
 

 

 

CENNIK ZABIEGÓW SPA 
 

MASAŻE 

Masaż klasyczny -                 – czas: 60 minut,  cena: 120 zł 
- rozluźniający mięśnie i ruchomość stawów, poprawiający ukrwienie całego ciała, łagodzący bóle 

 

Masaż relaksacyjny                           – czas:  60 minut, cena: 120 zł 
- służy odprężeniu i wyciszeniu organizmu, wykonywany na bazie rozgrzanych, aromatycznych olejków 
 

Masaż z peelingiem całego ciała                – czas:  90 minut, cena: 150 zł 
- odprężający masaż z peelingiem całego ciała złuszczający naskórek przygotowując ciało do wchłonięcia 

substancji odżywczych 
 

Masaż gorącymi kamieniami                – czas:  60 minut, cena: 120 zł 
- wykonywany przy pomocy kamieni bazaltowych, rozluźniający mięśnie, dodający energii i działający 

znieczulająco. 
 

Masaż izomeryczny                  – czas:  60 minut, cena: 120 zł 
 - masaż stosowany przy osłabieniu siły mięśnia, w celu jego rozluźnienia i powrotu dobrej kondycji  
 

Masaż bańką chińska                       - czas:  60 minut, cena: 120 zł 
- masaż antycellulitowy, poprawia mikrokrążenie, rozbija tkankę tłuszczową, pomaga usunąć toksyny z 
organizmu 

 

ZABIEGI NA TWARZ 

Masaż twarzy z kremową maską                 – czas:  30 minut, cena:   50 zł 
- zabieg intensywnej pielęgnacji, pobudzający krążenie, dotlenienie tkanek oraz ułatwienie skórze 
oddychania. 
 

Velvet lips                    – czas:  40 minut, cena:   70 zł 
- zabieg mezoterapii mikroigłowej z kwasem hialuronowym, poprawiający wygładzenie ust, powodujący 

zniwelowanie efektu ich łuszczenia i odczucia pieczenia, 
 

Mikrodermabrazja                   - czas:  60 minut, cena: 130 zł 
- pielęgnacyjny zabieg kosmetyczny, polegający na ścieraniu kolejnych warstw naskórka przez precyzyjnie 

kontrolowany strumień mikrokryształków. 
 
Power Peel – mikrodermabrazja diamentowa + kwasy                   - czas:  90 minut, cena: 200 zł 

- dogłębne złuszczenie, uspokojenie gruczołów łojowych, zwężenie porów rozjaśnienie skóry 

 

Mezoterapia mikroigłowa                        – czas:  60 minut, cena: 200 zł 
- zabieg polegająca na wprowadzeniu urządzeniem dermpen poprzez mikronakuć składników preparatów 

dobranych do potrzeb skóry. 
 



 

 

Mezoterapia igłowa                   – czas:  od 60 minut, cena: od 200 zł 
 -zabieg stosowany jest na poprawę napięcia skóry twarzy, szyi, dekoltu i innych partii ciała , oraz w celu 

redukcji cellulitu 
 

Mezoterapia igłowa Aquashine                           – czas:  60 minut, cena: 200 zł 
 -zabieg wprowadzający w  głąb skóry drogocennych substancji aktywne, które błyskawicznie wpływają na 

przebudowę naskórka i pobudzają procesy produkcji kolagenu i elastyny. 
 

Mezoterapia igłowa okolic oczu                                 – czas:  60 minut, cena: 200 zł 
 -polega na podaniu przez nakłucia preparatów spłycających zmarszczki, rozjaśniających cienie, 

niwelujących opuchliznę 
 

Kawitacja ultradźwiękowa – Odnowa skóry             – czas:  70 minut, cena: 130 zł 
- powierzchniowe złuszczenie naskórka, dogłębne oczyszczanie porów, połączone z masażem twarzy i 

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 
 

Kwas szikimowy                  - czas:  90 minut, cena: 160 zł 
- odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, sprzyja wyrównaniu poziomu nawilżenia skóry, która odzyskuje 

jędrność i elastyczność polecany dla skóry dojrzałej z problemami trądzikowymi.  
 

Kwasy BioRePeel + EstGen                – czas:  60 minut, cena: 250 zł 
- zabieg o działaniu silnie biostymulującym, peelingującym  i rewitalizującym  

 

Zabieg BB LIPS                  – czas:  60 minut, cena: 150 zł 
- lekkie podkreślenie czerwieni wargowej, uwydatnienie i nawilżenie ust poprzez wprowadzenie w naskórek 
pigmentu 

 

Zabieg BB GLOW                  – czas:  80 minut, cena: 250 zł 
- mezoterapia mikroigłową z preparatem wyrównującym koloryt skóry, rozjaśniającym przebarwienia, 
zalecane 3-4zabiegi w serii co 2 tygodnie  

 

Osocze bogatopłytkowe                 – czas:  60 minut, cena: 400 zł 
- tzw. „wampirzy lifting”, najskuteczniejszych sposobów na rewitalizację skóry i spłycenie zmarszczek, 
usunięcie cieni pod oczami i poprawę napięcia skóry, wspomaga namnażanie się komórek macierzystych 
 

Osocze bogatopłytkowe + fibryną                – czas:  60 minut, cena: 450 zł 
- koncentrat płytkowy nowej generacji uwalniający czynniki wzrostu dłużej, stymulujący proces naprawczy, 
dzięki czemu uzyskujemy dużo silniejsze efekty regenerujące. 
 

Stymulatory tkankowe                                                                      -czas: 60 minut, cena: 450 zł 
- zaawansowane preparaty, służące do odbudowy struktury skóry poprzez stymulacji komórek skóry do 
reprodukcji  kolagenu i elastyny, dające bardzo naturalne efekty poprawy jędrności i gęstości oraz  skóry. 

 

 

 



 

 

ZABIEGI NA CIAŁO 

Peeling dłoni                    – czas:  60 minut, cena:   50 zł  
-zabieg dedykowany dla skóry dłoni w każdym wieku, polegający na złuszczeniu naskórka co podnosi 
poprawę jędrności i nawilżenia skóry 
 

Peeling i masaż stóp                   – czas:  60 minut, cena:   50 zł 
- peeling cukrowy lub solny z maską parafinową i okluzją oczyszczający stopy, nawilżając je i odżywiając  

 
Borowina – ECO SPA                              – czas:  60 minut, cena: 120 zł 

- zabieg z użyciem pasty borowinowej mający  działanie przeciwzapalnie, ściągające i bakteriobójcze. 

zwiększający ukrwienie, rozluźniający napięcie mięśniowe i zmniejszający bóle. 
 

Peeling cukrowy                      - czas: 60 minut, cena: 150 zł 
- zabieg złuszczający naskórek całego ciała przy użyciu odżywczego, cukrowego peelingu o cudownym 
zapachu oraz rozgrzewająca maska na ciało i body wrapping . Zabieg pięknie wygładza i ujędrnia ciało 

 

STYLIZACJA  RZĘS 

Metoda klasyczna 1:1                  – czas: 120 minut, cena: 170 zł 
- doklejaniu jednej rzęsy syntetycznej do jednej naturalnej, dzięki czemu  temu każda rzęsa jest rozdzielona, 

co umożliwia bezproblemowy wzrost rzęs naturalnych. 
 

Lekkie objętości 2-3D                               – czas: 120 minut, cena: 190 zł 
- dodanie rzęsom objętości za pomocą kilkukrotnego ich pomnożenia, dający efekt wyrazistego spojrzenia 

 

Mocna objętość (Hollywood Effect)              – czas: 150 minut, cena: 250 zł 
- maksymalne zagęszczenie rzęs, w zależności od stanu rzęs naturalnych, z równoczesnym ich 

maksymalnych wydłużeniem. 
 

Efekt Jagged Line (Kim K)                  - czas: 150 minut, cena: 270 zł 
- aplikacja rzęs z efektem „postrzępionych” rzęs, dzięki czemu gęsta aplikacja wygląda bardzo naturalnie 

 

Dopełnienie lekkie objętości  do 2 tygodni             - czas:   60 minut,  cena:   80 zł 
- dopełnienie metodą lekkie objętości, do 2 tygodni od aplikacji w naszym gabinecie lub do 50% pozostałej, 

poprawnie wykonanej aplikacji u innej stylistki. 

 

Dopełnienie mocnych objętości do 2 tygodni                         – czas:   60 minut,  cena:  90 zł  
- dopełnienie metodą mocne objętości,  do 2 tygodni od aplikacji w naszym gabinecie lub do 50% 

pozostałej, poprawnie wykonanej aplikacji u innej stylistki. 
 

Dopełnienie Jagger Line (Kim K) do 2 tygodni            - czas:    90 minut, cena: 110 zł 
- dopełnienie metodą Kim K, do 2 tygodni od aplikacji w naszym gabinecie lub do 50% pozostałej, 

poprawnie wykonanej aplikacji u innej stylistki. 
 

Dopełnienie metodą klasyczną 1:1 do 4 tygodni              – czas:  75 minut,  cena: 100 zł 
- dopełnienie metodą klasyczną 1:1, do 3 tygodni od aplikacji w naszym gabinecie lub do 50% pozostałej, 

poprawnie wykonanej aplikacji u innej stylistki. 
 

Dopełnienie lekkich objętości do 4 tygodni             – czas:   80 minut, cena: 120 zł 



 

 

- dopełnienie metodą lekkich objętości, do 3 tygodni od aplikacji w naszym gabinecie lub do 50% 

pozostałej, poprawnie wykonanej aplikacji u innej stylistki. 

 

Dopełnienie mocnych objętości do 4 tygodni                        - czas:  100 minut, cena: 130 zł 
- dopełnienie metodą mocnych objętości, do 4 tygodni od aplikacji w naszym gabinecie lub do 50% 

pozostałej, poprawnie wykonanej aplikacji u innej stylistki. 
 

Dopełnienie Jagger Line (Kim K) do 4 tygodni              - czas:    90 minut, cena: 150 zł 
- dopełnienie metodą Kim K, do 4 tygodni od aplikacji w naszym gabinecie lub do 50% pozostałej, 
poprawnie wykonanej aplikacji u innej stylistki. 
 

Ściągniecie rzęs                 - czas:   30 minut,  cena:   30 zł 

 

OPRAWA OKA 

Regulacja brwi                   - czas:   20 minut, cena:   15 zł 
- regulacja wykonywana z użyciem pęsety, wosku lub nitkowanie. 
 

Henna rzęs                    - czas:   15 minut, cena:   10 zł 
 - farbowanie rzęs naturalnym środkiem koloryzujących pochodzenia roślinnego   

 

Henna brwi i rzęs                   - czas:   30 minut, cena:   30 zł 
 - farbowanie brwi i rzęs naturalnym środkiem koloryzujących pochodzenia roślinnego 

 

Henna brwi z regulacją                  - czas:   30 minut, cena:   35 zł 
 - regulacja manualna lub z użyciem wosku brwi i  ich naturalne farbowanie 
 

Geometria brwi henna pudrowa + regulacja                           - czas:   55 minut, cena:   65 zł 
-zabieg wykonany organiczną henna, który skutecznie barwi włoski brwi wraz ze skórą, szczególnie 

polecana dla brwi z ubytkami lub dla zmiany kształtu 
 

Laminacja  brwi                                - czas:   55 minut, cena:  80 zł 
- semipermanentne nadanie kierunku włosom, koloryzacja z użyciem farbki pozostającej również na skórze, 

efekt utrzymuje się około 3 tygodni  
 

Lifting rzęs                                               - czas:   80 minut, cena:  100 zł 
- keratynowy nawilżanie rzęs, trwałe podkręcanie oraz solidnie odbudowane. Po zabiegu rzęsy będą 
widocznie uniesione, pogrubione a ich koloryt wzmocniony, efekt utrzymuje się około 3 tygodni 

 

MAKIJAŻ PERMANENTNY 

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. 
 

Akwarelowe usta                  - czas: 150 minut, cena: 750 zł 
 - zabieg pozwalający na zachowanie naturalnego odcienia ust, dzięki wielowarstwowemu cieniowaniu 

granica ust pozostaje rozmyta, a usta wyglądają naturalnie. 
 



 

 

 

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  
 

Brwi metodą ombre                    - czas: 180 minut, cena: 600 zł 
 - makijaż permanentny wykonany metodą delikatnego cieniowania zastępuje codzienny makijaż brwi 

. 
Brwi metodą łączoną 3D                  - czas: 180 minut, cena: 750 zł 

-zabieg powodujący imitacje włosków na skórze, co pozwala zakamuflować braki w naturalnych brwiach, 
w  połączeniu z delikatnym ombre powstaje bardzo naturalny efekt 
 

Kreska zagęszczająca  linię rzęs                  - czas: 120 minut, cena: 300 zł 
- metoda makijażu opierająca się na wprowadzaniu barwnika w górną linie rzęs, po to aby je zagęścić, 
przez co makijaż jest naturalny i subtelny, a oko zawsze wygląda idealnie 
 

Kreska dekoracyjna (typu eyeliner)                  - czas: 120 minut, cena: 400 zł 
- makijaż permanentny oczu imitujący efekt używania eyeliner, tworząc wyrazistą kreskę pozwalającą 
pięknie wymodelować oko. 
 

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. 
 

Odświeżenie makijażu permanentnego do 2 lat                          - czas: 90 minut, cena 350 zł 
- korekta kształtu, delikatna zmiana zabarwienia makijażu lub po prostu dopigmentowanie w miejscach 

które tego zabiegu wymagają. 
 

DEPILACJA WOSK 

- zabieg polegający na mechanicznym wyrwaniu włosków wyznaczonej części ciała, przy użyciu płynnego wosku, 
dający  komfort gładkiej skóry na kilka tygodni 

 
Wąsik                      - czas:  20 minut, cena:   15 zł 

Pachy                      - czas:  20 minut, cena:   30 zł 

Przedramiona                    - czas:  20 minut, cena:   40 zł 

Ręce                      - czas:  30 minut, cena:   50 zł 

Bikini                       -  czas:  od 30 minut, cena: od 50 zł 

Łydki                      - czas:  30 minut, cena:   60 zł 

Uda                      - czas:  30 minut, cena:   60 zł 

Nogi          -            czas:  70 minut, cena: 120 zł 



 

 

 

PIELĘGNACJA WŁOSÓW 

Prostowanie keratynowe 

- zabieg polegający na wprowadzeniu do wnętrza włosa keratyny, tak aby uzupełniła powstałe w jego strukturze 
ubytki. Pozwala on pogrubić i uelastycznić włosy oraz dodatkowo je wygładza  i nadaje zdrowy wygląd. 
 

włosy krótkie            - czas: 120 minut, cena: od 200 zł 

włosy średniej długości           - czas: 150 minut, cena: od 300 zł 

włosy długie             - czas: 180 minut, cena: od 400 zł 

 

PIELĘGNACJA USZU 

Konchowanie uszu            - czas 30 minut, cena 70 zł 

- rytuał świecowania uszu, który oczyszcza uszy z woskowiny i innych zanieczyszczeń 
 
 

 
TATUAŻ 

Mini tatuaż                - czas 180 minut, cena od 150 zł 
- małe, proste motywy  tatuaży, niewielka forma tatuażu na wybranym miejscu na ciele. 

 
STREFA WELLNESS 

 

Sauna sucha, parowa                    - czas  30 minut, cena:   25 zł 

              - czas  60 minut, cena:   50 zł 


