Całoroczne zabiegi pielęgnacyjne twarzy

Cena
zabiegu

Zabiegi dla cery suchej, dojrzałej
Zabieg redukujący przebarwienia z kwasem mlekowym
Witaminowa bomba – kakadu plum
Zabieg rozjaśniająco-nawilżający
Zabieg ANTI A.G.E. korygujący oznaki starzenia

140,00 zł
120,00 zł
100,00 zł
80,00 zł

Zabiegi dla cery suchej, odwodnionej
Zabieg nawilżający o działaniu Anti-Age Hydra Quest
Zabieg aktywnie dotleniający
Ekstremalne nawilżenie – zabieg gruszkowy

120,00 zł
100,00 zł
80,00 zł

Zabiegi dla cery wrażliwej, naczyniowej
Zabieg wzmacniający naczynia krwionośne DERMACOS
Zabieg łagodzący podrażnienia – ukojenie dla skóry

120,00 zł
90,00 zł

Zabiegi dla cery mieszanej, tłustej
Zabieg głęboko oczyszczający z zieloną herbatą
Zabieg matujący przed wielkim balem
Oczyszczanie manualne
Zabieg regenerujący połączony z peelingiem kawitacyjnym

120,00 zł
120,00 zł
100,00 zł
80,00 zł

Zabiegi dla każdego typu cery
Zabieg bankietowy, rozświetlający
Masaż twarzy, szyi i dekoltu gorącą czekoladą
Masaż twarzy, szyi i dekoltu na bazie masła shea

Cena
130,00 zł
80,00 zł
60,00 zł

Usługi dodatkowe
Peeling kawitacyjny
Sonoforeza
D’arsonval
Serum
Maska algowa/kremowa
Peeling enzymatyczny lub drobnoziarnisty
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Cena
30,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
15,00 zł

Zabiegi na ciało
Modelujący zabieg z błotem z Morza Martwego (90 min)
Odżywczy zabieg owocowy (90 min)
Figowy zabieg głęboko nawilżający (90 min)
Czekoladowa kuracja regenerująca (60 min)
Antycellulitowy zabieg baoką chioską (partia )
Peeling całego ciała (30 min)

Depilacja woskiem

Cena
150,00 zł
140,00 zł
140,00 zł
120,00 zł
70,00 zł
70,00 zł

Wąsik
Bródka
Pachy
Przedramiona
Łydki
Uda
Całe nogi
Plecy
Bikini częściowe
Bikini głębokie

Cena
15,00 zł
20,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
75,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
70,00 zł

Pielęgnacja dłoni
Manicure express (z malowaniem bez opracowania skórek)
Manicure bez malowania
Manicure z malowaniem
Manicure french
Manicure Japooski
Manicure hybrydowy
Manicure hybrydowy ze zdobieniem
Manicure hybrydowy french
Manicure spa
Usuwanie Hybrydy,żelu/akrylu założonego w innym gabinecie
Odżywczo - nawilżający zabieg na dłonie połączony z kąpielą parafinową
Regenerujące musli na dłonie

Cena
20,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
od 70,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
15,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
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Stylizacja oprawy oczu
Henna brwi z regulacją + henna rzęs
Henna brwi + regulacja
Henna rzęs
Henna brwi
Regulacja brwi
Przedłużanie rzęs metoda 1:1
Dopełnienie rzęs (do 3 tygodniach)
Dopełnienie rzęs (do 2 tygodniach)
Usunięcie rzęs

Cena
30,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
160,00 zł
100,00 zł
80,00 zł
40,00 zł

Zabiegi podologiczne
Zabieg podologiczny - podstawowy (obcięcie, oszlifowanie paznokci, opracowanie
zrogowaceo skóry)
Założenie klamry (wrastający paznokied)
Przełożenie klamry
Opracowanie paznokcia problematycznego (grzybicze, zniekształcone, pogrubiałe,
zmienione chorobowo)
Opracowanie mniejszych form rogowacenia – (odciski, modzele, brodawki wirusowe)
Opracowanie zrogowaceo skóry
Obcięcie i opracowanie paznokci problematycznych
Opatrunek z preparatem
Tamponada

Cena
80,00 zł

Zabiegi na stopy
Pedicure Express (z malowaniem bez wycinania skórek)
Pedicure bez malowania
Pedicure z malowaniem
Pedicure Japooski
Pedicure hybrydowy
Pedicure spa
Usuwanie hybrydy lub żelu/akrylu założonego w innym gabinecie
Odżywczo - detoksykujący zabieg na stopy połączony z kąpielą parafinową

Cena
40,00 zł
60,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
90,00 zł
90,00 zł
15,00 zł
60,00 zł
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150,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
40,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
10,00 zł
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