Cennik zabiegów pielegnacyjno- kosmetycznych
1 ZABIEG ODŚWIEŻAJĄCY

5

g a b in e t p o le c a n y

Maska ,serum ,ampułka

40 min

120,00 zł

2 PEELING TWARZY

Enzymatyczny, gommage i pielęgnacyjny zabieg

60 min

150,00 zł

3 MASKA NA TWARZ

Dobór w zależności od rodzaju cery

30 min

80,00 zł

Cennik zabiegów aparaturowych
lp.

Nazwa zabiegu

1

RF BIPOLAR

2

LIPOSUKCJA KAWITACYJNA

3

SONOFEREZA

4

TRENING VACU BIEŻNIA

5

TRENING VACU ROWER

Opis zabiegu

Czas zabiegu

Cena zabiegu

wyszczuplanie, redukcja rozstępów, ,ujędrnianie, redukcja
zmarszczek, lifting twarzy i ciała
redukcja tkanki tłuszczowej ultradźwiękami, redukcja cellulitu

30 min

200,00 zł

30 min

140,00 zł

Masaż ultradźwiękowy, wykorzystywany w celu wtłoczenia w
głębsze warstwy skóry preparatów: odżywczych
Trening w podciśnieniu

30 min

50,00 zł

30 min

25,00 zł

Trening w podciśnieniu

30 min

25,00 zł

6 TRENING PLATFORMA WIBRA

Trening na platformie wibracyjnej

10 min

15,00 zł

Masaż rolkami wspomagany podczerwienią

60 min

15,00 zł

Trening w podciśnieniu karnet 10 wejść

30 min

200,00 zł

9 TRENING VACU ROWER karnet

Trening w podciśnieniu karnet 10 wejść

30 min

200,00 zł

10 TRENING PLATFORMA WIBRA

Trening na platformie wibracyjnej karnet 10 wejść
+ 1 GRATIS

10 min

150,00 zł

Masaż rolkami wspomagany podczerwienią karnet 10 wejść
+ 1 GRATIS

60 min

150,00 zł

7 ROLLO MASAŻ
8

TRENING VACU BIEŻNIA karnet

karn.

11 ROLLO MASAŻ karnet

Cennik zabiegów kosmetycznych na twarz SPA –DERMIKA
lp.

Nazwa zabiegu

1

UKRYTE PRAGNIENIE

2

UKOJENIE

3

ŻYCIODAJNE MISTERIUM

4

MAROKANSKI SKARB

Opis zabiegu
Zabieg intensywnie nawilżający

Czas
zabiegu
90 min

Cena zabiegu
150,00 zł

Zabieg do cery naczyniowej, wrażliwej

60 min

150,00 zł

Zabieg do cery suchej ,łuszczącej się

60 min

150,00 zł

Zabieg normalizujący do cery tłustej i mieszanej

45 min

140,00 zł

5.

CONTRA ACNE

Zbieg przeciwtrądzikowy

60 min

150,00 zł

6.

CZYSTA JAK ŁZA

Zabieg oczyszczający

60 min

150,00 zł

7.

PIĘKNE OCZY

Zabieg nawilżająco-odżywczy

30 min

60,00 zł

8.

ENERGIA I WITALNOŚĆ

Zabieg dotleniający po 35 roku życia

70 min

150,00 zł

9.

PEŁNIA ŻYCIA

Zabieg z fito estrogenami (szyja, twarz, dekolt)

60 min

150,00 zł

10.

CZEKOLADOWY RELAKS

Zabieg kojąco-energetyzujący

60 min

150,00 zł

11.

PEPTIDIQ

Zabieg przeciw zmarszczkom i bruzdom(twarz, szyja i dekolt)

60 min

210,00 zł

12.

OGRÓD PRZYJEMNOŚCI

Zabieg różano-piwoniowy( skóra dojrzała)

60 min

210,00 zł

13.

Lift &GO

Zabieg superliftingujący (cera dojrzała)

50 min

210,00 zł

14

HOT ALGUM

Maska gumowa na zimno

30 min

90,00 zł

15.

CRYO COLAGEN MATRIX

Zabieg anti- aging do skór dojrzałych

60 min

180,00 zł

16.

CRYO COLAGEN MATRIX

Zabieg głęboko nawilżający dla skór wrażliwych

60 min

180,00 zł

17.

CRYO COLAGEN MATRIX

Zabieg ściągający dla skór tłustych i mieszanych

60 min

180,00 zł

18.

POUR HOME GREJPFRUT

Zabieg dla mężczyzn dojrzałych(cera mieszana)

60 min

180,00 zł

& POMARAŃCZA
19.

EXTREMALE MEN

Zabieg dla mężczyzn

40 min

120,00 zł

20.

HIALIQ EXPERT

Nowatorski kompleksowy zabieg hialuronowy po 40 roku życia. NOWOŚĆ

75 min

200,00 zł

21.

STEM-LIFT

Nowatorski zabieg 35+ z odmładzającymi roślinnymi komórkami
macierzystymi - NOWOŚĆ

75 min

120,00 zł

22.

DOTYK CZYSTEGO

Zabieg upiększający skórę z płatkami 24 karatowego złota i
kompleksowym masażem twarzy

70 min

250,00 zł

ZŁOTA

10

PEELING NA CIAŁO
Lp.

Nazwa zabiegu

1. TALASO
2. TROPICANA
3. KAWOWY

15

Opis zabiegu
Peeling kremowy z biolipidami ze sproszkowaną zdrewniałą
częścią algi czerwonej
Peeling cukrowy
Peeling kawowy

Czas
zabiegu
30 min

Cena zabiegu
60,00 zł

30 min

60,00 zł

30 min

60,00 zł

Cennik zabiegów kosmetycznych na ciało SPA

1.

2.

3.

Zabieg typu wellness dla skóry suchej wymagającej szybkiej
regeneracji

60 min

120,00 zł

Zabieg typu wellness dla skóry suchej wymagającej szybkiej
regeneracji, idealny dla osób potrzebujących relaksu i odprężenia,
doskonały dla mężczyzn i kobiet w ciąży (peeling Talaso, masaż
100% czekoladą, mus czekoladowy na wykończenie zabiegu)

90 min

190,00 zł

ŻURAWINOWA UCZTA

Zabieg typu wellness, intensywnie nawilżający i wygładzający
przeznaczony dla skór przesuszonych i odwodnionych, dający
szybki efekt odprężenia i odpoczynku. Doskonały dla kobiet w
ciąży i mężczyzn (peeling z cukru trzcinowego, aromatyczna
maska na ciało, masaż ciała na indywidualnie dobrany preparat
np.krem rewitalizujący)

90 min

190,00 zł

90 min
PRO- ELASTIC

Profesjonalny zabieg dla kobiet w każdym wieku do miejscowej
kuracji przeciw rozstępowej (uda, brzuch, pośladki,
biust)Polecany jako profilaktyka dla kobiet w ciąży oraz w

190,00 zł

CZEKOLADOWY RELAX

CZEKOLADOWA
EUFORIA

4.

okresie karmienia(ampułka eksfoliująca, ampułki p/rozstępom
,maska na ciepło z morskim kolagenem i algami, masaż )
NOWOŚĆ

5.

6.

TERAPIA SLIM

Drenaż i modelowanie sylwetki - zabieg przeznaczony dla osób z
widocznym cellulitem lub nadmiernie rozwiniętą tkanką
tłuszczowa (peeling Talaso, maska z mikronizowanych alg lub
Błota Organicznego, ampułki ABT-reduktor o właściwościach
antycellulitysowych i wyszczuplających, masaż)

120 min

230,00 zł

ORIENT EXPRES

Zabieg typu wellness o silnych właściwościach drenujących,
detoksykujacych i poprawiających samopoczucie z
wykorzystaniem rozgrzanych kamieni (peeling Orientalny,
Maska-Fluid na ciało, masaż całego ciała z masażem pleców
gorącymi kamieniami.

120 min

250,00 zł

75 min

160,00 zł

90 min

260,00 zł

7.

EKSPRESOWE „SOS"

8.

OCEAN SPOKOJU

Zabieg dający szybki efekt wygładzenia i maksymalnej
regeneracji skóry. Przeznaczony dla osób które w krótkim czasie
chcą osiągnąć efekt liftingu (peeling Talaso, ampułki Rekonstruktor, maska kremowa Talaso, masaż ciała)

Zabieg typu wellness, intensywnie rewitalizujący i relaksujacy do

skór suchych, wymagających odżywienia i regeneracji (peeling
Tropicana, maska na ciało z Bretońskiego Mułu
Morskiego,masaz całego ciała)

OCEAN SPOKOJU

Maska na całe ciało z Bretońskiego Mułu Morskiego, masaż
całego ciała

60 min

120,00 zł

10.

EGZOTYCZNE CHWILE

Profesjonalny zabieg typu wellness detoksykujący ,ujędrniający,
redukujący objawy cellulitu.Polecany jako zabieg jednorazowy
gdy niezbędna jest profesjonalna pielęgnacja skóry i relaksu
wprowadzająca w urlopowy relaks(peeling, maska-fluid ,masaż
całego ciała) NOWOŚĆ

120 min

210,00 zł

12.

BIUST DE LUX

Zabieg odżywczo-modelujący na biust

40 min

110,00 zł

40 min

110,00 zł

9.

wersja skrócona

13.

LIFT DRAIN

Zabieg Lift Drain na biust, na rozstępy

14.

15.

16

17

BODY DE LUXE

Ekskluzywny zabieg intensywnie nawilżający i ujędrniający
(peeling Talaso, maska na ciało Algamarina z mikronizowanych
alg, ampułki Re-konstruktor, masaż modelujący całego ciała

BODY DE LUX II

Ekskluzywny zabieg intensywnie nawilżający i modelujący
(peeling Talaso, maska na ciało z Aktywnego Błota
Organicznego, ampułki Re-konstruktor o właściwościach silnie
ujędrniających i masaż ciała)

BODY DE LUXE III (wersja

Maska na całe ciało z Algamarine lub Aktywnego Błota
Organicznego, ampułki silnie ujędrniające Re-konstruktor i
masaż ciała modelujący

MASKA CRANBERRY

Z owoców i oleju żurawiny, bogata w witaminę E i polifenole o
właściwościach supernawilżających i regenerujących

skrócona)

90 min

190,00 zł

90 min

215,00 zł

60 min

150,00 zł

60 min

150,00 zł

18

19

20

21

TERAPIA SLIM wersja
skrócona

ATUTY KOBIECOŚCI

PRO ELASTIC

EGZOTYCZNE CHWILE

Maska Alga Talaso lub Aktywne Bloto Organiczne, ampułki
ABT-reduktor, masaż kosmetyczny
Profesjonalny zabieg na biust na bazie alg o właściwościach
ujędrniających i modelujących. Doskonały po ciąży i okresie
karmienia oraz po szybkim schudnięciu

Profesjonalny zabieg dla kobiet w każdym wieku do miejscowej
kuracji przeciw rozstępowej (uda, brzuch, pośladki,
biust)Polecany jako profilaktyka dla kobiet w ciąży oraz w
okresie karmienia(ampułka eksfoliująca, ampułki p/rozstępom
,maska na ciepło z morskim kolagenem i algami, masaż )
NOWOŚĆ

Profesjonalny zabieg typu wellness detoksykujący ,ujędrniający,
redukujący objawy cellulitu.Polecany jako zabieg jednorazowy
gdy niezbędna jest profesjonalna pielęgnacja skóry i relaksu
wprowadzająca w urlopowy relaks(peeling, maska-fluid ,masaż
kosmetyczny)

ORANŻERIA
Aromatyczna maska na ciało o właściwościach antycellulitowych
wspomagających modelowanie sylwetki .(maska, masaż
kosmetyczny)NOWOŚĆ

60 min

150,00 zł

60 min

130,00 zł

60 min

150,00 zł

120 min

250,00 zł

60 min

150,00 zł

*ALGAMARINE- na bazie oleju arganowego i alg, ujędrnienie,
wzmocnienie i witalność,
*AROMATICA- na bazie olejku grejpfrutowego, alg i jojoby,
drenaż i modelowanie,
MASAŻE CAŁEGO CIAŁA

*DREAM- na bazie oleju canola z mandarynką i pomarańczą,
regeneracja,harmonia,

60 min

110,00 zł

30 min

55,00 zł

60 min

140,00 zł

*EXOTICA- na bazie oleju z amarantusa i jojoby, wygładzenie,
relaks, polecany szczególnie dla panów i kobiet w ciąży

MASAŻ CZĘŚCIOWY

Masaż wybranych części ciała

MASAŻ HOT STONE

Masaż całego ciała z wykorzystaniem gorących kamieni o silnych
właściwościach relaksacyjnych

MASAŻ HOT STONE
częściowy

MASAŻ

ANTYCELLULITOWY

Masaż pleców z wykorzystaniem gorących kamieni o
właściwościach rozluźniających i łagodzących dolegliwości
bólowe

Masaż wybranych partii ciała dotkniętych cellulitem lub
nadmiernie rozwinięta tkanką tłuszczowa (uda, biodra, brzuch)

DRENAŻ LIMFATYCZNY

Masaż o silnych właściwościach drenujących usprawniających
oczyszczanie organizmu

MASAŻ POLINEZYJSKI

Masaż całego ciała. Przyjemny w odbiorze, relaksuje, odpręża,
usuwa dolegliwości układu kostnego - stawy, kręgosłup, bóle
mięśni.Silne oddziaływanie energetyczne wzmacniane energią i
dźwiękami odpowiednio dobranych melodii przywraca naturalną
energię życiową usprawniając oczyszczanie organizmu

CAŁEGO CIAŁA

MASAŻ CAŁEGO CIAŁA

30 min

70,00 zł

60 min

120,00 zł

60 min

130,00 zł

60 min

130,00 zł

