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Podaruj sobie odrobinę relaksu...



MASAŻ
Masaż leczniczy                  

 –  czas: 60 minut,  cena: 120 zł
Wpływa on na elastyczność mięśni i ruchomość

stawów

Masaż relaksacyjny              
– czas:  60 minut, cena: 120 zł

Dający odprężenie, uspokojenie organizmu

Masaż z peelingiem całego ciała 
– czas:  90 minut, cena: 150 zł

Na początku wykonywany jest peeling solny lub

cukrowy, następnie ciepły prysznic i przejście do

wybranego wspólnie z terapeutą masażu

Masaż gorącymi kamieniami     

 – czas:  60 minut, cena: 120 zł

Przywraca sprawność uszkodzonym narządom,

jednocześnie sprzyja wypoczynkowi i regeneracji 

Masaż izometryczny       

– czas:  60 minut, cena: 120 zł

Wykonywany na napiętych grupach mięśniowych, w

celu ich rozluźnienia



Mikrodermabrazja diamentowa z kwasami 

- czas: 90 min, cena: 200 zł

Dogłębne złuszczenie, uspokojenie gruczołów

łojowych, zwężenie porów, rozjaśnienie skóry

Mezoterapia mikroigłowa  

– czas: 70 min, cena od: 200 zł

Wprowadzenie urządzeniem dermpen porzez

mikronakłucia składników preparatów dobranych do

potrzeb skóry

Masaż twarzy z kremową maską 

– czas: 50 min, cena:   50 zł

Masaż ma na celu napięcie skóry, pozbycie się

nadmiaru wody, maska wspomaga działaniem

nawilżającym

Kawitacja ultradźwiękowa 

– czas: 90 minut, cena: 130 zł

Powierzchowne złuszczenie naskórka, dogłębne

oczyszczenie porów, połączone z masażem twarzy z

maską

Kwas laktobionowy 

– czas: 60 minut, cena: 160 zł

Nawilżenie i odnowa skóry, zabieg składa się z etapu

nałożenia kwasów oraz masażu z kwasowym

kremem

KOSMETYKA
PROFESJONALNA



Kwas szikimowy 

- czas: 60 minut, cena: 160 zł

Polecany dla skóry dojrzałej z problemami

trądzikowymi

Zabieg BB glow      

 – czas: 80 minut, cena: 250 zł

Mezoterapia mikrooigłowa z preparatem

wyrównującym koloryt skóry, rozjaśniającym

przebarwienia, zalecane 3-4 zabiegi w serii co 2

tygodnie

Zabieg BB lips    

 – czas: 60 minut, cena: 150 zł

Nadanie ustom lekkiego koloru, nawilżenie 

Kwasy BioRePeel     

– czas: 60 minut, cena: 250 zł

Zabieg o działaniu silnie biostymulującym,

peelingującym, rewitalizującym

Osocze Bogatopłytkowe     

 – czas:  60 minut, cena: 400 zł

tzw. "wampirzy lifting", zabieg usprawnia proces

regeneracji tkanek, napina skórę, nadaje blasku,

niweluje pierwsze oznaki starzenia się skóry, poprawia

jędrność.

 

KOSMETYKA
PROFESJONALNA



 Osocze z fibryną 

– czas: 60 minut, cena: 450 zł

Zabieg spłyca zmarszczki głębokie, bruzdy, kurze

łapki, wypełnia ubytki w skórze oraz blizny. 

Mezoterapia igłowa okolicy oczu 

– czas: 60 minut, cena: 150 zł

Polega na podaniu poprzez nakłucia preparatów

spłycających zmarszczki, rozjaśniających cienie,

niwelujących opuchliznę

Velvet lips 

– czas: 40 minut, cena: 70 zł

Mezoterapia mikroigłowa z kwasem hialuronowym,

odżywienie, nawilżenie ust

Mezoterapia igłowa     

  – czas:  60 minut, cena: od 150 zł

Zabieg stosowany jest na poprawę napięcia skóry

twarzy, szyi, dekoldu i innych partii ciała, oraz w

celu redukcji cellulitu

KOSMETYKA
PROFESJONALNA



Kriolipoliza     

 – czas: 60 minut, cena: 500 zł

Nowoczesna metoda polegająca na chłodzeniu

tkanek tłuszczowych w celu ich rozpadu (lipolizy)

Peeling i masaż stóp 

– czas: 60 minut, cena: 50 zł

Zabieg wygładzająco nawilżający na stopy 

Borowina

 – czas: 60 minut, cena: 120 zł

Nawilżająco- detoksycająca maska na skórę, działa

oczyszczająco, doskonale odstresowuje i chroni skórę

przed podrażnieniami

Peeling dłoni

 – czas: 60 minut, cena: 50 zł 

Delikatna bogata w składniki aktywne formuła 

 złuszczająca naskórek jednocześnie go pielęgnując

 

 

 

 

ZABIEGI NA CIAŁO



Metoda klasyczna 1:1 

– czas: 120 minut, cena: 170 zł

Bardzo naturalny efekt pogrubienia oraz wydłużenia

rzęs 

Lekkie objętości 2-3D 

– czas: 120 minut, cena: 190 zł

Zagęszczenie rzęs które daje nam zjawiskowy i

wyrazisty efekt.

Mocna objętość

 – czas: 150 minut, cena: 250 zł

Najbardziej spektakularny efekt,  doskonałe

pogrubienie oraz wydłużenie rzęs

Efekt Jagged Line (Kim K)

 - czas: 150 minut, cena: 270 zł

Metoda bardzo naturalna, efekt trójwymiarowych

rzęs,  lekko nieuporządkowany efekt

STYLIZACJA RZĘS



Dopełnienie lekkie objętości do 2 tyg 

- czas: 60 minut, cena: 80 zł

Dopełnienie met klasyczna 1:1 

– czas: 75 minut, cena: 100 zł

Dopełnienie lekkich objętości –

 czas: 80 minut, cena: 120 zł

Dopełnienie mocne objętości do 2 tyg

 – czas: 60 minut, cena: 90 zł

Dopełnienie mocnych objętości

 - czas: 100 minut, cena: 130 zł

Dopełnienie Kim K do 2 tyg

 - czas: 90 minut, cena: 110 zł

Ściągniecie rzęs 

- czas: 30 minut, cena: 30 zł

STYLIZACJA RZĘS



Henna brwi i rzęs

 - czas: 30 minut, cena: 30 zł

Farbowanie henną brwi oraz rzęs

Henna brwi z regulacją

 - czas: 30 minut, cena: 35 zł

Kolor oraz kształt brwi jest dobierany indywidualnie

do każdej klientki

Henna rzęs 

- czas: 15 minut, cena: 10 zł

Przyciemnienie rzęs naturalnych, efekt tuszu do rzęs

Regulacja brwi 

- czas: 20 minut, cena: 15 zł

Regulacja brwi pęsetą lub woskiem

Henna pudrowa z regulacją 

- czas: 55 minut, cena: 65 zł

Naturalny preparat na bazie roślin, barwi i pielęgnuje

włosy oraz skórę

Lifting Brwi 

- czas: 55 minut, cena: 80 zł

Uniesienie, pogrubienie oraz przyciemnienie brwi

OPRAWA OKA



Akwarelowe usta

 - czas: 150 minut, cena: 799 zł

Zabieg pozwalający na zachowanie naturalnego

odcienia ust, dzięki wielowarstwowemu cieniowaniu

granica ust pozostaje rozmyta, a usta wyglądają

naturalnie.

Glossy Lips

 - czas: 150 minut, cena: 750 zł

Zabieg aplikujący w naskórek ust barwnik z

mieniącymi się drobinkami, a następnie pigment z

kolorem i połączenie ich przez cieniowanie. Usta

wyglądają jak muśnięte słońcem, świeże i delikatnie

zwilżone. Świecące wykończenie makijażu daje

wrażenie pełniejszych i nieco większych ust.

Microblading 

- czas: 150 minut, cena: 450 zł

Rekonstrukcja brwi metodą piórkową perfekcyjnie

imitują naturalne brwi, sprawiając, że włoski są tak

cienkie jak naturalne gwarantując jeszcze bardziej

naturalny efekt 

MAKIJAŻ
PERNAMENTNY



Brwi metodą łączoną 3D 

- czas: 180 minut, cena: 750 zł

Połączenie metody maszynowej i manualnej,

piórkowej

Brwi metodą ombre 

- czas: 180 minut, cena: 600 zł

Brwi wykonane tą metodą charakteryzują się

stopniowanym wycieniowaniem 

Kreska zagęszczająca linię rzęs

 - czas: 120 minut, cena: 300 zł

Zabieg zagęszczający cieńka, subtelna kreska w linii

rzęs

Kreska dekoracyjna (typu eyeliner)

 - czas: 120 minut, cena: 400 zł

Makijaż permanentny oczu imitujący efekt używania

eyeliner, tworząc wyrazistą kreskę pozwalającą

pięknie wymodelować oko

MAKIJAŻ
PERNAMENTNY



Kreska shadow

 - czas: 90 minut, cena: 499 zł

Technika pigmentacji oczu polegająca na wykonaniu

perfekcyjnej kreski na powiece górnej z

cieniowaniem, efekt przydymionego oka

Korekta makijażu permanentnego

 - czas: 90 minut, cena: 150 zł

Zabieg umożliwiający korekta kształtu, delikatna

zmiana zabarwienia makijażu lub dopigmentowanie 

 miejsc, które tego zabiegu wymagają

Usuwanie makijażu permanentnego Remover

 - czas: 90 minut, cena: 200 zł

Zabieg polega na punktowym wprowadzeniu do

skóry specjalistycznego preparatu Remover, który

wnika w powierzchniowe warstwy skóry, łączy się z

pigmentem i usuwa go ze skóry

MAKIJAŻ
PERNAMENTNY



Zabieg polegujący na mechanicznym wyrwaniu

włosków wyznaczonej części ciała, przy użyciu

płynnego wosku, dający komfort gładkiej skóry na

kilka tygodni

Wąsik 

 - czas: 10 minut, cena: 15 zł

Pachy 

 - czas: 20 minut, cena: 30 zł

Ręce 

 - czas: 30 minut, cena: 50 zł

Przedramiona 

 - czas: 20 minut, cena: 40 zł

Nogi 

 - czas: 70 minut, cena: 120 zł

Łydki 

 - czas: 30 minut, cena: 60 zł

Uda 

 - czas: 30 minut, cena: 60 zł

Bikini 

 - czas: 30 minut, cena: 50 zł

DEPILACJA WOSK



Prostowanie keratynowe

Maksymalne odżywienie włosów, nadanie blasku,

gładkości oraz sypkości włosom

 włosy krótkie 

 - czas: 120 minut, cena: 200 zł

 włosy średniej długości 

 - czas: 150 minut, cena: 300 zł

 włosy długie 

 - czas: 180 minut, cena: 400 zł

 

PIELĘGNACJA
WŁOSÓW



Sauna sucha, parowa 

 - czas 30 minut, cena: 20 zł

 

- czas 60 minut, cena: 40 zł

 

 

 

STREFA WELLNESS


