NASI ULUBIEŃCY to zabiegi o natychmiastowym efekcie, więc jak ich nie lubić
Deep cleansing massage, to połączenie cudownego liftingującego masażu z głębokim
peelingiem. Cena zabiegu – 150 zł.
Asa peel, zabieg oparty na 25% kwasie salicylowym, przepięknie ujędrnia, odświeża dając
niezwykły blask skórze. Najlepsze efekty przynosi seria 3 zabiegów. Cena zabiegu 200zł
Mezoterapia bezigłowa, to wtłoczenie w skórę odpowiednio dobranych koktajli z
zastosowaniem urządzenia HC3 Skinshooter. Efekt mocno zregenerowana skóra z wyraźną
poprawą owalu twarzy. Cena zabiegu 250 zł.
Eiszelle innowacyjny zabieg z zakresu medycyny estetycznej, pomoc w walce z wieloma
problemami skóry począwszy od ostrych zmian trądzikowych po silną regenerację skóry z
efektem liftingu. Cena zabiegu – 650 zł
Nawilżające zapewniają efekt głębokiego nawilżenia i komfortu.
Hydra Qest – Wyjątkowe, synergiczne połączenie innowacyjnych, inteligentnych składników
aktywnych radykalnie i długotrwale zwiększa nawilżenie skóry. Cena zabiegu 95 zł HIT
CENOWY
Hyaluron Infusion Treatment – Hialuronowa infuzja dla cer dojrzałych. Podczas zabiegu
używamy elastycznych bandaży, dzięki którym zdecydowanie poprawia się owal twarzy oraz
nawilżenie i wygładzenie naskórka. Cena zabiegu 290 zł.
Hyaluron Multi Eﬀect – Zabieg bazuje na kwasie hialuronowym nawilżając nawet głębokie
warstwy naskórka, przywraca ładny koloryt skóry. Doskonały dla każdego rodzaju skóry ze
szczególnym uwzględnieniem skóry mieszanej i tłustej. Cena zabiegu 290 zł.
Odmładzające są to głównie zabiegi anti-aging, których celem jest wygładzanie i
zapobieganie zmarszczkom.
Skalpel – Wyjątkowy zabieg do skór dojrzałych o silnym działaniu regenerującym i
ujędrniającym Cena zabiegu 130zł.
Neuro Lift – Specjalistyczny zabieg zainspirowany efektami prestiżowych zabiegów z zakresu

medycyny estetycznej. Szybka i efektywna poprawa gęstości i jędrności skóry. Cena zabiegu
160zł.
Power Boost Treatment – Innowacyjny zabieg ze złotą maską bogaty w ekstrakt z szampana i
mikronizowanych pereł. Kompleksowe działanie przeciwzmarszczkowe i nawilżające. Cena
zabiegu 280 zł
Caviar Imperial Super Lift Treatment – Intensywny zabieg liftingująco- pielęgnujący dla
każdego typu cery dojrzałej. Głęboko oczyszcza, wygładza poprawia jędrność i nawilża i
widocznie rozświetla skórę. Cena zabiegu 290 zł

Oczyszczające, odświeżające
Detox Teatment – jako samodzielny zabieg 150 zł, jako dodatkowa usługa w trakcie zabiegu
100 zł.
Anty Pollution – Zabieg wykorzystujący najnowsze odkrycia kosmetologii. Świetnie odświeża i
dotlenia skórę. Cena zabiegu 95 zł HIT CENOWY
3 Step Treatment – Doskonały, błyskawiczny zabieg pozwalający przywrócić równowagę
skórom tłustym i mieszanym. Wycisz, działa przeciwzapalnie, matuje i normalizuje
wydzielanie sebum. Cena zabiegu 95 zł HIT CENOWY
Derma Acne – Przeznaczone do skór z problemem nadmiernego przetłuszczania i
zanieczyszczania. Zabieg proponowany jest w dwóch wersjach -jako matująco-normalizujący
lub typowo oczyszczający. Cena zabiegu od 100zł
PSC – Autorski zabieg oczyszczający na bazie kosmetyków KLAPP 120 zł
Mikrodermabrazja diamentowa – Głębokie złuszczanie mechaniczne. Cena zabiegu 80 zł.
Revolu C White – Jego działanie koncentruje się na kontrolowaniu zaburzeń związanych z
nieprawidłową dystrybucją barwnika w skórze. Rozjaśnia plamy różnego pochodzenia. Cena
zabiegu 160 zł
Skin Power O2 – dotleniająco – liftingujący – Zadaniem zabiegu jest dotlenienie, poprawienie

ukrwienia oraz gęstości skóry. Cena zabiegu 190 zł
Zabiegi specjalne, ukierunkowane na indywidualne problemy skórne takie jak: nadmierna
suchość, przebarwienia, rozszerzone naczynka. Komponowane i dopasowane do potrzeb
klienta od 140 zł.
Maska w płacie na dekolt – 79 zł
Maska w płacie na podbródek – 69zł
Regenerujące, odżywcze
Repacell – Wyjątkowa linia pielęgnacyjna oparta na komórkowych badaniach nad telomerazą
uhonorowanych Nagrodą Nobla w 2009r. Wyselekcjonowane składniki aktywne linii
REPACELL, zamknięte w kompleksie TCR3- PLUS przedłużają życie komórki i chronią ją przed
uszkodzeniami. Dzięki temu uzyskujemy znaczne wygładzenie skóry, nawilżenie i ujędrnienie.
Cena zabiegu 350 zł
Immun – To zabieg stworzony dla pobudzenia funkcji życiowych skóry, daje zastrzyk energii.
Opracowany system naprawczy bazujący na rozpuszczalnym kolagenie morskim i proteinach
jedwabiu zapewnia poprawę sprężystości, wzmacnia owal twarzy i uzupełnia ubytki włókien
kolagenowych. Cena zabiegu 250 zł
Caviar Power – Błyskawiczny 45-minutowy zabieg do walki z oznakami starzenia.
Ekskluzywna receptura przynosi doskonały efekt, skóra odzyskuje blask i naturalne piękno.
Cena zabiegu 290 zł
CSIII Collagen Stimulation – szybki 3 etapowy zabieg dla skór wymagających odżywienia,
nawilżenia i odmłodzenia. Kolagenowa maska w płacie to serce zabiegu. Cena zabiegu 95 zł
HIT CENOWY>
Pielęgnacja oka
Beautifull eyes – wygładzająco – rozświetlająca maska na okolicę oczu + płatki kolagenowe –
50 zł
Płatki kolagenowe – 25 zł

Henna de lux- farbowanie brwi i rzęs, regulacja brwi oraz maska kolagenowa w płacie 60 zł
Henna brwi i rzęs z regulacją – 20 zł
Regulacja brwi – 9 zł
Zabiegi na ciało
Alternative medical – bandaże wyszczuplająco- antycellulitowe od 200 zł.
Sacura Youth – kompleksowy zabieg wyszczuplający 190 zł.
Acai Reﬁrm – idealnalny zabieg dla osób chcących w wyraźny sposób poprawić jędrność skóry
160 zł.
India Revive – zabieg oczyszczająco – rewitalizujący z efektem wygładzenia skóry 190 zł.
Masaż klasyczny od 65 zł.
Masaż relaksacyjny od 125 zł.
Gorącą świecą aromatyczną od 130 zł.
Bańka chińska od 120 zł.
Gorące kamienie od 150zł.
Masaż modelujący od 80 zł.

Manicure
SPA dla dłoni – zabieg przeznaczony do specjalistycznej pielęgnacji dłoni. Poprawia kondycję
skóry i paznokci, nawilża i rozjaśnia – 35 zł
IBX – terapeutyczny zabieg dla słabych, zniszczonych, rozdwajających się paznokci – 25 zł.
Manicure klasyczny – 25zł.

Manicure hybrydowy – 60 zł.
Żel przedłużanie + hybryda – 120 zł.
Zdobienia od 5zł.
Pedicure
SPA dla stóp – zabiegi leczniczo – pielęgnacyjne przywracające stopom zdrowy wygląd.
Pedicure klasyczny – 70 zł
Pedicure + SPA – 90 zł
Pedicure hybrydowy – 110zł
Express pedicure – 35 zł.

