Oferujemy szeroki pakiet zabiegów z medycyny estetycznej.
Współpracujemy ze specjalistą medycyny estetycznej lek. med. Wiktorem Wezgrajem,
liderem medycyny estetycznej na terenie Lublina, właścicielem gabinetu New Estetic.
Polecamy zabiegi:

Nici rozpuszczalne
Rozpuszczalne nici korygujące to dość świeży, a jednocześnie popularny sposób na odmłodzenie
skóry. Nici można stosować m.in pod oczami i w bruzdach nosowo-wargowych. Potrafią podnieść
owal twarzy, stanowią stelaż, podtrzymujący skórę, dzięki czemu efekty widoczne po ich
zastosowaniu są spektakularne.

Kwas polimlekowy
Kwas polimlekowy wykorzystywany w zabiegach modelowania twarzy jest jednym z najlepszych
środków wypełniających zmarszczki. Działa stymulująco na komórki ludzkiego organizmu, pobudza je
do działania i sprawia, że skóra samodzielnie się nadbudowuje, dzięki czemu efekt zabiegu jest
długotrwały i bardzo naturalny.

Kwas hialuronowy
Kwas Hialuronowy to eliksir młodości, naturalnie produkowany przez naszą skórę. Jednak z biegiem
czasu ilość występującego w organizmie człowieka kwasu hialuronowego jest coraz mniejsza i często
jego brak jest powodem powstawania zmarszczek. Dzięki swoim właściwościom substancja świetnie
sprawdza się podczas zabiegów anty-aging i procesów takich jak powiększanie ust. Jest
odpowiedzialna za prawidłowe nawilżenie skóry, a jej brak powoduje znaczne pogorszenie stanu
cery.

Botox
Botox znany również jako toksyna botulinowa to jedna z najpopularniejszych substancji
pozwalających utrzymać młody wygląd skóry na dłużej. Pozwala on na skuteczne wypełnienie bruzd
na czole, kurzych łapek czy zmarszczek palacza. Może też posłużyć do podniesienia opadających
kącików ust.

Mezoterapia igłowa
Mezoterapia igłowa zwana jest również iniekcyjną. Podczas zabiegu bezpośrednio do skóry dostarcza
się różnorodne składniki odżywcze takie jak: kwas hialuronowy, peptydy biomimetyczne czy
witaminy.

Lipoliza iniekcyjna
Bezinwazyjna metoda, dzięki której możesz szybko pozbyć się niechcianego tłuszczu. Działa nawet w
miejscach, w których dieta i ćwiczenia nie dają rady. Pozwala zapomnieć nie tylko o boczkach, ale
również o podwójnym podbródku.

Dermapen
Najskuteczniejszy sposób na mikro-nakłuwanie skóry. Pozwala na dogłębne wprowadzenie substancji
czynnych do miejsca docelowego i minimalizuje ewentualne skutki uboczne.

-Rytuały relaksujące-

MASAŻ RELAKSACYJNY

110 zł/60 min

MASAŻ RELAKSACYJNY GORĄCĄ CZEKOLADĄ

130 zł/50 min

MASAŻ RELAKSACYJNY ŚWIECĄ

130 zł/60 min

MASAŻ RELAKSACYJNY GORĄCYMI KAMIENIAMI
MASAŻ RELAKSACYJNY Z ODŻYWCZYM PEELINGIEM

80 zł/30 min lub 130 zł/50 min
140 zł/ 90 min

Masaże z użyciem kosmetyków linii Salco au Naturel to niesamowita podróż do krainy relaksu i
odprężenia. Preparaty Salco au Naturel zapewniają kompleksową pielęgnację ciała, zaspokajając
niezbędne potrzeby skóry ciała, takie jak nawilżanie, odżywianie, oczyszczanie i relaks. Zabiegi SPA
jak i kosmetyki do pielęgnacji domowej dedykowane są wszystkim, którzy w naturalny sposób chcą
dbać o kondycję swojej skóry.

RYTUAŁ UJĘDRNIAJĄCO-RELAKSUJĄCY SALCO SWEET CHOCOLATE

160 zł/90 min

Rytuał masażem ciepła, czekoladą i peelingiem czekoladowym. Prawdziwy, rozpieszczający ciało i
zmysły, zastrzyk pozytywnej energii, a jednocześnie ekspresowa rewitalizacja szczególnie suchej i
szorstkiej skóry. Natłuszcza, nawilża i intensywnie odżywia. Skóra pozostaje na bardzo długo gładka i
apetycznie pachnąca.

RYTUAŁ REGENERUJĄCY WHITE MUSK

160 zł/90 min

Linia produktów do ciała White Musk powstała w trosce o doskonałą kondycję każdego rodzaju skóry.
Stanowi bogate źródło pełnowartościowych składników aktywnych, dbających o odpowiednie
odżywienie skóry. Seria wykorzystuje regenerujące i łagodzące właściwości liposomów. Kompozycja

zapachowa w której dominującą nutę piżma przełamano zapachem bergamoty, potęguje przyjemne
działanie pielęgnacyjne, wprowadzając nas w stan wyciszenia i równowagi.

RYTUAŁ ROZGRZEWAJĄCO-RELAKSUJĄCY GINGER

160 zł/90 min

To wyjątkowo odżywcza i relaksująca pielęgnacja ciała. Kompozycja odpowiednio dobranych
składników o działaniu stymulującym, poprawia krążenie krwi, delikatnie rozgrzewa ciało, relaksuje i
wygładza. Zastosowanie specjalnie olejków eterycznych, kusi ciepłym i hipnotyzującym aromatem,
który wprowadza w stan głębokiego odprężenia.

RYTUAŁ MANDARINE&MANGO

160 zł/90 min

Seria Mandarine&Mango przeznaczona jest także do cery naczynkowej, dzięki dużej zawartości
witaminy C, która wzmacnia naczynia krwionośne. Balsam do ciała Mandarine&Mango dzięki
właściwości stymulowania syntezy kolagenu pełni doskonałą funkcję przeciwstarzeniową skóry,
stanowi bowiem naturalny antyutleniacz. Zapobiega także utracie wody z organizmu.

PEELING CAŁEGO CIAŁA POŁĄCZONY Z SAUNĄ I ODŻYWIANIEM KOMÓRKOWYM

80 zł/60 min

Zabieg poprzedza 30 minutowy seans w saunie suchej fińskiej lub w saunie na podczerwień
(infrared), która jest jest polecana jako antidotum na wiele schorzeń. Po saunie następuje
schłodzenie ciała, kolejno przechodzimy do wyboru kompozycji zapachowej peelingu. Peelingi Salco
działają wygładzająco. Peeling Salco wykonywany jest w połączeniu ze specjalnym masażem
pobudzającym. Po zabiegu następuje spłukanie ciała. Peeling jest bogaty w składniki nawilżające więc
po prysznicu nie ma już potrzeby nawilżania skóry. Skóra jest jedwabista, lśniąca i zadbana.

-Pakiety Day Spa-

PAKIET RELAKSACYJNY

240 zł/1h 30min

Peeling całego ciała, masaż relaksacyjny, masaż twarzy
Pakiet sprawi uspokojenie organizmu i wprowadzenie go w stan relaksu. Pozwala on zredukować
napięcie mięśniowo-nerwowe, zrelaksować umysł, zmniejszyć poziom stresu, zniwelować
dolegliwości bólowe, poprawić metabolizm, poprawić ukrwienie ciała.

PAKIET ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY

260 zł/1h 50 min

Peeling całego ciała, pobyt w saunie, masaż dekoltu, twarzy oraz głowy.
Odżywczy peeling solny całego ciała pozwoli przygotować naskórek do kolejnych etapów zabiegu.
Wizyta w saunie pozwoli wyeliminować skutki przemęczenia, pomoże usunąć toksyny z organizmu,
poprawi krążenie, zapewni relaksację i wpłynie na jakość skóry. Nałożona wcześniej maska na ciało
zmiękczy i odżywi skórę, a olejek wmasowany we włosy poprawi ich kondycję. Dla wzmocnienia

efektu oczyszczenia organizmu, w trakcie trwania zabiegi podawana będzie woda z cytryną. Masaż
dekoltu ma na celu ujędrnić, dotlenić skórę oraz pobudzić produkcję kolagenu, masaż twarzy poprawi
ukrwienie, gwarantuje rozświetlenie i odżywienie skóry oraz mięśni, a równocześnie usuwa toksyny i
zastoje limfatyczne. Masaż głowy wprowadzi nas w stan relaksu, jednocześnie poprawiając krążenie,
stan skóry oraz wygląd włosów.

SPA DLA DWOJGA

460 zł/3 h

Peeling na bazie soli Bocheńskiej - Salco - zapach do wyboru
Masaż aromaterapeutyczny świecą PolHeaven (zapach świecy do wyboru) lub masaż relaksacyjny
masłem Shea – Salco - zapach do wyboru:





masaż twarzy olejkiem z ekstraktem z błękitnej orchidei – Clarins
masaż głowy regenerującym olejkiem arganowym - L’Oréal Professionnel Mythic Oil
1-godzinny pobyt w saunie
Prosecco dla Dwojga

WIECZÓR PANIEŃSKI W SPA - cena zależy od ilości osób

310zł za os/3,5 h

1-godzinny pobyt w saunie, masaż czekoladą + Peeling na bazie soli Bocheńskiej czekoladowej +
regenerujący olejek na włosy + masaż głowy. Prosecco

-Modelowanie sylwetki-

MASAŻ MODELUJĄCY MANUALNY

130 zł/ 60 min

MASAŻ ODCHUDZAJĄCY BAŃKĄ CHIŃSKĄ/ KIJAMI BAMBUSOWYMI

150 zł/ 60 min

PAKIET UJĘDRNIAJĄCO – ODCHUDZAJĄCY

130 zł/ 50 min

Peeling szczotką bambusową, masaż bańką chińską. Peeling szczotką bambusową pomoże złuszczyć
naskórek, oczyści organizm z toksyn, pobudzi krążenie, pomoże rozbić tkankę tłuszczową gromadzącą
się w problematycznych miejscach na ciele - dzięki temu skórka pomarańczowa stanie się mniej
widoczna. Specjalne ruchy masażu wykonywane bańką chińską na brzuchu, udach i pośladkach,
pozwolą zredukować cellulit, przyśpieszą przemianę materii oraz poprawią ukrwienie skóry.

PAKIET NUTRISPA

280 zł /1h 30min

Roller 15 min + Peeling glikolowy do ciała + Body Wrapping Algowy + Body Shaper 1h
+ Zabieg na twarz (peeling kawitacyjny lub mezoterapia bezigłowa lub masaż próżniowy) 30 min

Masaż Udvartana

Udvartana to jeden z najlepszych masaży odmładzających i modelujących ciało. Jako połączenie
masażu z peelingiem ze sproszkowanych ziół usuwa nadmiar toksyn z organizmu, prowadząc
jednocześnie do bardzo dobrych efektów w kształtowaniu sylwetki.

MASAŻ MODELUJĄCY CAŁEGO CIAŁA UDVARTANA
NA BAZIE PROSZKÓW ZIOŁOWYCH

160 zł/ 90 min

MASAŻ MODELUJĄCY UDVARTANA NA BRZUCH UDA I POŚLADKI + BODY SHAPER

90 zł/ 40 min

MASAŻ MODELUJĄCY UDVARTANA NA BRZUCH, UDA, POŚLADKI + BODY SHAPER

170 zł/ 90 min

Body Wrapping
odmładzający okład algowy na ciało z czekoladą (samorozgrzewający, efekt sauny) Teobromina z
czekolady usuwa zbędny tłuszcz, a polifenole i wit.A, które są silnymi przeciwutleniaczami hamują
procesy starzenia. Okład nadaje skórze jedwabistą miękkość. Konsystencja i zapach musu
czekoladowego działają na wszystkie zmysły i relaksują.

BODY WRAPPING

100 zł/45min

BODY WRAPPING NA BAZIE ALG LAMINARIA, połączonych ze Spiruliną,Ginko Biloba

100 zł/45min

Algovert znanymi z wysokiej zawartości antyoksydantów oraz substancji odżywczych. Dodatkowo
mentol, zawarty w Algovert tonizuje skórę i zapewnia uczucie świeżości.

to ekskluzywny program oparty na specjalnych, delikatnych bandażach, bogatych w innowacyjne
formuły aktywnych składników przeznaczonych do walki z niedoskonałościami ciała.

Slim Cel/LiphoCel stworzone jak do walki z cellulitem oraz zlokalizowaną tkanką tłuszczową,
ujędrnienie, wyszczuplenie. Zabiegi stymulują metabolizm oraz wymianę tlenową w komórkach
tłuszczowych.

Aqua Drain pomaga usunąć zastoje płynów i toksyn z organizmu, walczy z objawami cellulitu.
Wspomaga drenaż limfatyczny.

Firm Up/ Lift Plus liftingująco-modelujące specjalnie stworzone do przeprowadzania zabiegów
upiększających na wybrane partie ciała POŚLADKI, BRZUCH, UDA, BIUST, DEKOLT, RĘCE Mieszanka
składników pomaga w tworzeniu włókien i eliminuje toksyny. Wspomaga również krążenie krwi,
zwiększając elastyczność skóry. Zabieg odbudowujący, ujędrniający likwidujący rozstępy

BANDAŻ AROSHA LIPOFIT na brzuch

250zł/45 min lub 220zł w pakiecie

BANDAŻ AROSHA - całe nogi, brzuch:

190 zł /60 min lub 160 zł w pakiecie

LiphoCel/Slim Cel/Aqua drain/Firm Up/Lift plus (dobierany indywidualnie)

AROSHA PAKIET 8 ZABIEGÓW INDYWIDUALNIE DOBRANYCH

SUCHY PEELING AROSHA POŁĄCZONY Z SAUNĄ

1520zł 1280 zł

70 zł/50 min

Zabieg szczotkowania specjalnie dedykowaną do tego peelingu szczotką z naturalnego włosia z
Agawy. Masaż szczotką AROSHA ułatwia detoks organizmu, zmniejsza cellulit, wyszczupla i ujędrnia
skórę.Początek zabiegu zaczyna się od rytuału powitalnego czyli 10 minutowego masażu drenującego
wykonywanego na sucho bez olejków. Ma on na celu przygotowanie ciała i odprężenie go przed
szczotkowaniem. Następnie przeprowadzamy suchy peeling, który odżywi i ujędrni skórę. Kolejno
przechodzimy do sauny suchej fińskiej lub do sauny na podczerwień, żeby ułatwić detoks skórze. Po
saunie następuje schłodzenie organizmu i nawilżenie ciała balsamem Salco o wybranej dowolnie
kompozycji zapachowej.

BODY WRAPPING

90 zł/45 min

Zabieg ujędrniająco-odchudzający polegający na wmasowaniu w brzuch, uda i pośladki kremu
modelującego sylwetkę Arosha / Norel oraz owinięcie danych partii ciała folią dla uzyskania lepszego
działania preparatu.

SKEYNDOR MESOSLIM - Kuracja mezokosmetyczna, wysmuklająca

240 zł/60 min

Koncentrat do mezoterapii bezigłowej MESOSCIENCE wspomagający spalanie tkanki tłuszczowe
oparte są na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie elektroterapii. Intensywna walka z nadmiernie
nagromadzoną tkanką tłuszczową na udach, pośladkach i brzuchu. Składniki aktywne (wyciąg z
karczocha i laminarii, koper włoski i dekapeptyd) wspomagają spalanie tkanki tłuszczowej i stymulują
drenaż tym samym wspomagając usuwanie toksyn.

Body Shaper 4w1
W jednym zabiegu spotęgowane działanie drenażu limfatycznego i terapii cieplnej Infrared oraz
terapii magnetycznej i elektrostymulacji daje bardzo satysfakcjonujące rezultaty. Metoda daje efekt
rozbicia tkanki tłuszczowej, ujędrnienie i regenerację tkanki łącznej oraz wspomaga detoksykację,
podnosi odporność organizmu.

ODCHUDZANIE

40 zł/20 min lub karnet 10x 300 zł

intensywny drenaż, intensywne grzanie infrared i duża moc fal magnetycznych i stymulacji prądowej

KSZTAŁTOWANIE FIGURY

60 zł/30 min lub karnet 10x490zł

mniej intensywne funkcje drenażu, infrared i fal magnetycznych i stymulacji prądowej

MASAŻ

50 zł/45 min lub karnet 10 x390 zł

włączone funkcje: grzanie infrared, fale magnetyczne i stymulacja. / bez drenażu/

ĆWICZENIE

30 zł/15 min lub karnet 10x270 zł

włączone funkcje: drenaż limfatyczny, fale magnetyczne i stymulacja. / bez infrared

-Zabiegi na twarz-

PEELING AROSHAWHITENING PEEL COMPLEX

170 zł/60min

Demakijaż + kwas + maska Arosha Pro Barier Soothing&Restoring natural Complex z biocelulozy +
krem na zakończenie
Wielofunkcyjny zabieg idealny do zmniejszania widoczności przebarwień skórnych, powstałych
głównie wskutek wcześniejszych zmian o charakterze trądzikowym; dzięki obecności KWASU SALICYLOWEGO, doskonale nadaje się do leczenia zanieczyszczonej skóry i z tendencją do trądziku.

to marka hiszpańska łącząca w sobie tradycyjną pielęgnację cery z najnowszymi osiągnięciami
technologii kosmetycznych i dermatologicznych. Ekskluzywne i niezwykle skuteczne terapie
gwarantują efekt jędrnej, pięknej i zdrowej skóry pełnej blasku. Przebadane klinicznie formuły
kosmetyczne są bezpieczne dla kobiet w ciąży oraz pacjentów onkologicznych w trakcie i po terapii.
Cechą charakterystyczną marki są ekskluzywne receptury produktów oparte o najnowsze badania
naukowe oraz wyselekcjonowane substancje kosmetyczne, o szerokim spektrum działania,
gwarantujące skuteczność pielęgnacji.

GLOBAL LIFT - program liftingujący

300 zł/ 90 min

Jest to globalny program liftingujący, strategia Anti-Age , mający na celu przywróci prawidłowy kształt
owalu twarzy oraz prawidłową strukturę tkanki tłuszczowej .Innowacyjne składniki aktywne o
szerokim spektrum działania, dobrano tak aby wymodelować twarz, odzyskać wolumetrię owalu i
złagodzić podwójny podbródek będący efektem obniżenia napięcia tkankowego skóry dojrzałej.

Zabieg dla każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn po 40 roku życia. Polecany szczególnie dla skóry
wymagającej ujędrnienia i napięcia.

CORECTIVE - program przeciwzmarszczkowy, ujędrniający(botox like)

330 zł/ 90 min

Ekskluzywna terapia, która łączy dziewięć najbardziej zaawansowanych technologicznie składników
aktywnych o udowodnionym działaniu. Wśród nich substancje poprawiające gęstość skóry i napięcie
tkankowe, substancje wypełniające powstałe ubytki, czynniki rozkurczające oraz najnowszej generacji
peptydy liftingujące. Corrective stanowi alternatywę dla zabiegów medycyny estetycznej. Bogactwo
stymulujących peptydów, substancji wypełniających oraz głęboko nawilżających zapewnia
natychmiastową poprawę konturów twarzy, zwiększenie elastyczności skóry i wyraźne spłycenie
zmarszczek. Zabieg dla każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn po 30 roku życia. Polecany
szczególnie dla skóry z pierwszymi oznakami starzenia takimi jak zmarszczki mimiczne i statyczne.

POWER OXYGEN - program dotleniający, detoksykujący i chroniący skórę
skórę przed zanieczyszczeniami środowiskowymi

260 zł/ 60 min

Łączy działanie składników ochronnych i ułatwiających oczyszczanie skóry z drobinek smogu (filtr pm
2,5, egzopolisacharydy) z czystym tlenem i perfluorodekaliną - cząsteczką ułatwiającą transformację
tlenu w postać płynną. Ekstrakt z nasturcji usprawnia międzykomórkowy transport tlenu a prebiotyki
wzmacniają naturalną florę bakteryjną skóry. Efekt to świeża, dotleniona skóra, która stopniowo
oczyszczana z toksyn środowiskowych odzyskuje równowagę i zdrowy wygląd.

DERMAPEEL - program złuszczający

260 zł/ 80 min

Terapia o silnie regenerującym działaniu. Innowacyjne połączenie pięciu technik kosmetologicznych
daje długotrwały efekt ze względu na działanie na głębokich warstwach skóry. Kombinacja techniki
biologicznej, enzymatycznej, chemicznej, mechanicznej oraz wykorzystującej ultradźwięki pozwala
cieszyć się nową skórą. W efekcie cera jest oczyszczona, gładka i promienna.

CREAR BALANCE

230 zł/80min

program normalizujący, która redukuje 3 główne przyczyny powstawania trądziku: łojotok,
nadmierne rogowacenie oraz stany zapalne. Produkty Clear Balance posiadają ekstrakt z targanka,
kwas ursolowy oraz bakuchiol skutecznie regulują nadmierne wydzielanie serum oraz
hiperkeratynizację. Unikatowy kompleks peptydów oraz przeciwzapalnych substancji roślinnych
zwiększa odporność skóry na działanie chorobotwórczych bakterii, zapobiegając rozwojowi zmian
trądzikowych.

AQUATHERM

220 zł/60min

program kojący dla skóry wrażliwej na bazie wody termalnej pochodzącej ze źródła Salies-de-Béarn w
Pirenejach Francuskich. Jest to pakiet zabiegowy o działaniu normalizującym i uspokajającym
zawierający trzy unikalne składniki Ceramidy, cukry probiotyczne oraz woda termalna z SALIES-DE-

BEARN, która została użyta ze względu na jej niepowtarzalne właściwości i skład działający
regenerująco na powierzchnię skóry.

AMPUŁKA SKEYNDOR UNIQCURE

30zł

ODNAWIANIE - Renewal peeling Concentrate
ŁAGODZENIE - Sos recovering Concentrate
NAWILŻANIE - Intensive hydrating Concentrate
ROZŚWIETLANIE - Brightening Glow Concentrate
ROZJAŚNIANIE - Dark-spot correcting Concentrate
MATOWIENIE - Mattifying pore refiner Concentrate
LIFTING - Instant lifting Concentrate
BOTOX-LIKE - Wrinkle inhibiting Concentrate
UJĘDRNIANIE - Redensifying filling Concentrate
REGENERACJA – 8h Night repairing Concentrate

POWER C + - program rozświetlający

220 zł/80 min

Rewitalizujący zabieg na twarz z najsilniejszym kompleksem antyoksydantów. Efektywnie
przeciwdziała suchości skóry i tworzeniu zmarszczek. Sercem formuły zabiegu jest witamina C o
maksymalnym wchłanianiu komórkowym, wzbogacona m.in. o wyciąg z granatu, kwasy elagowy i
fitowy. Reguluje pigmentację skóry, zapobiega w ten sposób powstawaniu plam, przebarwień i
piegów na skórze, wyrównując koloryt cery. Zabieg dla każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn, bez
ograniczeń wiekowych. Polecany dla skóry odwodnionej, pozbawionej blasku oraz z oznakami
starzenia.

DERMA PEEL PRO - program złuszczający i rozjaśniający na bazie kwasów owocowych 250 zł/80 min
Nowa generacja peelingów kosmeceutycznych opartych na wielowarstwowej technologii
sekwencyjnej. W jednym zabiegu połączono aż 5 wyselekcjonowanych technik złuszczania: peeling
mechaniczny, kawitacyjny, kwasowy, enzymatyczny i biologiczny. Odpowiedni dobór kwasów (50%) i
peptydów zapewnia doskonałe efekty odmładzające (zabieg timeless) oraz rozjaśniające
przebarwienia (zabieg brightening). Zalecana jest seria 6 zabiegów.

POWER HYALURONIC - program intensywnie nawilżający
na bazie kwasu hialuronowego

200 zł/60min

Zabieg oparty na działaniu kwasu hialuronowego o bardzo niskiej i wysokiej masie cząsteczkowej.
Głęboko nawilża skórę równocześnie chroni przed zbyt wczesną utratą wody, w rezultacie skóra jest

idealnie nawilżona i wygładzona. Zabieg dla każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn, bez
ograniczeń wiekowych, również dla kobiet w ciąży. Polecany dla skór tłustych ale odwodnionych.

POWER HYALURONIC OCZY&RZĘSY - program intensywnie nawilżający
na bazie kwasu hialuronowego

160 zł/40 min

Zaawansowany zabieg przygotowany z myślą o holistycznej terapii skóry okolic oczu oraz rzęs.
Unikatowe zestawienie składników delikatnie aczkolwiek skutecznie pielęgnujących skórę okolic oczu
i rzęsy. Zabieg zaprojektowany dla skóry z widocznymi oznakami starzenia lub przemęczenia i słabymi
bądź cienkimi rzęsami. Precyzyjny podział preparatów zapewnia optymalną aplikację aktywnych
składników tak aby skóra promieniała widocznym naturalnym blaskiem.
ETERNAL - program ujędrniający z komórkami macierzystymi

260 zł/ 90 min

Intensywna pielęgnacja anti-age zainspirowana najnowszymi badaniami inżynierii genetycznej.
Dostarczane za pomocą liposomów komórki macierzyste ze szwajcarskiej jabłoni Uttwiler Spatlauber
zapewniają natychmiastową odnowę i regeneracje skóry. Dodatek krzemu, kwasu hialuronowego i
peptydów pozwala przywrócić skórze gęstość, jędrność i głębokie nawilżenie. Zabieg dla każdego
typu skóry, dla kobiet i mężczyzn po 30 roku życia. Polecany szczególnie dla skóry odwodnionej,
pozbawionej witalności oraz z utratą jędrności. Idealny zabieg „bankietowy”

GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE (twarz/szyja/dekolt)

190-210zł

Demakijaż + peeling kawitacyjny + mikrodermabrazja + darsonwalizacja + maska kremowa + krem

GŁĘBOKIE NAWILŻENIE (twarz/szyja/dekolt)

170-210zł

Demakijaż + peeling kawitacyjny + peeling enzymatyczny + sonoforeza + maska algowa lub płat
kolagenowy + krem

MIKRODERMABRAZJA (twarz/szyja/dekolt)

110-130zł

Mikrodermabrazja to w pełni bezpieczny, bezbolesny i niezwykle skuteczny peeling mechaniczny.
Wskazania: oczyszczanie skóry, lifting skóry, przebarwienia skóry, trądzik, blizny i rozstępy. Po
zabiegu skóra jest odświeżona, rozjaśniona, wygładzona i napięta.

PEELING KAWITACYJNY (twarz/szyja/dekolt)

60-90 zł

Peeling kawitacyjny to metoda oczyszczania, głębokiej regeneracji i pielęgnacji skóry. Za pomocą fal
ultradźwiękowych, które są aplikowane na zwilżoną specjalnym preparatem skórę. Wskazania:
oczyszczanie skóry, problemy naczyniowe, trądzik, zaskórniki. Bezpośrednio po zabiegu skóra jest
wygładzona i jędrniejsza.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZ (twarz/szyja/dekolt)

170-210 zł

Mezoterapia bezigłowa to zabieg powodujący natychmiastowe, widoczne efekty już po jednej
wizycie. Polegający na wtłoczeniu preparatów aktywnych głęboko do skóry. Kuracja powoduje efekt
odmłodzenia, rozjaśnienie plam, wyrównanie kolorytu skóry, ograniczenie zmian naczyniowych i
trądzikowych, spłycenie zmarszczek. Jest całkowicie nieinwazyjny, bezpieczny oraz dość przyjemny i
odprężający.

SONOFOREZA (twarz/szyja/dekolt)

70-90 zł

Sonoforeza to relaksujący sposób wtłaczania substancji aktywnych zawartych w kosmetykach w głąb
skóry. Ciepło wytworzone przez ultradźwięki podczas zabiegu głęboko penetruje składniki aktywne,
odpręża skórę i mięśnie, a głęboki mikromasaż poprawia przepływ krwi i limfy i regenerację komórek.
Poprzez odpowiednio dobrany preparat do zabiegu, działamy uszczelniająco na naczynia krwionośne,
przyspieszająco leczenie zmian trądzikowych, a także działamy nawilżająco, liftingująco czy
ujędrniająco w zależności od potrzeb skóry. Efektem zabiegu jest dotlenienie skóry, spłycenie
zmarszczek, nawilżenie, regeneracja skóry, rozjaśnienie oraz złagodzenie zmian trądzikowych.

DARSONVAL

30zł

MASKA KREMOWA

40zł

MASKA ALGOWA

50zł

MASKA KOLAGENOWA PŁAT

60zł

MASKA KOLAGENOWA PŁAT POD OCZY

40zł

PEELING KREMOWY

30zł

REGULACJA BRWI

30zł

HENNA BRWI

25zł

HENNA RZĘS

25zł

HENNA KOMPLET +REGULACJA

50zł

LIFTING RZĘS

80zł

PEELINGI CHEMICZNE KLAPP (twarz/szyja/dekolt)

150zł/30min

Nowe peelingi chemiczne na bazie kwasu owocowego są przeznaczone do stosowania zewnętrznego
w celu poprawy lub wygładzania skóry. Kwas owocowy stymuluje szybszą i lepszą regenerację skóry.
Skóra wygląda świeżo, jest gładsza i delikatniejsza. Kwas owocowy wspomaga produkcję kolagenu,
spłyca drobne zmarszczki i plamy pigmentacyjne. Rezultatem jest czysta skóra.

NACZYNKA
Płytko unaczyniona cera charakteryzuje się mało elastycznymi naczyniami krwionośnymi, jest też
bardzo cienka oraz wrażliwa. Specjalnie dostosowany peeling kwasowy działa na nię kojąco oraz
wspomaga produkcję kolagenu, dzięki czemu :aktywuje układ odpornościowy, wspiera proces
samoleczenia, ma właściwości przeciwzapalne i nawilżające.

ZMARSZCZKI
to nielubiane konsekwencje starzenia sie skóry. Do liftingu wykorzystuje się kwas pirogronowy, który
wygładza i ujędrnia tkanki skóry. Zmęczona i wiotka skóra zostaje wyraźnie odmłodzona.
minimalizuje niewielkie zmarszczki,aktywuje odnowę komórek,poprawia wygląd skóry, zwiększa
elastyczność skóry

PRZEBARWIENIA
Hiperpigmentacja spowodowana jest nadmierną produkcją melaniny i jej nierównomiernym
skupianiem się w naskórku. Peeling zmniejsza widoczne przebarwienia i usuwa obumarłe komórki
naskórka działa rozjaśniająco, poprawia wygląd skóry, wygładza cerę, nawilża.

-Zabiegi dla PanówSKYNDOR MEN INTENSYWNY ZABIEG NAWILŻAJĄCY

240 zł/ 90 min

Idealny dla cery narażonej na stres i napięcia. Zabieg uelastycznia i normalizuje skórę twarzy, głęboko
nawilża i działa przeciwzmarszczkowo. Regeneruje skórę i przeciwdziała objawom starzenia. Pozwala
utrzymać równowagę wymagającej skóry męskiej.

SKEYNDOR MEN INTENSYWNY ZABIEG ENERGETYZUJĄCY, PRZECIWZMARSZCZKOWY 260 zł/ 90 min
Idealny dla cery zmęczonej, szarej i pozbawionej blasku. Zabieg wygładza, nawilża i wzmacnia skórę
twarzy, głęboko rozświetla i poprawia napięcie tkankowe skóry, opóźnia procesy starzenia skóry.

-Pielęgnacja dłoni-

MANICURE KLASYCZNY BEZ MALOWANIA

40 zł

Manicure klasyczny polega na wycięciu skórek i nadaniu estetycznego kształtu paznokciom.

MANICURE KLASYCZNY + ODŻYWKA LUB LAKIER KLASYCZNY

50 zł

Podczas tego manicure wycinane są skórki, paznokciom nadawany jest estetyczny kształt oraz
wykończenie malowaniem odżywką lub klasycznym lakierem.

MANICURE JAPOŃSKI

50zł

Japońska technika P. Shine pobudza krążenie krwi w okolicach paznokci, wspiera ich zdrowy wzrost i
prowadzi do wzmocnienia. Naturalny skład dostarcza paznokciom witaminę A i E, keratynę, wyciąg z
Morza Japońskiego i pyłek pszczeli. Zabieg należy powtarzać co 2 tygodnie.

MANICURE HYBRYDOWY

70 zł

Manicure ze stylizacją paznokci lakierem hybrydowym. Utrzymuje się około 2 tygodni bez potrzeby
przeprowadzania dodatkowych zabiegów.

ZDJĘCIE STYLIZACJI BEZ MALOWANIA

20 zł

MANICURE ŻEL NA NATURALNĄ PŁYTKĘ

90 zł

Manicure dla osób, które chcą wzmocnić płytkę paznokcia zachowując naturalną długość, z
możliwością dowolnej stylizacji.

MANICURE ŻEL NA SZABLON

110 zł

Manicure ten polega na przedłużeniu naturalnej płytki paznokcia na szablonie z możliwością
dowolnej stylizacji.

UZUPEŁNIENIE ŻELEM

70 zł

Manicure polegający na uzupełnieniu odrostu i odświeżeniu stylizacji.

IBX - System odbudowy paznokcia

40 zł

-Zabiegi SPA na stopy i dłonieRozgrzana parafina świetnie wygładza, rozgrzewa i sprawia, że wszystkie kosmetyki nałożone na
skórę przed zabiegiem wchłaniają się skuteczniej.

MANICURE SPA

100 zł

Manicure ze stylizacją hybrydową, peelingiem, masażem, maską oraz zabiegiem parafinowym na
dłonie.

PEDICURE SPA

160 zł

Pedicure ze stylizacją hybrydową, peelingiem, masażem, maską oraz zabiegiem parafinowym na
stopy.

ZABIEG PARAFINOWY NA DŁONIE LUB STOPY

50 zł

Peeling, parafina i krem na dłonie lub stopy

ZABIEG PARAFINOWY NA STOPY I DŁONIE

85 zł

Zabieg zawiera peeling, masaż, maskę oraz parafinę na stopy i dłonie.

ZABIEG KOLAGENOWY NA DŁONIE

40 zł

Rękawice wykonane są z cienkiego biodegradowalnego materiału o bardzo delikatnym, przyjemnym
zapachu, z jednej strony znajdują się dodatkowe dwie warstwy lniano-bawełniane pokryte maską
między innymi wysokiej jakości kolagenu i masła Shea, które doskonale nawilża oraz zmiękcza,
przywracając naturalne piękno dłoni i paznokci.

ZABIEG CHŁODZĄCY I ODPRĘŻAJĄCY NA STOPY

50 zł

Zabieg przywraca stopom lekkość, orzeźwienie, wygładzenie i zmiękcza naskórek, Oparty na peelingu
oczyszczającym i olejku z cyprysu, który rewitalizuje i regeneruje skórę, oraz olejku eukaliptusowym
lub miętowym.

ZABIEG WZMACNIAJĄCY NA DŁONIE

50 zł

Zabieg oparty jest na masażu dłoni ciepłym woskiem ze świecy. Dłonie stają się miękkie, estetyczne
i zadbane.

-Zabiegi dla dzieciPodczas gdy rodzice relaksują się na zabiegach lub masażu ich dzieci mogą w tym czasie skorzystać z
manicure i/lub pedicure.

MANICURE MAŁEJ KSIĘŻNICZKI
Manicure dla dziewczynek, polega na korekcie kształtu paznokcia z możliwością stylizacji
bezpiecznym lakierem z kolorowymi zdobieniami lub odżywką.

30 zł

MANICURE MAŁEGO KSIĘCIA

30 zł

Manicure dla chłopców, polega na korekcie kształtu paznokcia.

PEDICURE MAŁEJ KSIĘŻNICZKI

30 zł

Pedicure dla dziewczynek, polega na korekcie kształtu paznokcia z możliwością stylizacji bezpiecznym
lakierem z kolorowymi zdobieniami lub odżywką.

PEDICURE MAŁEGO KSIĘCIA

30 zł

Pedicure dla chłopców, polega na korekcie kształtu paznokcia.

-Pielęgnacja Stóp-

PEDICURE KLASYCZNY BEZ MALOWANIA

60 zł

Pedicure polega na wycięciu skórek i opiłowaniu paznokci.

PEDICURE KLASYCZNY + LAKIER KLASYCZNY LUB ODŻYWKA

65 zł

Pedicure polega na wycięciu skórek i opiłowaniu paznokci z możliwością stylizacji paznokci
klasycznym lakierem lub odżywką.

PEDICURE HYBRYDOWY

90 zł

Pedicure ze stylizacją paznokci lakierem hybrydowym.

-Callus PeelTo zabieg oparty na działaniu kwasów, które bardzo dobrze zmiękczają zrogowaciały naskórek,
pomagają uzyskać efekt miękkiej stopy.

CALLUS PEEL BEZ MALOWANIA PAZNOKCI

100 zł

CALLUS PEEL + LAKIER KLASYCZNY

140 zł

CALLUS PEEL + LAKIER HYBRYDOWY

160 zł

-Depilacja woskiem-

CAŁE RĘCE

60 zł

ŁYDKI

50 zł

UDA

60 zł

CAŁE NOGI

100 zł

WĄSIK

30 zł

BRODA

30 zł

PACHY

50 zł

-Diety-

Konsultacja dietetyczna z pomiarem składu ciała

50 zł/60 min

Dieta Kliniczna

200 zł/30 dni

Dieta Odchudzająca

200 zł/30 dni

Dieta Sportowa

200 zł/30 dni

Pomiar składu ciała z omówieniem

30 zł

Trening personalny

60 zł/1 h

Trening personalny PAKIET 10 (10 x 1h x 50zł)

500 zł

-Sauna-

1 wejście

20 zł

Pakiet 5 wejść

80 zł

Karnet 12 wejść x 60 min

240 zł

-RollmasażTo sprawdzony sposób na jędrną sylwetkę! Najbardziej zaawansowana wersja urządzenia na rynku
wyposażona w: podczerwień, chromoterapię, kolagen oraz jonizację powietrza. Obracające się
drewniane rolki masują redukując cellulit i spalając nadmiernie nagromadzony tłuszcz.

1 wejście
Karnet 6 wejść x 30 min

30 zł/60 min
75 zł

Karnet 12 wejść x 30 min

120 zł

Karnet 6 wejść x 60 min

150 zł

-FizjoterapiaKONSULTACJA Z FIZJOTERAPEUTĄ

50zł/30min

MASAŻ KLASYCZNY CALOŚCIOWY/PLECÓW/STÓP

80zł/30min lub 120zł/60min

MASAŻ SPORTOWY

85zł/30min lub 130zł/60min

MASAŻ LECZNICZY Z ELEMENTAMI PUNKTÓW SPUSTOWYCH

80zł/30min lub 120zł/60min

GŁĘBOKI ODMLADZAJĄCY MASAŻ TWARZY,SZYJI I DEKOLTU

80zł/30min lub 120zł/60min

MASAŻ TWARZY, SZYJI, DEKOLTU PRÓŻNIOWY/PŁYTKĄ Z JADEITU

80zł/30min lub 120zł/60min

NutriSpa to idealne miejsce na spotkania w gronie znajomych, zorganizowane urodziny w spa oraz
weekendowy wypoczynek w gronie najbliższych.
Serdecznie zapraszamy !

