
Manicure tytanowy kolor/french/ombre lub babyboomer
Tytanowe przedłużanie paznokci kolor/french

Manicure hybrydowy kolor/french
Manicure tradycyjny (biologiczny, cążkowy/frezarkowy)

Manicure z malowaniem / french
Manicure japoński

Manicure SPA (peeling+manicure +masaż)
Manicure SPA z parafiną

Zdobienie paznokci
Usunięcie lakieru hybrydowego/tytanu + manicure

Zabieg SPA “Piękne dłonie” (peeling+maska+masaż+krem)
Zabieg parafinowy na dłonie (peeling+maska+parafina)

Masaż dłoni (20 minut)
IBX- regeneracja paznokci- pierwszy zabieg

IBX- drugi zabieg i kolejne

Malowanie paznokci z opiłowaniem kolor/french
Malowanie lakierem hybrydowym kolor/french bez malowania

Wycięcie/ frezowanie skórek
Utwardzenie, przedłużenie,naprawa jednego paznokcia

hybryda/tytan/tytan-przedłużenie
Usunięcie lakieru hybrydowego/tytanowego 

(wykonanego u nas)
Usunięcie lakieru hybrydowego/tytanu/żelu 

(nie wykonanego u nas)
Usunięcie hybrydy – przy pedicure 

Usunięcie hybrydy (robionej u nas) – bez pedicure

100 zł / 115 zł / 120 zł
130 zł / 140 zł
80zł / 90zł
45 zł
55 zł / 65 zł
60 zł
65 zł
80 zł
5 zł - 25 zł
60zł
45 zł
50 zł
30 zł
35 zł
25 zł

PIELĘGNACJA DŁONI

ZABIEGI CZĘŚCIOWE PAZNOKCI 
(wykonywane bez dodatkowych czynności)

30 zł / 35 zł
58 zł / 66 zł
20 zł

10 zł / 15 zł / 20 zł

15 zł

30 zł
gratis
25 zł

CENNIK USŁUG



   Pedicure podstawowy 
(kąpiel + peeling + opracowanie stóp i paznokci specjalnym

płynemi tarką i/lub frezarką 
+ krótki masaż + mus do stóp)

Pedicure hybrydowy kolor/french
Pedicure z malowaniem lakierem kolor/french

Pedicure Japoński
Pedicure Exspress paznokcie 

( kąpiel+peeling stóp+opracowanie samych paznokci)
+malowanie hybrydą kolor/french
+malowanie lakierem kolor/french

Pedicure Exspress pięty (kąpiel+peeling stóp+ opracowanie
spacjalnym płynem i tarką i/lub frezarką+ mus do stóp)
Pedicure SPA (kąpiel stóp+peeling+opracowanie stóp i

paznokci specjalnym płynem i tarką I/lub frezarką+
maska+masaż+ mus do stóp)

Pedicure SPA z parafiną
Zabieg regenerujący na stopy 

(kąpiel+peeling+ maska+masaż+ mus do stóp)
Zabieg SPA + parafina na stopy

 

PIELĘGNACJA STÓP

80 zł
130 zł / 145 zł
95 zł / 105 zł
110zł

90 zł / 105 zł
70 zł / 85 zł

60 zł

100 zł
125 zł
65 zł

80 zł

 DEPILACJA WOSKIEM DLA MĘŻCZYZN

Nos
Przedramiona/ dolna część rąk

Ręce całość
Plecy wosk miękki

Dolna część pleców wosk mięki
Klatka piersiowa

Kark

zabieg podstawowy

20 zł
45 zł
65 zł
70 zł (wosk Lycon 110 zł)
45 zł (wosk Lycon 65 zł)
60 zł (wosk Lycon 70 zł)
20-30 zł (wosk Lycon 35-45 zł)

zabieg z Epill
Free 
-
+55 zł
+85 zł
+100 zł
+50 zł
+80 zł
+40-50 zł



DEPILACJA WOSKIEM

Brwi
Wąsik

Baczki
Broda

Wąsik + broda
Wąsik+ broda+ baczki

Nos
Pachy

Ręcę całość
Przedramiona / dolna część rąk

Uda/łydki z kolanami
Nogi całość
Linia bikini

Bikini brazylijskie
Nogi + linia bikini
Linia podbrzusza

zabieg
podstawowy
20 zł
20 zł
20 zł
20 zł - 30 zł
40 zł
50 zł
20 zł
45 zł
55 zł
35 zł
50 zł
90 zł
50 zł
100 zł
120 zł
35 zł

zabieg 
z Epill Free
+20 zł
+25 zł
+30 zł
+30 zł
+40 zł
+60 zł 
-
+50 zł
+80 zł
+45 zł
+70 zł
+125 zł
+50 zł
+70 zł - 110 zł
 -
+30 zł - 40 zł

PIELĘGNACJA OCZU

Regulacja brwi (pęseta/wosk)
Henna brwi/rzęs

Henna brwi + regulacja
Henna komplet (brwi z regulacją + rzęsy)

Henna pudrowa z geometrią
Henna pudrowa (bez geometrii)

BOTOFILL- zabieg odmładzający skórę wokół oczu z efektem botoxu

20 zł
22 zł
30 zł
45 zł
75 zł
55zł
65 zł

LIFTING, LAMINACJA, BOTOX I KOLORYZACJA RZĘS Elleebana

Lifting rzęs + laminacja + koloryzacja
Lifting rzęs + laminacja + botox + koloryzacja

110 zł
140 zł



PRZEKŁUWANIE USZU – MEDYCZNY SYSTEM Blomdahl

1 ucho z kolczykiem
2je uszu z kolczykami

65 zł
120 zł

OCZYSZCZANIE SKÓRY

Manualne oczyszczanie + peeling kawitacyjny, 
zabieg kompleksowy z pięlęgnacją dobraną do skóry:

twarz
twarz + szyja

twarz+szyja+dekolt
Podwójne oczyszczenie

(oczyszczanie manualne+ mikrodermabrazja)
zabieg kompleksowy z pielęgnacją dobraną do skóry:

twarz
twarz + szyja

twarz + szyja + dekolt
plecy

165 zł
175 zł
190 zł 

200 zł
220 zł
250 zł
250 zł

twarz
twarz+szyja

twarz+szyja+dekolt

OCZYSZCZANIE WODOROWE Aquasure

Aquasure - podstawowy
zabieg oczyszczający
190 zł
230 zł
270 zł

Aquasure z aktywnymi
składnikami i liftingiem MCS
290 zł
320 zł
350 zł

3+1 Gratis –  wykup KARNET na 3 zabiegi na dowolną partię, a
4-ty dostaniesz w prezencie (Karnet ważny 2 miesiące)



MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA-
pielęgnacja dobrana indywidualnie do potrzeb

skóry

twarz
twarz + szyja

twarz + szyja + dekolt
plecy

zabieg
podstawowy
150 zł
165 zł
180 zł
180 zł

zabieg podstawowy
+peeling migdałowy
195 zł
210 zł
230 zł
-

PEELING KAWITACYJNY - pielęgnacja dobrana
indywidualnie do potrzeb skóry

twarz
twarz+szyja

twarz+ szyja+ dekolt
plecy

zabieg
podstawowy
95 zł
120 zł
135 zł
100-150 zł

zabieg podstawowy
+peeling migdałowy
165 zł
180 zł
210 zł
-

PEELING KAWITACYJNY+SONOFOREZA -
pielęgnacja dobrana indywidualnie do potrzeb

skóry

125 zł
 140 zł
160 zł

+ampułka/serum
+ maska algowa

twarz 
twarz+szyja 

twarz+szyja+dekolt 

110 zł
120 zł
145 zł

ZABIEG PORCELANOWY VIVIEAN

twarz
twarz+ szyja

twarz+ szyja+ dekolt

150 zł
170 zł
190 zł



ZABIEGI PIELĘGNACYJNE Natinuel
Peeling migdałowy 40% - odmłodzenie, regeneracja, rewitalizacja

twarz
twarz+szyja

twarz+szyja+dekolt
plecy

Botolift - zabieg odmładzający skórę wokół oczu - z efektem botoxu

1 zabieg
5 zabiegów

10 zabiegów

65 zł
275 zł
520 zł

Peeling migdałowy 40% + botolift
twarz

twarz+ szyja
twarz+ szyja+ dekolt

150 zł
165 zł
180 zł
180 zł

185 zł
195 zł
215 zł

INFUZJA TLENOWA DermaOXY

twarz
twarz+szyja

twarz+szyja+dekolt
oczy/usta
oczy i usta

220 zł
270 zł
320 zł
99 zł
150 zł

3+1 Gratis – wykup KARNET na 3 zabiegi na dowolną partię,
a 4-ty dostaniesz w prezencie (Karnet ważny 2 miesiące)

NANOFRAX- NANOTERAPIA I MEZOTERAPIA FRAKCYJNA

Nanoterapia
twarz

twarz+szyja
twarz+szyja+dekolt

250 zł
300 zł
400 zł

Mezoterapia
twarz

twarz+szyja
twarz+szyja+dekolt

300 zł
370 zł
470 zł

3 zabiegi MEZOTERAPII na twarz
3 zabiegi MEZOTERAPII na twarz, szyja/twarz, dekolt/szyja, dekolt

3 zabiegi MEZOTERAPII na twarz, szyje i dekolt

800 zł zamiast 900 zł
990 zł zamiast 1110 zł
1070 zł zamiast 1410 zł



KWASY CHEMICZNE Peel Mission

twarz
twarz+ szyja

twarz+ szyja+ dekolt

1kwas
100 zł
130 zł
160 zł

2kwasy
130 zł
160 zł
190 zł

3kwasy
150 zł
180 zł
210 zł

B-LIKE PEEL Peel Mission
twarz

przy wykupieniu min. 3 zabiegów - cena jednego
170 zł
150 zł

BEZOPERACYJNY LIFTING – LIPOSHAPE 
(fale radiowe i masaż vacuum)

twarz+szyja
 

twarz+szyja+dekolt

130 zł

160 zł

5 zabiegów 440 zł 
PROMOCJA

5 zabiegów 520 zł 
PROMOCJA

10 zabiegów 770 zł
 

10 zabiegów 910 zł

FOTOODMŁADZANIE/REDUKCJA ZMIAN NACZYNIOWYCH
I RUMIENIA/ FOTOTERAPIA CERY TRĄDZIKOWEJ

E-Light
twarz (+maska)
szyja (+maska)

dekolt (+maska)
twarz+szyja (+maska)

twarz+szyja+dekolt (+maska)
dłonie (+maska)

99 zł
99 zł
99 zł
130 zł
160 zł
69 zł

NOWOŚĆ !  LAMPROBE – radiotermoliza zmian skórnych 
LAMPROBE - ZAMYKANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH,

NACZYNIAKÓW SPIDER NAEVI

CZAS ZABIEGU
Do 10 minut

Od 10 do 20 minut
Od 20 do 30 minut

CENA
150  zł
190  zł
230  zł

CENA DO INNEGO ZABIEGU
100  zł
140  zł
175  zł



LAMPROBE – INNE ZMIANY SKÓRNE 
(BRODAWKI MIĘKKIE, WŁÓKNIAKI, NACZYNIAK WIŚNIOWY

TZW.PLAMKA DE MORGANA, PROSAKI, KASZAKI,
ODBLOKOWYWANIE PORÓW)

CZAS ZABIEGU
1 zmiana do 5 minut

Do 10 minut
Od 10 do 20 minut
Od 20 do 40 minut

CENA
100 zł - 120 zł
150 zł
200 zł
290 zł

CENA DO INNEGO ZABIEGU
75 zł - 95  zł
110 zł
150 zł
230 zł

NOWOŚĆ ! INFINITE RF – MIKROIGŁOWY RF FRAKCYJNY

Twarz
Twarz i szyja

Twarz, szyja i dekolt
Szyja / dekolt

Okolice oczu/ ust / dłonie
Blizny potrądzikowe

Blizny, rozstępy
Brzuch

Uda
Pośladki

600 zł
780 zł
950 zł
450 zł
350 zł
400 - 600 zł
350 - 1000 zł
600 - 800 zł
800 - 1000 zł
700 - 900 zł

ZABIEGI NA CIAŁO

1 zabieg
3+4-ty zabieg -50%

6+1 GRATIS
 
 

8+2 GRATIS
 

250  zł
875 zł zamiast 1000 zł
1500 zł zamiast 1750 zł

2000 zł zamiast 2500 zł

+ peeling Exfoliant Regenerant
D’argan o wartości 75 zł GRATIS

+ GRATIS zestaw kosmetyków 
do pielęgnacji domowej o wartości 
174 zł (peeling Exfoliant Regenerant
D’argan i żel termoaktywny )

Zabieg Termogenique klasyczny (obejmuje
brzuch, boczki, pośladki, łydki i uda)



Zabieg Thermogenique (brzuch, boczki, pośladki, nogi) połączony z
urządzeniem LIPOSHAPE (na wybraną partię ciała brzuch/pośladki/uda-

przód/uda-tył)(fale radiowe, lipoendermologia, masaż rotacyjnymi rolkami,
ultradźwięki niskiej częstotliwości)

1 zabieg Thermogenique na brzuch,
pośladki, nogi (wybrana partia ciała)

Liposhape: 
brzuch/pośladki/uda-przód/uda-tył

3 + 4-ty zabieg -50%
6 + 1 GRATIS

 
 

8 + 2 GRATIS

290 zł
1015 zł zamiast 1160 zł
1740 zł zamiast 2030 zł

2320 zł zamiast 2900 zł

+peeling Exfoliant
Regenerant D’argan o
wartości 75 zł GRATIS
+GRATIS zestaw
kosmetyków do
pielęgnacji domowej o
wartości 174 zł (peeling
Exfoliant Regenerant
D’argan i żel
termoaktywny )

Zabieg Thermogenique połączony z urządzeniem LIPOSHAPE brzuch, boczki,
pośladki, nogi (fale radiowe, lipoendermologia, masaż rotacyjnymi rolkami,

ultradźwięki niskiej częstotliwości)

1 zabieg
3 + 4zabieg -50%

6 + 1 GRATIS
 

8 + 2 GRATIS

350 zł
1225 zł zamiast 1400 zł
2100 zł zamiast 2450 zł

2800 zł zamiast 3500 zł

+ peeling Exfoliant Regenerant
D’argan o wartości 75 zł GRATIS
+ GRATIS zestaw kosmetyków do
pielęgnacji domowej o wartości 174
zł (peeling Exfoliant Regenerant
D’argan i żel termoaktywny )

LIPOSHAPE
1 zabieg 10min

10 zabiegów 10min
1 zabieg 20min

10 zabiegów 20min
1 zabieg 30min

10 zabiegów 30min
1 zabieg 40min

10 zabiegów 40min
1 zabieg 50min

10 zabiegów 50min

50 zł
400 zł
80 zł
640 zł
110 zł
825 zł
140 zł
1050 zł
160 zł
1200 zł



MASAŻE RELAKSACYJNE

na olejkach
aromaterapeutycznych
60 zł / 30 min
105 zł / 60 min

ciepłą świecą
75 zł / 30min
135 zł / 60min

plecy
całe ciało

FOTOEPILACJA E-Light

górna warga
broda
szyja

baczki
policzki

uszy
cała twarz

plecy (górna+dolna część)
owłosienie wokół brodawek

tors
przedramiona (prawe+lewe)

ramiona (prawe+lewe)
dłonie/stopy

całe ręce (prawe+lewe)
pośladki (prawy+lewy)

bikini płytkie
bikini głębokie

uda (prawe+lewe)
łydki I kolana (prawe+lewe)

całe nogi (prawa+lewa)
kark

pachy (prawa+lewa)

69 zł
69 zł
89 zł
69 zł
89 zł
69 zł
99 zł
189 zł
59 z
ł89 zł
89 zł
89 zł
59 zł
169 zł
89 zl
89 zł
99 zł
110 zł
110 zł
199 zł
79 zł
79 zł


