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ważnny od  01.04.2019



Henna

Henna rżęs i brwi ż regulacją 33żł

Henna rżęs / brwi 15żł

Regulacja brwi (penseta/wosk) 12/15 żł

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs

Metodą 1:1 jedwabne 140 żł

Użupełnienie 1:1 100-120 żł

Metoda objętoscciowa 180-220 żł

Użupełnienie objętoscciowa 120-150 żł

Ścciąganie rżęs 40 żł

Wizaż 

Makijaż okolicznościowy 150 zł

Makijaż ślubny 200 zł

Makijaż próbny 150 zł

Makijaż próbny +  ślubny 300 zł

Indywidualna lekcja makijażu 250 zł



Dłonie

Manicure klasycżny beż malowania  30 żł

Manicure ż malowaniem kolor 35 żł

Manicure spa 40żł

Malowanie pażnokci kolor/ żdobienie 12/od 20 żł

Manicure japoncski 55 żł

Manicure hybrydowy kolor  70 żł

Manicure hybrydowy spa 80 żł

Zabieg mineralny manicure 60 żł 

Zabieg mineral manicure spa 70 żł

Zabieg proteinowy  podwocjna baża do hybrydy +10żł

Monofaża 50 żł

Manicure freżarkowy +5żł

Peeling dłoni do manicure 5 żł

Peeling dłoni + serum do manicure 10 żł

Prżedłużnanie pażnokci żnelem  kolor/żdobienie 115 żł

Naprawa 1 pażnokcia  10-15 żł

Użupełnienie żnel                                                  od 85 żł

Zdobienie pażnokci od 1 żł

Ścciąganie  hybryd (nnie nasżej”  lub prży innym żabiegu ) 20 żł (10 żł)

Ścciąganie żneli 30 żł 

Przy ponownym założeniu u nas ściąganie             gratis!

Ścciąganie hybryd/żneli ż manicure 40/50 żł

Zabieg regenerujący płytkę IBX +25 żł

Parafina na dłonie i peeling  30 żł

Maska kremowa do manicure +5żł



Stopy

Pocł pedicure 35 żł

Pedicure beż malowania klasycżny lub freżarkowy 60 żł

Pedicure spa 85 żł

Pedicure ż malowaniem kolor/żdobienie 70 żł

Pedicure hybrydowy stopy 90 żł

Pedicure hybrydowy spa 115 żł

Nałożnenie hybrydy na stopy 60 żł

Pedicure ż monofażą 80 żł

Ścciągnięcie (prży innym żabiegu,  nnie nasżej”  pracy)  25 żł (10żł)

Przy ponownym założeniu  u nas ściąganie w cenie! gratis!

Zdobienie pażnokci od 1 żł

Pedicure japoncski 65 żł

Peeling stocp +5 żł

Parafina na stopy ż peelingiem 35 żł

Zabieg ŚOŚ dla stocp ż pedicure (beż malowania) 105 żł

(Śilnie regenerujący żabieg ż pedicure dla wymagających stocp ż pęknięciami,  dużnym rogowaceniem)



Depilacja woskiem 

Brwi 15 żł

Wąsik 15 żł

Broda 15-20 żł

Broda + sżyja 40 żł

Baki 18 żł

Policżki 25 żł

Twarż 45 żł

Śżyja 25 żł

Bikini płytkie 35 żł

Bikini linia stringocw 50 żł

Bikini  głębokie 75 żł

Pachy 30 żł

Linia biała 20 żł

Brżuch 40-50 żł

Łydki 45 żł

Uda 55 żł

Całe nogi 90  żł

Całe ręce       50żł

Prżedramiona    40 żł

Plecy / klatka piersiowa     60-80 żł

Pakiet I (całe nogi +bikini głębokie +pachy ) 140 żł

Pakiet II ( łydki+bikini linia +pachy) 90 żł



Zabiegi pielęgnacyjne twarzy *  

Ocżysżcżanie manualne twarży 140 żł

Mikrodermabrażja  twarż/ +sżyja i dekolt 100 żł/150 żł

(peeling+maska kremowa+krem)

Mikrodermabrażja w żabiegu twarż/ +sżyja i dekolt 150 żł/210 żł

(peeling+ampułka+masażn+ maska kremowa +krem)

Mikrodermabrażja + kwasy + terapia łagodżąca 190 żł

Peeling kawitacyjny + kwasy + terapia łagodżąca 160 żł

Peeling kawitacyjny twarż /+sżyja i dekolt 80 żł / 120żł

Peeling kawitacyjny w żabiegu twarż /+sżyja i dekolt 125 żł /185 żł

Zabieg ultradżcwiękowy twarż / +sżyja i dekolt 120 żł /200 żł

(peeling kawitacyjny + ampułka+ sonoforeża+maska kremowa+krem)

Oxy jet (peeling wodny) twarż /+sżyja i dekolt 90 żł / 140żł

(oxy+maska kremowa +krem)

Oxy jet (peeling wodny)w żabiegu twarż/ + sżyja i dekolt 140 żł / 200 żł

Kwas migdałowy  twarż /+sżyja i dekolt 90 żł /135 żł

Kwasy owocowe Śtriva derm 70% /+sżyja i dekolt 110 żł / 190 żł

Kwas ferulowy FerulAge  twarż /+sżyja i dekolt 170 żł /250 żł

Galwaniżacja 70 żł

Masażn twarży sżyi i dekoltu 55 żł

Zabieg na okolice ocżu  60 żł

(delikatny peeling+płat lub maska)

Zabieg na okolice ocżu VIP 90 żł

(peeling+ampułka+masażn +maska)



Zabieg liftingujący ż maską gipsową twarż i sżyja  150 żł

Zabieg odżnywcżo- nawilżnający  twarż /+sżyja i dekolt 135 żł /190 żł

Zabieg prżeciwżmarsżcżkowy twarż / +sżyja i dekolt 130 żł /200 żł

Zabieg normaliżujący twarż/+sżyja i dekolt 125 żł /190 żł

Zabieg rożjascniający  Revolu C White twarż/+sżyja i dekolt 140 żł / 195 żł

Zabieg odprężnający twarż/+sżyja i dekolt 140 żł/ 195 żł

(peeling+ampułka+masażn+maska kremowa+krem)

Zabieg Łagodżący podrażnnienia twarż/+sżyja i dekolt 85 żł / 150 żł

Rodzaj zabiegu,jego elementy oraz  kosmetyki dobierane są indywidualnie do Klientki. Wtedy cena 
ustalana jest w trakcie zabiegu. 

* przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki



Zabiegi na ciało * 

Fale radiowe RF (1partia/ uda+poscladki) 60/80 żł

Lipokawitacja ultradżcwiękowa (1 partia/ uda +poscladki) 60/80 żł

Dermomasażn (1 partia/ uda+ poscladki) 60/90 żł

Dermomasażn + RF (partia/ uda+poscladki) 65/100 żł

Zabieg antycellulitowy na uda i poscladki body wrapping 60 żł

(peeling+ampułka+maska)

Zabieg bum na uda i poscladki 99 żł

(peeling + lipokawitacja lub RF+ maska)

Zabieg wysżcżuplająco- detoksykujący 80-170 żł

Peeling ciała ż maską borowinową 120 żł

Ocżysżcżanie manualne plecocw 120-150 żł

Złusżcżanie kwasami plecocw 150 żł

Meżoterapia mikroigłowa uda + poscladki   250 żł

Usuwanie rogowacenia okołomiesżkowego na ramionach 90 żł 

Elektrostymulacja mięscni/ prądy tens  15min 35 żł

Konchowanie (scwiecowanie)  usżu  40 żł

* przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki



Masaże*

Drenażn limfatycżny cżęscciowy  (30min)/ całoscciowy (60min)     65/100 żł

Masażn klasycżny cżęscciowy 30min/ całoscciowy 60min     60/100 żł

Masażn sportowy 30min     65  żł

Masażn lecżnicży 30min/60min     65/120 żł

Masażn LOMI LOMI                 120 żł

Masażn relaksacyjny całoscciowy 45min      75 żł

Masażn gorącymi kamieniami      120 żł

Masażn relaksacyjny gorącą scwiecą 30min/60min      70/ 120 żł

Masażn relaksacyjny cżekoladą lub miodem 60min      120 żł

Masażn antycellulitowy 30min/60 min      65/90 żł

Masażn bancką chincską 30min/ 60min      60/100 żł

Masażn lodem 30min/60min      65/95 żł

Peeling ciała prżed masażnem      + 40 żł

* przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki



Kosmetologia medyczna 

Złuszczanie kwasem TCA

Twarz  (z terapią łagodzącą) 170 zł

Twarz+ szyja+ dekolt (z terapią łagodzącą) 240 zł

PGAge   intensywny peeling bez łuszczenia

Twarz 250 zł

Twarz +szuja+dekolt 400 zł

Retix C

Twarz 240 zł

Mezoterapia mikroigłowa dermaroller

cena zabiegu  (+ cena dermarollera doliczana przy 1. zabiegu 49zł)

Twarz 140 zł

Twarz + szyja 190 zł

Twarz+szyja+dekolt 270 zł

Uda + pośladki 250zł

Mezoterapia dermaroller + miejscowo kwas hialuronowy nieusieciowany:

Twarz 220 zł

Twarz+szyja 290 zł

Twarz+szyja+dekolt   450 zł

Znieczulenie 35 zł

Mezoterapia igłowa   (zabieg ze znieczuleniem)

Okolice oczu (kwas hialuronowy) 150 zł

Okolice oczu + zmarszczki (kwas hialuronowy) 180 zł



Twarz (koktajl + kwas hialuronowy) 260 zł

Sam koktajl:twarz 170 zł 

twarz+ szyja 240 zł

twarz+ szyja+ dekolt  400 zł

Koktajl + kwas hialuronowy miejscowo:

twarz 250 zł 

twarz+ szyja 330 zł

twarz+ szyja +dekolt 495zł

Koktajl + kwas hialuronowy na twarz + koktajl na szyję i dekolt           450 zł

Mezoterapia igłowa skóry głowy            200 zł

Elektrokoagulacja

Pojedyncze naczynko/ rubinek * 30 zł

( orientacyjne partie: nos- 100-150zł,  policzki- 100-200zł,  uda-150-250zł)

Pojedynczy włókniak* 35 zł

( orientacyjne partie: szyja-150-200zł, pachy-100-150zł, plecy- 150-350zł)

*powyżej 5 zmian cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od obszaru i ilości. W 
nawiasach podano orientacyjne ceny wybranych partii, jednak konieczna jest indywidualna 
ocena przez kosmetologa w celu dokładnej wyceny.



Laseroterapia

Depilacja laserowa

wąs 150 żł pachy 250 żł

broda 150 żł prżedramiona 300 żł

sżyja 200-250 żł ramiona 350 żł

baki 200 żł dłonie 200 żł

policżki 200 żł brżuch 300 żł

usży 100 żł linia brżucha 150-200 żł

kark 200 żł bikini (pachwiny) 250- 300 żł

plecy 350-500 żł bikini całkowite 350-400 żł

sutki 100-150 żł poscladki 350-400 żł

klatka piersiowa 350 żł łydki 400 żł

całe nogi 800żł uda  400-450 żł

IPL- redukcja rumienia na twarży

w żależnnoscci od obsżaru 150-400 żł

Laser Frakcyjny ablacyjny CO2

w żależnnoscci od obsżaru. Podane ceny są orientacyjne

twarż 800 żł dekolt 800 żł

policżki 300-600 żł twarż,  sżyja,  dekolt 1700 żł

cżoło 300-500 żł brżuch 300-700 żł

okolice ocżu 400 żł uda 400- 700 żł

sżyja 600 żł poscladki 300- 700 żł

Laser Nd:YAG 

usuwanie nacżynek na nogach w żależnnoscci od iloscci 300-1500 żł



Medycyna estetyczna

Plażma

lifting powiek  800 żł 

lifting okolicy ust  800żł 

HIFU lifting ultradżcwiękami medycżnymi

lifting brwi-lwia żmarsżcżka 600 żł  lifting podbrocdka 800 żł

lifting okolicy ocżu 1000 żł lifting dolnej cżęscci twarży 1200 żł

lifting policżkocw 1200 żł lifting sżyi /dekoltu 1200 żł

lifting okolicy ust 600 żł lifting twarży 2600 żł

Kriolipoliża

1 prżyłożnenie głowicy 350żł 

Wypełnianie kwasem hialuronowym usieciowanym

Korekta ksżtałtu  ust  (powięksżanie) 1ml 800 żł

Opadające kąciki ust 800 żł Brużdy nosowo-wargowe 800 żł

Korekta okolicy ust 800 żł Zmarsżcżki na cżole 800 żł

Okolice ocżu- dolina łeż 750 żł Wolumetria 2ml 1800 żł

Botox – usuwanie żmarsżcżek

1 partia 350 żł

3 partie 900 żł

Lipoliza iniekcyjna  redukcja miejscowej tkanki tłuszczowej

1ml od 200 zł

5ml od 750 zł


