
PIELĘGNACJA
CIAŁA
ORGANIQUE
•  TERAPIA KAWOWA ‒ wyszczuplenie, detox, redukcja cellulitu  190 zł 

Duże stężenie substancji czynnych, takich jak kawa, algi, oraz wyciąg 
z hebanu gwarantuje skuteczność i szybko widoczne efekty: 
redukcję tkanki tłuszczowej, eliminację toksyn i zmniejszenie cellulitu. 
Skóra odzyskuje jędrność i atrakcyjny wygląd. 

•  TERAPIA Z KOZIM MLEKIEM I LYCHEE - ukojenie i regeneracja  190 zł 
Ratunek dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień. 
Zabieg zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżania i długotrwałego komfortu
Gwarantuje odbudowę i wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej. 

•  TERAPIA OWOCOWA - nawilżanie i rewitalizacja  190 zł 
Intensywne nawilżenie skóry i regeneracja dzięki wyselekcjonowanym składnikom.
Masło Shea, olej sojowy oraz botaniczny kompleks SEPICALM VG, ekstrakt z wiśni japońskiej 
i babki lancetowej odpowiadają potrzebą każdej skóry. Towarzyszący zabiegowi zapach 
magnolii pobudza zmysły. Terapia wzmacnia i regeneruje skórę a dodatkowo głęboko ją 
nawilża.

•  TERAPIA CZEKOLADOWA- ujędrnienie, poprawa kolorytu, relaks  190 zł 
Dzięki zastosowaniu kakao i różnorodnych substancji aktywnych działa wielokierunkowo: 
stymuluje produkcję endorfin skórnych, redukuje cellulit, wygładza i uelastycznia skórę 
oraz nadaje jej piękny koloryt delikatnej i równomiernej opalenizny. 

•  OLEJOWY PEELING CAŁEGO CIAŁA  150 zł 
Intensywny peeling solny całego ciała o przyjemnym zapachu połączony
z odżywczym olejem pozwoli na uzyskanie aksamitnie gładkiej skóry. 
Zabieg pobudzi twoje ciało i zmysły. 

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE
Mezoterapia Igłowa

•  MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA TWARZY 
+ odżywczy koktajl

 290 zł

•  MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA SKÓRY GŁOWY
+ odżywczy koktajl

 
290 zł

•  MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
+ odżywczy koktajl

390 zł

• MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA + kwas BioReePeel 290 zł

KOSMETYKA  
I PIELĘGNACJA TWARZY
SOTHYS Paris
•  βP3 -  zabieg intensywnie odmładzający  290 zł 

Ukierunkowane działanie w celu zwalczania oznak starzenia się skóry. Redukcja 
i zapobieganie pojawieniu się zmarszczek oraz głębokie przeciwdziałanie wiotczeniu skóry. 
Pięć kroków zabiegu, osiem specy�cznych formuł, efektywność i niezapomniany relaks 
w celu uzyskania widocznie młodszej skóry.

•  HYDRA 3HA - zabieg regenerujący                    290 zł
Nawilżający rytuał stworzony w celu nawodnienia skóry.
Przywraca optymalny poziom nawilżania, stymuluje komórki skóry do produkcji składników 
nawilżających, regeneruje naskórek. Ekstrakt z borowika szlachetnego intensywnie stymuluje 
produkcję kwasu hialuronowego.

GERMAINE DE CAPUCCINI

•  EXCEL THERAPY O2 - zabieg przeciwzmarszczkowy  320 zł
Zabieg neutralizuje mikro-napięcia skóry, wypełnia bruzdy mimiczne, redukując ich rozmiar 
i głębokość. Wygładza w widoczny sposób skórę, odbudowuje gęstość, elastyczność i napięcie 
tkanki skórnej. Odżywia i działa przeciw wolnym rodnikom, opóźniając i łagodząc proces 
starzenia skóry. 

•  TIMEXPERT C+ A.G.E. - zabieg ujędrniający  320 zł
Zabieg działający przeciw wolnym rodnikom, pobudza syntezę kolagenu
nawilża, regeneruje i w sposób bardzo głęboki działa na przebarwienia i rozświetlenie skóry.
Witamina A, C, wyciąg z japońskiej wiśni, olej z pestek moreli i nasion bawełny ożywiają, 
chronią i poprawiają kondycję skóry w sposób natychmiastowy.

•  MASKA C TIMEXPERT  A.G.E.  150zł
Maska z włókniny nasączonej witaminą C i wyciągiem z wiśni japońskiej. Przeciwdziała efektom 
starzenia skóry, poprawia jędrność i rozświetla skórę. Daje efekt wyraźnego odmłodzenia 
i głębokiego nawilżenia.

TEN SCIENCE
•  COLLAGE SUPREME                            290zł 

Zabieg intensywnie odmładzający z kolagenem i witaminą C, zwalczający zmarszczki na 
wszystkich poziomach ich powstawania. Ekskluzywna mieszanka składników aktywnych, 
które przeciwdziałają utracie kolagenu i stymulują jego syntezę.

•  AGE STELLAR                            290zł 
Zabieg intensywnie odmładzający zwalczający zmarszczki na czterech frontach: ilość, 
szerokość, suchość i głębokość, aktywujący „gen długowieczności” z maską w formie 
płatu kolagenowego. 

GABINET MASAŻU
OFERUJE 
MASAŻE KLASYCZNE *

• 

• 

• 

 MASAŻ KLASYCZNY CZĘŚCIOWY  30 min.      90 zł
• 
• 
 MASAŻ KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY  55 min.    170 zł
•  MASAŻ STÓP  30 min.                                 70 zł
•  MASAŻ TWARZY  30 min.                             110 zł
•  MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ  30 / 55 min.                  80 zł / 150 zł

MASAŻE ORIENTALNE / AJURWEDYJSKIE *
 

• 
• 
 ABHYANGA (masaż całościowy olejowy) 55 min 
SHIRO ABHYANGA 55 min 

 210 zł
250 zł

•  UDVARTANA (masaż proszkami ziołowymi) 55 min  230 zł 
 

  
•  MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 30/55 min.  110 zł/190 zł 
* - Czas masażu zawiera konsultację

JUNIOR  SPA 

•  KARMELOWY MASAŻ CIAŁA    60 zł
Relaksacyjny słodki masaż masełkiem o zapachu karmelowym. Nawilża skórę i wprawia w 
dobry nastrój. 

•  MALINOWY MASAŻ CIAŁA    60 zł
Masaż wykonany na aromatycznej masce owocowej, która przenosi dzieci 
w świat owocowych przyjemności.  

•  BANANOWY MASAŻ CIAŁA    60 zł
Aromatyczny masaż o zapachu banana wykonany na specjalnej bananowej masce, 
która nawilży skórę i wprawi w dobry nastrój pociechę.

•  MANICURE KSIĘŻNICZKI     30 zł
Delikatny masaż dłoni i baśniowe kolory oczarują każdą księżniczkę
(Masaż dłoni + Malowanie paznokci)

•  CZEKOLADOWY MASAŻ CIAŁA 50 zł
Relaksacyjny masaż wykonany masełkiem czekoladowym.  Aromat unoszący się w powietrzu
wspaniale wpływa na samopoczucie dziecka, jak również możliwość posmakowania ciałka.

ZABIEGI
DODATKOWE 
PIELĘGNACJA TWARZY 
•  SONOFOREZA - twarz , szyja, dekolt     80 zł
•  PEELING KAWITACYJNY    80 zł

Wykorzystanie urządzeń do zabiegów 50 % ceny

•  MASKA ALGOWA (różne rodzaje)    50 zł
•  MASKA KREMOWA (różne rodzaje)    50 zł

 
  
• PEELING KAWITACYJNY  + MASKA ODŻYWCZA  110 zł

PIELĘGNACJA DŁONI 
•  MANICURE KLASYCZNY Z MALOWANIEM  70 zł
•  MANICURE HYBRYDOWY  90 zł
•  PARAFINA DŁONI  30 zł
•  MANICURE KLASYCZNY + PARAFINA DŁONI   70 zł
•  MANICURE HYBRYDOWY  + PARAFINA DŁONI  90 zł
• MANICURE KLASYCZNY  

45 zł

45 zł
• MALOWANIE GŁADKIE   35 zł
• ŚCIĄGANIE HYBRYD  30 zł

PIELĘGNACJA STÓP 
•  PEDICURE KLASYCZNY Z MALOWANIEM  90 zł
•  PEDICURE HYBRYDOWY  110 zł
•  PARAFINA STÓP  40 zł
•  PEDICURE KLASYCZNY + PARAFINA 120 zł
•  PEDICURE HYBRYDOWY + PARAFINA 140 zł
• PEDICURE KLASYCZNE  70 zł
• MALOWANIE GŁADKIE  35 zł
• ŚCIĄGANIE HYBRYD  30 zł

HENNA 
•  HENNA BRWI  20 zł 
•  HENNA RZĘS  20 zł 
•  REGULACJA BRWI  15 zł 

160 zł 
160 zł 

•  
•  
•  

HENNA KOMPLET 
LAMINACJA RZĘS
LAMINACJA BRWI•  MEZOTERAPIA IGŁOWA TWARZY

Aquashine PTX
390 zł

•  KURACJA RETIX C BOOSTER 
15% witaminy C + 6% Retinolu

250 zł

DERMAPEN - mezoterapia mikroigłowa 240 zł

220 zł

Pobudzenie i regeneracja włókien kolagenu i elastyny.

RETIX - intensywna kuracja A + C 

RETIX C EYE - odmładzanie wokół oczu

 190 zł
Odnowa skóry i silne odmłodzenie.


