmniejszenia obwodów ciała. Radio Frequency oddziałuje na tkanki
powierzchowne oraz dociera do głębokich warstw skóry i komórek tłuszczowych . Pod wpływem temperatury
dochodzi do ich rozpuszczenia i rozbicia,. Ponadto fale radiowe działają odmładzająco, stymulują produkcję
kolagenu, uelastyczniają i poprawiają napięcie skóry.

Masaż modelujący ( endermologia ) ciała do 60 min – 120 zł
Nowoczesna, znana i bardzo skuteczna metoda leczenia cellulitu. Oddziałuje na tkankę łączną, co czyni ją
bardziej skuteczna od innych .Pełni funkcję masażu limfatycznego, oczyszczając organizm z toksyn. Poprawia
ukrwienie, dzięki czemu stymuluje do wymiany międzykomórkowej. Wyszczupla, ujędrnia, modeluje sylwetkę
spłyca blizny i rozstępy.
Masaż modelujący ( endermologia ) brzucha do 30 min – 60 zł
Masaż modelujący ( edermologia ) nóg I pośladków do 30 min – 60 zł
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