Pielegnacja dłoni i stóp
Manicure - DOTYK JEDWABIU(zabieg zawiera pilęgnację dłoni i skórek połączony z peelingiem
i masażem dłoni + malowanie paznokci) / 35 zł
Manicure hybrydowy O.P.I. kolor / 60zł. French / 70zł.
Manicure z zabiegiem parafinowym /45zł.
Opiłowanie i pomalowanie / 15 zł.
Malowanie paznokci / 10 zł.
Przedłużanie paznokci metodą akrylową / 100 zł
Zabieg parafinowy na dłonie z peelingiem / 20 zł
Pedicure - zabieg pilęgnujacy stopy i skórki połaczony z peelingiem i masażem stóp +
malowanie paznokci / 55 zł
Pedicure hybrydowy O.P.I./80

Pielęgnacja twarzy
(każdy zabieg zawiera peeling dobrany indywidualnie pod potrzeby klienta, pielęgnację
ampułkową, masaż twarzy, szyji, dekoltu oraz maskę dobraną do rodzaju skóry)
Cera dojrzała
*Zabieg liftingujacy z kawiorem- nawilża, napina oraz działa wygładzająco. Zabieg połączony z
pielęgnacją dłoni / 130 zł.
*Zabieg przeciwzmarszczkowy z wit.C- likwiduje powierzchowne zmarszczki, po zabiegu skóra
jest jędrna, promienna oraz pełna energii / 110 zł.
*Zabieg dotleniający z oczyszczaniem-skóra staje się gładka, oczyszczona z zaskórników oraz
następuje regeneracja komórek naskórka / 90 zł. / z płatem kolagenowym 120 zł.
* Kompleksowy peeling z kwasami AHA, BHA, AKA dla skóry dojrzałej i starzejącej się.
Redukuje pojawiajace się linie i zmarszczki, rozjaśnia i wzmacnia skórę oraz poprawia
elastyczność i napięcie. Skóra twarzy staje się miekka, gładka i delikatniejsza/90zł.
Cera naczyniowa wrażliwa
*Zabieg podnoszący odporność skóry skłonnej do podrażnień zawierający proteiny mleczne,
pantenol - działa wyciszająco, łagodzi zaczerwienienia i obrzęki skóry. Polecany po opalaniu /
110 zł.
*Zabieg oczyszczający przy użyciu ultradźwięków - delikatnie oczyszcza skórę, łagodzi i
uspokaja / 90 zł.
Cera tłusta mieszana

*Zabieg normalizujący pracę gruczołów łojowych - zabieg regulujący wytwarzanie sebum przy
użyciu ultradźwięków. Zawiera wyciąg z Aloe Vera, alantoinę, pantenol, białka surowicy, które
hamują stany zapalne, goją i oczyszczają skórę / 110 zł.
*Zabieg intensywnie oczyszczający dla skór tłustych i zanieczyszczonych - oczyszczanie
manualne / 90 zł.
Cera trądzikowa
*Zabieg leczniczy z zastosowaniem mułu "Al Nadara" oraz ultradźwięków - działa
antybakteryjnie i przeciwzapalnie oraz hamuje i normalizuje działanie gruczołów łojowych / 90
zł.
*ACNE zabieg zawierający AHA - zabieg złuszczający wierzchnie warstwy z naskórka.
Normalizuje i oczyszcza skórę z zaskórników, działa antyseptycznie i wyciszająco. Skóra
odzyskuje zdrowy i gładki wygląd / 100 zł.
Cera sucha
*Zabieg silnie nawilżajacy z kolagenem morskim dla cery suchej i odwodnionej - zawiera
chitosan, który działa szczególnie nawilżająco i utrzymuje wilgoć. Poprawia elastyczność i
naprężenie skóry, łagodzi zmarszczki spowodowane przesuszeniem. / 110 zł.
*Zabieg regenerujący dla cery suchej i pozbawionej elastyczności "BOMBA WITAMIONOWA"
- polecany dla skóry wymagającej i narażonej na niekorzystne warunki, zestresowanej.
Odbudowuje tkankę skórną i pobudza syntezę kolagenu, nadaje skórze jędrność i świeżość.
Zabieg połączony z pielęgnacją dłoni. / 120 zł.
* Peeling migdałowy - zabieg na twarz szyje i dekolt do każdego rodzaju skóry.Przeznaczony
dla osób dbających o zdrowy i młody wygląd skóry a w okresie letnim o równomierną
aksamitna opaleniznę/90 zł. z masażem 120zł.

Pielęgnacja oczu
*MAGICZNE SPOJRZENIE - zabieg z elementami drenażu, chłodzi pielęgnuje i rewitalizuje
okolice oczu, redukuje cienie pod oczami / 50 zł.
*PORANNA ROSA - zabieg głęboko nawilżający z kolagenem morskim / 50 zł.

Zabiegi uzupełniające
*Mikrodermabrazja diamentowa - metoda wierzchniego usuwania warstw naskórka.
- twarz / 100 zł
- twarz, szyja, dekolt / 130 zł
*Peeling kawitacyjny - usuwa martwy, zrogowaciały naskórek przy użyciu ultradźwięków / 50 zł.

*Sonoforeza - wprowadzenie związków aktywnych poprzez użycie ultradźwięków. Powoduje
wzrost syntezy kolagenu i elastyny, zaopatruje komórki w tlen / 40 zł.
*Jonoforeza - wprowadzenie związków aktywnych w zaleznościod potrzeb skóry przy użyciu
prądu stałego / 35 zł.
*Manualne wprowadzenie ampułki z zastosowaniem technik manupresury / 20 zł.
*Maseczka dostosowana do potrzeb skóry / 20-50 zł.
*Upiększanie oczu
- henna brwi / 10 zł
- henna rzęs / 15 zł
- henna całkowita (brwi, rzęsy, regulacja brwi gratis) / 25 zł
*Makijaż dzienny / 40 zł
*Makijaż ślubny, wieczorowy / 60 zł

Depilacje woskiem
-brwi / 10 zł.
-wąsik / 10 zł.
-pachy / 15 zł.
-ręce / 35 zł.
-nogi / 80 zł.
-łydki / 40 zł.
-uda / 45 zł.
-bikini zwykłe / 20 zł.
-bikini głębokie / 30 zł.
-brazylian / 50 zł.

Mezoterapia igłowa
Czym jest mezoterapia igłowa?
Mezoterapia igłowa jest niechirurgiczną metodą pozwalającą przywrócićskórze piękny, zdrowy
wygląd. To jeden z najpopularniejszych inajskuteczniejszych zabiegów regeneracyjnych.
Cechuje go całkowita bezbolesnośćoraz natychmiastowa skuteczność.
Jak wygląda zabieg?
Zabieg polega na bezpośrednim wstrzyknięciu w skórę niewielkich daweksubstancji leczniczych
w miejsca zmienione chorobowo. Skład dostarczanegokoktajlu uzależniony jest od potrzeb
pacjentki oraz rodzaju wykonywanegozabiegu. Wstrzykiwane leki to m.in.: kwas hialuronowy, L-

karnityna czy kofeina.Mezoterapia wykonywana jest za pomocą specjalnego zestawu mikroigieł.
Jakie problemy skórne można rozwiązaćprzy jej zastosowaniu?
Mezoterapia jest wykorzystywana w celu odbudowy, odżywienia orazrewitalizacji skóry twarzy
i ciała. Metodę stosuje się w leczeniu cellulitu irozstępów, a także w kuracjach ujędrniających,
nawilżających i odmładzających.Przynosi znaczące rezultaty w profilaktyce łysienia.
Jakie zapewnia efekty?
Dostarczane skórze substancje aktywne mają za zadanie pobudzić jejnaturalne procesy
regeneracyjne. Specjalne koktajle powodują blokadę impulsówkomórkowych, które są
odpowiedzialne za spalanie energii, przyswajanie tłuszczuoraz przyspieszanie krążenia. W
przypadku łysienia proces zostaje zatrzymany, aw ok. 20% przypadków następuje odrastanie
włosów. Skuteczność mezoterapiizostała również potwierdzona w walce z cellulitem. Poprawa
metabolizmu komórektłuszczowych skutkuje ujędrnieniem skóry i całkowitym usunięciem lub
znacznymzredukowaniem efektu skórki pomarańczowej.
Jak często należy powtarzać procedurę?
Rezultaty zabiegu widoczne są po wykonaniu serii kilku zabiegówpowtarzanych przez okres od
dwóch do czterech miesięcy. Przez dwa pierwszemiesiące powinno się wykonywać zabieg raz
na dwa tygodnie. Dla utrzymaniaefektów zaleca się wykonywanie zabiegu raz na miesiąc przez
okres mniej więcejsześciu miesięcy.
Co będziesz odczuwać po zabiegu?
Po zabiegu skóra może być lekko zaczerwieniona, jednak już po kilkupierwszych dniach
odzyskuje swój naturalny koloryt.
Jakie są przeciwwskazania doprzeprowadzania zabiegu?
Zabieg nie może być wykonywany w przypadku alergii,cukrzycy, stanów ropnych i zapalnych
skóry, opryszczki oraz u kobiet w ciąży iosób źle tolerujących iniekcje.
Wygładzanie twarzy 200-350zł
Wygładzanie szyi 100zł
Wygładzanie dekoltu 100zł
Ujędrnianie piersi - 200zł
Kurze łapki - 150zł

Ciało
PIELĘGNACJA CIAŁA
Masaz gorącymi kamieniami
Całe ciało/ 100 zł.(czas zabiegu ok.1 godz.)

Plecy /60 zł.(czas zabiegu ok.30-40 minut
Zabieg czekoladowy
Całe ciało 120 zł.Czas trwania 1,5 godz.

