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Pielęgnacja dłoni

Manicure klasyczny z
malowaniem (1h)

70zł

Manicure hybrydowy
(1h)

100zł

Manicure hybrydowy
ombre/babyboomer
(1,5h)

120zł

Manicure hybrydowy + 110zł
zdobienia (1,5h)
Manicure japonski
(45min)

80zł

Manicure męski
(45min)

60zł

Przedłużanie paznokci 170zł
żelem + hybryda (2h)

Przedłużanie paznokci 180zł
żelem + hybryda +
zdobienia (2,5h)
Przedłużanie paznokci 190zł
żelem + hybryda ombre
/babyboomer (2,5h)
Uzupełnianie żelu +
hybryda (1h)

120zł

Uzupełnianie żelu +
hybryda + zdobienia
(1,5h)

130zł

Uzupełnianie żelu +
hybryda +
ombre/babyboomer
(1,5h)

140zł

Pielęgnacja dłoni

Utwardzanie żelem
+hybryda (1h)

120zł

Manicure hybrydowy +
SPA dłoni (1,5h)

Utwardzanie żelem +
hybryda + zdobienia
(1,5h)

130zł

SPA dłoni (30min)

Utwardzanie żelem +
hybryda +
ombre/babyboomer
(1,5)

140zł

Manicure klasyczny +
SPA dłoni (1,5h)

110zł

140zł
40zł

Naprawa
10zł
złamania/odprysku
jeden paznokieć (15min)
(po okresie gwarancji,
obejmującym 1 tydzień.)

Pielęgnacja stóp

Pedicure frezarkowy
klasyczny (1h)

100zł

Pedicure frezarkowy
hybrydowy (1h)

120zł

Pedicure frezarkowy
męski (1h)

80zł

Pedicure frezarkowy
klasyczny + SPA stóp
(1,5h)

150zł

Pedicure frezarkowy
hybrydowy + SPA stóp
(1,5h)

170zł

SPA stóp (30min)

50zł

Naprawa jednego
złamanego paznokcia
(15min)

10zł

Henna i regulacja

Regulacja brwi

25zł

Lifting rzęs

100zł

Henna rzęs

25zł

Lifting + henna rzęs

120zł

Henna brwi

25zł

Zabieg regenerujący
na rzęsy
(botox + kreatyna)

60zł

Henna brwi z regulacją 40zł
Henna brwi i rzęs
z regulacja

50zł

Lifting + botox +
170zł
laminacja + henna rzęs

Stylizacja i laminacja brwi

Stylizacja brwi Brow
Henna + architektura
brwi
Laminacja brwi

90zł

120zł

Stylizacja brwi farbką
strukturalną

Laminacja brwi +
farbka

70zł

140zł

Czym jest laminacja brwi?
Jest to zabieg pozwalający na semi-permanentną zmianę ułożenia włosków brwi.
Jeśli włoski są niesforne lub rosną nieregularnie to laminowanie brwi jest
zabiegiem pozwalającym na ułożenie i czasowa zmianę kierunku włosków.
Zabieg możemy połączyć z koloryzacją i regulacją dzięki czemu uzyskujemy
kompleksową metamorfozę brwi.
Przeciwskazania:
Alergia na składniki stosowane w preparatach; rany, otarcia, skaleczenia i
pęknięcia skóry w okolicach łuku brwiowego; bardzo przesuszona skóra; ostry
trądzik z otwartymi zmianami w okolicach brwi; peeling twarzy wykonany w
przeciągu 48 h przed zabiegiem; zabiegi złuszczające z wykorzystaniem kwasów
w przeciągu 2 tyg. przed zabiegiem; stosowanie retinolu, jego pochodnych oraz
zabiegów z ich wykorzystaniem w przeciągu miesiąca przed zabiegiem.

Depilacja woskiem

Wąsik

35zł

Broda

35zł

Pachy

60zł

Ręce
Brzuch
Bikini depilacja
brazylijska

Bikini depilacja
francuska

80zł

Bikini depilacja
hollywoodzka

120zł

Nogi

110-130zł

50zł

Łydki

70-90zł

100zł

Tors

60-80zł

Plecy

100-120zł

40-60zł

Zabiegi Arosha
220zł
Zabiegi Arosha są skuteczną bronią w walce z wszelkimi niedoskonałościami
skóry. Profesjonalne produkty tworzą skuteczne zabiegi o właściwościach
redukujących cellulit, rozstępy, modelujących, ujędrniających, nawilżających ciało
oraz walczących z oznakami upływającego czasu.
Bandaże wykonane są z delikatnej bawełny, nasączonej aktywnymi składnikami.
Podczas zabiegu aktywne składniki z bandaża uwalniają się i stopniowo penetrują
w głąb skóry.
Wskazania do zabiegów
Utrata napięcia i elastyczności skóry; nadwaga; pojawiające się rozstępy; cellulit;
poprawa jakości skóry.
Obszary poddawane zabiegowi
Nogi; pośladki i biodra; ramiona; brzuch.
Częstotliwość zabiegów zaleca się od 2-3 zabiegów tygodniowo. W zależności od
stopnia zaawansowania problemu i reakcji skóry na zabieg.
Przeciwskazania
Zaburzenia krążenia; zapalenie żył; problemy dermatologiczne; alergie; choroby
w trakcie leczenia; ciąża; karmienie piersią; alergie na składniki w produktach
Przygotowanie do zabiegu
Na godzinę przed planowanym zabiegiem unikać obfitych posiłków i picia
alkoholu. Przed zabiegiem pić dużo niegazowanej wody.
Informuj czy była golona skóra 24 h przed zabiegiem.
Kąpiele słoneczne przed zabiegiem mogą spowodować niewielką wysypkę lub
uczucie pieczenia skóry.

Zabiegi Arosha - rodzaje

Arosha Lipofit Kit
Jest to zestaw o działaniu lipolitycznym,
intensywnie wyszczuplającym na partię
brzucha.
Dzięki koncentratom zawierającym specjalną
syntezę molekularną, która działa w sposób
szybki i ukierunkowany na adipocyty,
aktywując ich metabolizm pozwala skutecznie
wymodelować oraz zredukować tkankę
tłuszczową na brzuchu. Doskonały zabieg dla
osób, które chcą pozbyć się niechcianych
centymetrów z okolic brzucha i boczków i
poprawić jakość skóry.
Najlepsze efekty osiągniemy po serii 8
zabiegów.
Lecz już po 1 zabiegu, tracimy w obwodach.
Na początku mierzymy obwody, żeby
sprawdzić ile straciliśmy centymetrów po
zabiegach :)
W domu na podtrzymanie i pogłębienie
efektów polecamy hydrożelowe plasterki na
ciało.
LIPOLYTIC BODY PATCH, które przynoszą
efekty modelujące i wyszczuplające.
Oczywiście dostaniecie je u nas w salonie :)

OEDEMACEL KIT cellulit wodny i obrzęki
zastoje limfatyczne
Wyjątkowa kombinacja aktywnych składników,
działają synergicznie, zwalcza pierwotne
przyczyny powstania cellulitu, wspomaga
krążenie oraz międzykomórkowe
gromadzenie płynów. Działa drenująco, usuwa
zastoje toksyn, bardzo silnie wysmukla nogi,
które często są opuchnięte.
Najlepsze efekty otrzymujemy po serii
zabiegów :)

ADIPOCEL KIT cellulit włóknisty,
grudkowy
Jest to zabieg dla osób wzmagających się z
cellulitem włóknistym w zaawansowanym
stadium. Połączenie różnych składników
mających na celu walkę ze wzrostem
adipocytów oraz deformację włókien
kolagenowych - czynników odpowiedzialnych
za pojawienie się cellulitowych grudek na
skórze.
Dla osób, które mają zwiotczałą skórę po
utracie sporych kilogramów, nadwagę i
uporczywy cellulit.

Zabiegi wyszczuplającoujędrniające
Liposukcja
ultradźwiękowa

120-150zł

Zabieg wspomagający redukcję cellulitu oraz
tkanki tłuszczowej. Wzbogacony o serum
wyszczuplające. Cena obejmuje jedną partię
ciała: brzuch, przód ud, tył ud + pośladki
(dodatkowo możliwość wykonania zabiegu na
przedramionach).

Dermomasaż

120zł

W sposób nieinwazyjny i naturalny przywraca
prawidłowe funkcjonowanie tkanek i
skutecznie walczy z cellulitem, rozstępami
oraz ujędrnia ciało. Cena obejmuje wybraną
partię ciała: brzuch, przód ud, tył ud, pośladki.

Masaż bańką chińską

110zł

Zabieg polega na usuwaniu cellulitu, redukcji
tkanki tłuszczowej z wybranej partii ciała
zmniejszeniu widoczności rozstępów,
wymodelowaniu sylwetki.Czas trwania
zabiegu: 30-45 minut

Radiofrekwencja + laser 110zł
biostymulujący - brzuch
Fale radiowe w połączeniu z laserem
biostymulującym to idealny zabieg dla osób,
które chcą pozbyć się cellulitu, wysmuklić i
wymodelować ciało oraz poprawić jędrność
skóry. Zabieg wzbogacony o serum
wyszczuplające, peeling i krem modelujący.

Radiofrekwencja + laser 120zł
biostymulujący - pośladki
Fale radiowe w połączeniu z laserem
biostymulującym to idealny zabieg dla osób,
które chcą pozbyć się cellulitu, wysmuklić i
wymodelować ciało oraz poprawić jędrność
skóry. Zabieg wzbogacony o serum
wyszczuplające, peeling i krem modelujący.

Radiofrekwencja + laser 130zł
biostymulujący - uda
Opis taki, jak powyzej.
Cena za jedną partię ciała - uda tył lub przód.

Dermomasaż + drenaż 110zł
limfatyczny compex
Połączenie obu zabiegów jest fantastycznym
rozwiązaniem dla osób chcących pozbyć się
cellulitu.
Poprawia jakość skóry, zmniejsza widoczność
blizn, a dla osób aktywnych będzie świetną
promocją przy redukcji opornej tkanki
tłuszczowej.
Proponujemy poniższe pakiety (ale jesteśmy w
stanie je modyfikować i dopasowywać do
potrzeb klientów).
1 zabieg - 120zł - 1h 10min
Pakiet 2-4 - 115zł/zabieg
Pakiet 5-8 - 110zł/zabieg
Pakiet 9-12 - 100zł/zabieg

Zabiegi dla
ciała i duszy

Peeling całego ciała

120zł

Peeling ciała
z masażem

170zł

Masaż relaksacyjny Owocowy Raj

140zł

Masaż relaksacyjny
pleców

100zł

Masaż twarzy

70zł

Masaż twarz, szyja
i dekolt

80zł

Masaż ICE GLOBES
twarzy

90zł

Opis znajduje się obok.

Masaż ICE GLOBES
twarzy, szyi
oraz dekoltu

100zł

Masaż lodowymi kulami @Fraîcheur Ice
Globes! Są to szklane kule wypełnione
kolorowym płynem, które przed zabiegiem
chłodzimy do odpowiedniej temperatury.
Masaż ten przeznaczony jest dla każdego typu
skóry, jest bardzo relaksujący i orzeźwiający.
Poza miłymi odczuciami pozwala także na
eliminację obrzęków, wspomaga napięcie i
redukcję niedoskonałości skóry.
Lodowe kule dają przyjemne uczucie
chłodzenia i odświeżenia, jednocześnie
wykazując wiele korzyści w trakcie jednego
zabiegu. Masaż z użyciem Ice Globes:
- ujędrnia i napina skórę
- zmniejsza obrzęki i zaczerwienienia
- poprawia krążenie i sprzyja eliminacji cieni
pod oczami
- rozjaśnia cerę
- zmniejsza blizny i zmiany potrądzikowe
- zapewnia ulgę w bólu głowy i zatok
Masaż ten sprawdzi się doskonale jako
dodatek do każdego zabiegu. Wykonywany
jest na masce lub serum dostosowanej do
rodzaju skóry.
Posiadamy oryginalne kule lodowe francuskiej
Marki Fraicheur Paris
(zachęcamy do przejrzenia naszej galerii).

Zabiegi z kwasami

Kwas glikolowy z
maską algową

150zł

Zabieg wzbogacony o maskę algową. Polecany
jesienią i zimą oraz jako jednorazowa odnowa
naskórka.

Kwas migdałowy z
maską algową

160zł

Zabieg z maską algowa + krem pod oczy i
krem na twarz. Peeling można wykonywać cały
rok. Poprawia koloryt skóry, delikatnie
niweluje drobne zmarszczki oraz mocno
nawilża.

Kwas pirogronowy z
maską algową

170zł

Zabieg wzbogacony o maskę algową, zalecany
dla cer tłustych i ziemistych. Hamuje
wydzielanie sebum.

Kwas Striva Derm ASP 70%
190zł
Jest to zabieg z użyciem synergicznie połączonych kwasów, złuszczających,
odmładzających i rozjaśniających Theo Marvee. Jeden preparat zawiera w sobie
aż 6 kwasów!
Glikolowy, mlekowy, cytrynowy z azelainowy, pirogronowy, salicylowy.
Wskazania do zabiegu:
Starzenie się skóry, fotostarzenie, płytkie zmarszczki, skóra łojotokowa,
rozszerzone pory, trądzik pospolity, skóra szara, ziemista, zaburzenia
pigmentacyjne , przebarwienia posłoneczne i potrądzikowe, blizny, rozstępy.
Zabieg wzbogacony jest o peeling kawitacyjny, serum, maskę algową oraz krem
pod oczy i na twarz. Obszar zabiegu obejmuję twarz, szyję i dekolt. Czas trwania
zabiegu 1h.

Zabiegi liftingujące
i odmładzające

Zabieg liftingujący
z falami radiowymi

170zł

Peeling dobrany do potrzeb skóry, koktajl
liftingujacy, przemasowanie twarzy na
zakończenie zabiegu krem pod oczy i krem na
twarz.

Zabieg napinający
skórę

130zł

Peeling dobrany do potrzeb skóry, serum z
komórkami macierzystymi, maska liftingujaca,
krem rozświetlający pod oczy, mocno
napinający krem na twarz.

Mizoterapia
mikroigłowa

210zł

Zabieg wzbogacony o maskę regenerująconawilżającą, koktajlem dobranym do potrzeb
skóry, serum pod oczy i krem regenerujący na
twarz - mikronakłucia pozwalają na szybsze i
głębsze wnikanie składników aktywnych w głąb
skóry.

Fale radiowe +
komórki macierzyste

190zł

Zabieg z falami radiowymi z serum z
komórkami macierzystymi, kremem pod oczy i
krem na twarz. To mocne i idealne połączenie
w kuracji przeciwstarzeniowej.

Zabiegi dla cer
naczyniowych
i wrażliwych
Stop naczynkom

130zł

Peeling kawitacyjny, sonoforeza z serum na
naczynka, maska kremowa, masaż
relaksacyjny twarzy, krem na zakończenie
zabiegu.

Zabieg rewitalizujący

120zł

Peeling enzymatyczny, masaż, maska
kremowa oraz rozjaśniająco-odżywcze płatki
na oczy.

Zabieg silnie
nawilżający

140zł

Wtłoczenie w skórę kwasu hialuronowego za
pomocą sonoforezy + maska nawilżająca
+maska algowa i krem na zakończenie
zabiegu.

Zabiegi kosmetyczne
na twarz, szyję i dekolt

Zabieg oczyszczający
+ peeling kawitacyjny

110zł

Peeling kawitacyjny z maską kremową i krem
na zakończenie zabiegu.

Zabieg oczyszczający

130zł

Koktajldla cery trądzikowej, maska algowa,
masaż relaksacyjny twarzy, krem na
zakończenie zabiegu.

Mikrodermabrazja
z maską kremową

130zł

Wraz z maską kremową i kremem
nawilżającym na zakończenie zabiegu.

Mikrodermabrazja
z maską algową

160zł

Zabieg złuszczający martwe komórki naskórka.
Przeznaczony dla cer ziemistych i tłustych z
widocznymi zmianami po trądziku.

Oczyszczanie cery

180zł

W zabieg wchodzi maseczka rozpulchniająca,
dobrany peeling, oczyszczanie cery, koktajl z
kory brzozy, uspokajająca maska algowa na
zakończenie zabiegu krem z jonami srebra.

Oczyszczanie skóry
pleców

170zł

