


 (30 min)

Zabiegi relaksacyjne Zabiegi relaksacyjne Zabiegi relaksacyjne 

Masaż bambusami 100% naturalnym olejem palmowym Masaż bambusami 100% naturalnym olejem palmowym Masaż bambusami 100% naturalnym olejem palmowym 

opcje dodatkowe:

peeling 

wprowadzenie ampułki ultradźwiękami 

Masaż relaksacyjny twarzy i dekoltuMasaż relaksacyjny twarzy i dekoltuMasaż relaksacyjny twarzy i dekoltu

(60 min) 

35,00zł

15,00zł - 30,00zł

15,00zł

100,00zł

(60 min) 130,00zł

opcje dodatkowe:

peeling z alg FUCUS 

owinięcie ciała specjalną folią (zabieg wydłuża się do 1,5h) 13,00zł

20,00zł

Aromatyczny masaż świecą Aromatyczny masaż świecą Aromatyczny masaż świecą 

Masaż bańkami chińskimiMasaż bańkami chińskimi
- terapia antycellulitowa na uda i brzuch- terapia antycellulitowa na uda i brzuch
Masaż bańkami chińskimi
- terapia antycellulitowa na uda i brzuch

(60 min) 90,00zł

Dotyk natury - masaż naturalnym masłemDotyk natury - masaż naturalnym masłem
(do wyboru: shea, avokado, cocoa) lub naturalnym olejem(do wyboru: shea, avokado, cocoa) lub naturalnym olejem
(do wyboru: miąższ z kokosa, olej palmowy, słodkie migdały, avocado etc.)(do wyboru: miąższ z kokosa, olej palmowy, słodkie migdały, avocado etc.)

z dodatkiem czystych olejków eterycznych (pomarańcza,z dodatkiem czystych olejków eterycznych (pomarańcza,
mięta pieprzowa, drzewo herbaciane, trawa cytrynowa, limonka etc.) mięta pieprzowa, drzewo herbaciane, trawa cytrynowa, limonka etc.) 

Dotyk natury - masaż naturalnym masłem
(do wyboru: shea, avokado, cocoa) lub naturalnym olejem
(do wyboru: miąższ z kokosa, olej palmowy, słodkie migdały, avocado etc.)

z dodatkiem czystych olejków eterycznych (pomarańcza,
mięta pieprzowa, drzewo herbaciane, trawa cytrynowa, limonka etc.) 

(60 min) 100,00zł

(60 min) 110,00zł

Scrub massage - masaż peelingujący na bazie soli Scrub massage - masaż peelingujący na bazie soli 
z morza Martwego i naturalnych olejów,z morza Martwego i naturalnych olejów,
różne nuty zapachoweróżne nuty zapachowe

Scrub massage - masaż peelingujący na bazie soli 
z morza Martwego i naturalnych olejów,
różne nuty zapachowe

Relaksacyjny masaż gorącą czekoladą z olejemRelaksacyjny masaż gorącą czekoladą z olejem
ze słodkich migdałów z nutką mięty lub pomarańczyze słodkich migdałów z nutką mięty lub pomarańczy
Relaksacyjny masaż gorącą czekoladą z olejem
ze słodkich migdałów z nutką mięty lub pomarańczy

(60 min) 120,00zł - 90,00złMasaż gorącymi kamieniami / całe ciało lub plecyMasaż gorącymi kamieniami / całe ciało lub plecyMasaż gorącymi kamieniami / całe ciało lub plecy

(30 min) 60,00zł

(60 min) Masaż relaksacyjnyMasaż relaksacyjnyMasaż relaksacyjny 80,00zł



Zabiegi na dłonie i stopyZabiegi na dłonie i stopyZabiegi na dłonie i stopy

Nawilżający i wygładzający zabieg na dłonie-parafinaNawilżający i wygładzający zabieg na dłonie-parafinaNawilżający i wygładzający zabieg na dłonie-parafina 30,00zł

Ekspresowa regeneracja 100% naturalnym masłem SheaEkspresowa regeneracja 100% naturalnym masłem Shea
na dłonie lub stopy - rękawiczki nawilżającena dłonie lub stopy - rękawiczki nawilżające

Ekspresowa regeneracja 100% naturalnym masłem Shea
na dłonie lub stopy - rękawiczki nawilżające

30,00zł

Pedicure spa - masaż relaksacyjny stópPedicure spa - masaż relaksacyjny stóp
pedicure i pomalowanie paznokcipedicure i pomalowanie paznokci
Pedicure spa - masaż relaksacyjny stóp
pedicure i pomalowanie paznokci

Manicure spa - zabieg odżywczy na dłonie lub parafina, manicureManicure spa - zabieg odżywczy na dłonie lub parafina, manicure
i pomalowanie paznokcii pomalowanie paznokci
Manicure spa - zabieg odżywczy na dłonie lub parafina, manicure
i pomalowanie paznokci

90,00zł

70,00zł

 (80min)

 (80min)

opcja dodatkowa: peeling 40,00zł



Kosmetyka ciała Kosmetyka ciała Kosmetyka ciała 

NOWOŚĆ!!! PAKIET STOP CELLULITNOWOŚĆ!!! PAKIET STOP CELLULIT
-10 kroków do gładkiej i jędrnej skóry.-10 kroków do gładkiej i jędrnej skóry.
Seria 10 zabiegów dobranych indywidualnie do problemu skóry.Seria 10 zabiegów dobranych indywidualnie do problemu skóry.
GRATIS - preparat antycellulitowy do pielęgnacji domowejGRATIS - preparat antycellulitowy do pielęgnacji domowej

NOWOŚĆ!!! PAKIET STOP CELLULIT
-10 kroków do gładkiej i jędrnej skóry.
Seria 10 zabiegów dobranych indywidualnie do problemu skóry.
GRATIS - preparat antycellulitowy do pielęgnacji domowej

Zabiegi  antycellulitowe, ujędrniające, poprawiające kondycję ciała 

1200,00zł (cena pakietu)

1500,00zł (wartość pakietu)

Zabieg algowy, na bazie 100% naturalnych Zabieg algowy, na bazie 100% naturalnych 
zmikronizowanych alg fucuszmikronizowanych alg fucus
- redukcja cellulitu, ujędrnianie, nawilżanie- redukcja cellulitu, ujędrnianie, nawilżanie

Zabieg algowy, na bazie 100% naturalnych 
zmikronizowanych alg fucus
- redukcja cellulitu, ujędrnianie, nawilżanie

150,00zł (100min)

Mezotherapist BODYMezotherapist BODY
- terapia mikroigłowa z ampułką i masażem antycellulitowym- terapia mikroigłowa z ampułką i masażem antycellulitowym
/ zabieg obejmuje jedną partię ciała - przy zabiegu na 2 partie / zabieg obejmuje jedną partię ciała - przy zabiegu na 2 partie 
- druga partia za 50% ceny !!!- druga partia za 50% ceny !!!

Mezotherapist BODY
- terapia mikroigłowa z ampułką i masażem antycellulitowym
/ zabieg obejmuje jedną partię ciała - przy zabiegu na 2 partie 
- druga partia za 50% ceny !!!

220,00zł (90min)

pakiet 10 zabiegów Mezotherapist BODY  (na jedną partię ciała)

pakiet 5 zabiegów Mezotherapist BODY  (na jedną partię ciała)

Przez jedną partię ciała rozumiemy:

- uda - tył i boczki

- tył ud i pośladki

- ramiona

- brzuch i boczki

(Cena zabiegu/pakietu nie obejmuje wartości urządzenia Mesotherapist)

1800,00zł

950,00zł



Kosmetyka twarzyKosmetyka twarzyKosmetyka twarzy

Zabiegi  firmowe 

Mesotherapist - terapia mikroigłowa, koktajl substancjiMesotherapist - terapia mikroigłowa, koktajl substancji
aktywnych dobranych do potrzeb skóry, maska celulozowaaktywnych dobranych do potrzeb skóry, maska celulozowa
Mesotherapist - terapia mikroigłowa, koktajl substancji
aktywnych dobranych do potrzeb skóry, maska celulozowa

350,00zł(60min)

200,00zł (każdy kolejny w serii)

(pierwszy zabieg)

Absolutna regeneracja - peeling kawitacyjny, Absolutna regeneracja - peeling kawitacyjny, 
mikrodermabrazja (opcjonalnie przy cerze naczynkowej peelingmikrodermabrazja (opcjonalnie przy cerze naczynkowej peeling
kwasowy), koktajl substancji aktywnych wprowadzanych kwasowy), koktajl substancji aktywnych wprowadzanych 
ultradźwiękami, ekskluzywny zabieg ATACHE dobranyultradźwiękami, ekskluzywny zabieg ATACHE dobrany
do potrzeb skórydo potrzeb skóry

Absolutna regeneracja - peeling kawitacyjny, 
mikrodermabrazja (opcjonalnie przy cerze naczynkowej peeling
kwasowy), koktajl substancji aktywnych wprowadzanych 
ultradźwiękami, ekskluzywny zabieg ATACHE dobrany
do potrzeb skóry

280,00zł (100min)

Zabiegi  pielęgnacyjne 

Skóra wrażliwa - zabieg dla cer naczynkowatych,Skóra wrażliwa - zabieg dla cer naczynkowatych,
skłonnych do podrażnień alergicznychskłonnych do podrażnień alergicznych
Skóra wrażliwa - zabieg dla cer naczynkowatych,
skłonnych do podrażnień alergicznych

110,00zł - 130,00zł

Regeneracja i nawilżanie - zabieg dla wszystkichRegeneracja i nawilżanie - zabieg dla wszystkich
rodzajów skóryrodzajów skóry
Regeneracja i nawilżanie - zabieg dla wszystkich
rodzajów skóry

120,00zł - 170,00zł

110,00zł - 130,00zł

160,00zł - 220,00złZabiegi liftingujące - zabiegi poprawiające napięcie i koloryt skóryZabiegi liftingujące - zabiegi poprawiające napięcie i koloryt skóryZabiegi liftingujące - zabiegi poprawiające napięcie i koloryt skóry

płat celulozowy na twarz 

Mikrodermabrazja 

opcje dodatkowe:

25,00zł

35,00zł

peeling kawitacyjny 30,00zł

Zabiegi  oczyszczające

120,00złCzysta skóra - manualne oczyszczanie twarzyCzysta skóra - manualne oczyszczanie twarzyCzysta skóra - manualne oczyszczanie twarzy

130,00zł

90,00zł

Immuno care - manualne oczyszczanie twarzy+peeling kawitacyjnyImmuno care - manualne oczyszczanie twarzy+peeling kawitacyjnyImmuno care - manualne oczyszczanie twarzy+peeling kawitacyjny

Peeling kawitacyjny - bezbolesne oczyszczanie skóryPeeling kawitacyjny - bezbolesne oczyszczanie skóryPeeling kawitacyjny - bezbolesne oczyszczanie skóry

wprowadzenie ampułki ultradźwiękami 

opcja dodatkowa:

15,00zł - 30,00zł

Zabieg równoważący - zabieg dla cery tłustej, ze skłonnościąZabieg równoważący - zabieg dla cery tłustej, ze skłonnością
do zaskórników. Zabieg normalizuje wydzielanie łoju, a zarazemdo zaskórników. Zabieg normalizuje wydzielanie łoju, a zarazem
zapewnia skórze optymalne nawilżeniezapewnia skórze optymalne nawilżenie

Zabieg równoważący - zabieg dla cery tłustej, ze skłonnością
do zaskórników. Zabieg normalizuje wydzielanie łoju, a zarazem
zapewnia skórze optymalne nawilżenie



Kwasy owocowe i peelingi chemiczneKwasy owocowe i peelingi chemiczneKwasy owocowe i peelingi chemiczne

- profesjonalne peelingi chemiczne odmładzają skórę ze składnikami aktywnymi w liposomach
(terapia anti-aging, przebarwienia posłoneczne, poprawa kondycji skóry w ciągu kilku dni) 

130,00zł

170,00zł

Twarz

Mikrodermabrazja diamentowaMikrodermabrazja diamentowaMikrodermabrazja diamentowa

TwarzTwarzTwarz 130,00zł
150,00zł

Szyja, dekoltSzyja, dekoltSzyja, dekolt 50,00zł

160,00zł
180,00zł

Twarz, szyja, dekoltTwarz, szyja, dekoltTwarz, szyja, dekolt

wprowadzenie ampulki ultradźwiękami 

kwasy owocowe 

opcje dodatkowe po zabiegu mikrodermabrazji:

15,00zł

70,00zł

maska celulozowa 25,00zł

Ciało

PlecyPlecyPlecy 200,00zł - 250,00zł

170,00zł
200,00zł

170,00zł
200,00zł

BrzuchBrzuchBrzuch

peeling kawitacyjny na plecy 

wprowadzenie ampułki ultradźwiękami 

opcje dodatkowe:

70,00zł

35,00zł / 1 amp.

kwasy owocowe 50,00zł - 90,00zł

170,00zł - 250,00złUdaUdaUda

Przy zakupie 5 zabiegów - 6-ty zabieg GRATIS! Przy zakupie 5 zabiegów - 6-ty zabieg GRATIS! Przy zakupie 5 zabiegów - 6-ty zabieg GRATIS! 

190,00zł

- przeciwnaczynkowym
- przeciwstarzeniowym
- przeciwtrądzikowym
- przeciwłojotokowym 

Xylogic - efektywne zabiegi o działaniu:Xylogic - efektywne zabiegi o działaniu:Xylogic - efektywne zabiegi o działaniu:

PośladkiPośladkiPośladki

Kwas ferulowyKwas ferulowyKwas ferulowy

Eksfoliacja kwasami owocowymiEksfoliacja kwasami owocowymiEksfoliacja kwasami owocowymi



LASER IPL + RFLASER IPL + RFLASER IPL + RF

Laser E-LIGHT do zabiegów używamy specjalnych żeli chłodzących
- laser jest mniej bolesny, nie pozostawia zaczerwień i opuchlizn,

możliwe jest usunięcie jasnego, słabego owłosienia

WąsikWąsikWąsik 80,00zł - 100,00zł

Trwałe usuwanie owłosienia

BaczkiBaczkiBaczki

BrodaBrodaBroda

PachyPachyPachy

ŁydkiŁydkiŁydki

UdaUdaUda

BikiniBikiniBikini

130,00zł - 150,00zł

100,00zł - 200,00zł

200,00zł - 250,00zł

400,00zł - 500,00zł

500,00zł

750,00zł - 800,00zł

200,00zł - 300,00zł

400,00zł

PrzedramionaPrzedramionaPrzedramiona

RamionaRamionaRamiona

Klatka piersiowaKlatka piersiowaKlatka piersiowa

250,00zł - 300,00zł

300,00zł - 350,00zł

400,00zł - 500,00zł

TwarzTwarzTwarz 50,00zł - 150,00zł

WIELKA PROMOCJA - każda partia ciała za 100zł - czas promocji ograniczonyWIELKA PROMOCJA - każda partia ciała za 100zł - czas promocji ograniczonyWIELKA PROMOCJA - każda partia ciała za 100zł - czas promocji ograniczony
Przez jedną partię rozumiemy:
pachy, bikini (pełne, niepełne), jedna łydka, jedno udo, górna lub dolna część pleców, wąsik, baczki i broda

Przeciwzapalne leczenie trądziku

PlecyPlecyPlecy 50,00zł - 300,00zł

50,00zł - 200,00zł

Redukcja przebarwień

Twarz, dłonie, dekoltTwarz, dłonie, dekoltTwarz, dłonie, dekolt

Całe nogiCałe nogiCałe nogi

Bikini brazylijskieBikini brazylijskieBikini brazylijskie

TwarzTwarzTwarz 150,00zł

Fotoodmładzanie - pobudzanie produkcji kolagenu



TwarzTwarzTwarz 50,00zł - 200,00zł

Redukcja rozszerzonych naczyń

DekoltDekoltDekolt 50,00zł - 200,00zł

Przy zakupie 4 zabiegów LASEROWYCH - 5-ty zabieg GRATIS!Przy zakupie 4 zabiegów LASEROWYCH - 5-ty zabieg GRATIS!Przy zakupie 4 zabiegów LASEROWYCH - 5-ty zabieg GRATIS!

Wizaż...Wizaż...Wizaż...

Makijaż dziennyMakijaż dziennyMakijaż dzienny 50,00zł

65,00zł

70,00zł - 75,00zł

Makijaż wieczorowyMakijaż wieczorowyMakijaż wieczorowy

Makijaż ślubnyMakijaż ślubnyMakijaż ślubny

opcja dodatkowa - doklejanie kępek do makijażu 5,00zł(dwie kępki)

Makijaż wykonany jest profesjonalnymi kosmetykami firmy KRYLOLAN - światowego lidera w dziedzinie charakteryzacji

Wizaż

Zabieg wraz z kolczykamiZabieg wraz z kolczykami
i dyplomemi dyplomem
dla “Dzielnej Dziewczynki”dla “Dzielnej Dziewczynki”

Zabieg wraz z kolczykami
i dyplomem
dla “Dzielnej Dziewczynki”

45,00zł

Przekłuwanie uszu

Piercing - przekłuwanie nietypowych części ciała (cena zawiera kolczyk)

JęzykJęzykJęzyk 75,00zł

BrewBrewBrew

WargaWargaWarga

NosNosNos

75,00zł

75,00zł

80,00zł

Redukcja rozszerzonych porów

TwarzTwarzTwarz 50,00zł - 150,00zł



Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1Przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1 350,00zł

Brwi i rzęsy

Regulacja brwi (wosk lub pinceta)Regulacja brwi (wosk lub pinceta)Regulacja brwi (wosk lub pinceta) 10,00zł

Henna i regulacja

uzupełnianie:

między 3-4 tygodniem po założeniu lub poprzednim uzupełnieniu 100,00zł
między 4-5 tygodniem 150,00zł

Regulacja i henna brwi i rzęsRegulacja i henna brwi i rzęsRegulacja i henna brwi i rzęs

Regulacja i henna brwiRegulacja i henna brwiRegulacja i henna brwi

Henna rzęsHenna rzęsHenna rzęs

20,00zł

15,00zł

12,00zł

80,00zł

Depilacja - wosk

Całe nogiCałe nogiCałe nogi

45,00zł

45,00zł

30,00zł

50,00zł

30,00zł

20,00zł - 30,00zł

25,00zł - 50,00zł

ŁydkiŁydkiŁydki

UdaUdaUda

PośladkiPośladkiPośladki

Całe ręceCałe ręceCałe ręce

Ręce do łokciRęce do łokciRęce do łokci

PachyPachyPachy

BikiniBikiniBikini

50,00zł - 80,00złBikini brazylijskieBikini brazylijskieBikini brazylijskie

15,00zł - 20,00złBaczkiBaczkiBaczki

15,00zł - 25,00zł

10,00zł

BrodaBrodaBroda

WąsikWąsikWąsik

70,00zł

Depilacja - męska

TorsTorsTors

100,00zł

30,00zł

PlecyPlecyPlecy

PachyPachyPachy

ampułka opóźniająca odrost, zapobiegająca wrastaniu włosów 15,00zł

PROMOCJA! tylko teraz 250zł PROMOCJA! tylko teraz 250zł PROMOCJA! tylko teraz 250zł 

między 2-3 tygodniem po założeniu lub poprzednim uzupełnieniu              80,00zł



Stylizacja paznokci Stylizacja paznokci Stylizacja paznokci 

Manicure tradycyjny (z malowaniem)Manicure tradycyjny (z malowaniem)Manicure tradycyjny (z malowaniem) 30,00zł - 40,00zł

Manicure, pedicure

z odżywką, bez malowania 25,00zł

Manicure frenchManicure frenchManicure french 40,00zł

Manicure hybrydowy (specjalny lakier utwardzany lampą UV,Manicure hybrydowy (specjalny lakier utwardzany lampą UV,
utrzymuje się dwa tygodnie)utrzymuje się dwa tygodnie)
Manicure hybrydowy (specjalny lakier utwardzany lampą UV,
utrzymuje się dwa tygodnie)

Manicure SPA (peeling, manicure, kąpiel parafinowa, malowanie)Manicure SPA (peeling, manicure, kąpiel parafinowa, malowanie)Manicure SPA (peeling, manicure, kąpiel parafinowa, malowanie)

Parafina na dłonie (peeling, parafina)Parafina na dłonie (peeling, parafina)Parafina na dłonie (peeling, parafina)

70,00zł

70,00zł

35,00zł

45,00zł

25,00zł

Manicure french UVManicure french UVManicure french UV

Regeneracja 100% naturalnym masłem SheaRegeneracja 100% naturalnym masłem Shea
(peeling, maska z masła Shea, ciepły kompres)(peeling, maska z masła Shea, ciepły kompres)
Regeneracja 100% naturalnym masłem Shea
(peeling, maska z masła Shea, ciepły kompres)

35,00zł

w zabiegu manicure

25,00złw zabiegu manicure

Pedicure pielęgnacyjnyPedicure pielęgnacyjnyPedicure pielęgnacyjny 50,00zł

Pedicure z pomalowaniemPedicure z pomalowaniemPedicure z pomalowaniem

Pedicure french UVPedicure french UVPedicure french UV

60,00zł - 65,00zł

70,00zł

(french)

90,00zł

45,00złParafina na stopy (peeling, parafina)Parafina na stopy (peeling, parafina)Parafina na stopy (peeling, parafina)

Pedicure SPA (kąpiel w soli, pedicure, masaż stóp, malowanie)Pedicure SPA (kąpiel w soli, pedicure, masaż stóp, malowanie)Pedicure SPA (kąpiel w soli, pedicure, masaż stóp, malowanie)

35,00złw zabiegu pedicure

160,00złManicure i pedicure SPAManicure i pedicure SPAManicure i pedicure SPA

15,00zł / 10,00złMalowanie paznokci bez zabiegu / w zabieguMalowanie paznokci bez zabiegu / w zabieguMalowanie paznokci bez zabiegu / w zabiegu

20,00zł / 15,00złMalowanie french bez zabiegu / w zabieguMalowanie french bez zabiegu / w zabieguMalowanie french bez zabiegu / w zabiegu

CyrkonieCyrkonieCyrkonie 0,50zł - 1,00zł

3,00zł - 10,00złZdobienie farbkami / lakieremZdobienie farbkami / lakieremZdobienie farbkami / lakierem



DłonieDłonieDłonie

utwardzenie naturalnej płytki żelem 60,00zł - 70,00zł

Stylizacja paznokci - założenie

klasyczne

french

zdobienia

90,00zł - 100,00zł

100,00zł - 120,00zł

20,00zł - 30,00zł

StopyStopyStopy

na stopy klasyczne 70,00 zł - 80,00zł

na stopy french

opcja dodatkowa pedicure pielęgnacyjny

80,00zł - 100,00zł

35,00zł

DłonieDłonieDłonie

klasyczne 60,00zł - 80,00zł

Stylizacja paznokci - uzupełnianie

french

z zatapianiem ozdób

70,00zł - 90,00zł

do 90,00zł

StopyStopyStopy

na stopy klasyczne 45,00zł - 60,00zł

na stopy french

dodatki: cyrkonie

55,00zł - 70,00zł

0,50zł - 1,00zł

Specjalistyczna pielęgnacja stópSpecjalistyczna pielęgnacja stópSpecjalistyczna pielęgnacja stóp

- korekta wrastających paznokci
- usuwanie odcisków i zrogowaceń

- dobór ortez żelowych
- profilaktyka grzybicy



Karty upominkowe Karty upominkowe Karty upominkowe 

Dzień dla CiebieDzień dla CiebieDzień dla Ciebie

- masaż z zabiegiem na ciało
- zabieg na twarz
- manicure i pedicure SPA

Dowolnie wybrane z naszej oferty:

450,00złCena pakietu

Harmonia zmysłówHarmonia zmysłówHarmonia zmysłów

Aromatyczny masaż peelingujący ciała, masaż gorącymi kamieniami ciała i twarzy na maśle kakaowym
oraz masaż relaksacyjny gorącą czekolada z nutką mięty - niezwykle odprężający seans dla ciała i duszy

280,00złCena pakietu

Egzotyczna podróżEgzotyczna podróżEgzotyczna podróż

Masaż relaksacyjny ciała miodem rozpuszczonym na maśle kakaowym z rosyjskim masażem pleców
na 100% naturalnym miodzie - detoks i rozluźnienie - połączony z energetyzujacym masażem oryginalnymi
tajskimi stemplami ziołowymi, maska na bazie masła kakaowego i masła Shea oraz relakujący masaż stóp

350,00złCena pakietu

Dotyk orientuDotyk orientuDotyk orientu

Masaż peelingujący na naturalnym oleju palmowym z domieszką alg Fucus, masaż bambusami całego ciała
ze szczególnym uwzględnieniem głowy, pleców i stóp, odżywcza maska na ciało z masłem Shea z dodatkiem
olejku bambusowego

230,00złCena pakietu

Dla dłoni i stópDla dłoni i stópDla dłoni i stóp

Masaż dłoni, przedramion, stóp oraz łydek, manicure i pedicure, aromatyczne peelingi, odżywcze maski

200,00złCena pakietu

Dla Panny MłodejDla Panny MłodejDla Panny Młodej

Makijaż ślubny (+makijaż próbny), stylizacja paznokci, pedicure, peeling ciała z odżywczą maską
i masażem relaksacyjnym, ekskluzywny zabieg bankietowy na twarz

500,00złCena pakietu

Dowolnie wybrany zabieg lub kwotaDowolnie wybrany zabieg lub kwotaDowolnie wybrany zabieg lub kwota

Pakiet 500zł zawiera dowolnie wybrane zabiegi o wartości 550zł
Pakiet 700zł zawiera dowolnie wybrane zabiegi o wartości 800zł
Pakiet 1000zł zawiera dowolnie wybrane zabiegi o wartości 1150zł
Pakiet 2000zł zawiera dowolnie wybrane zabiegi o wartości 2300zł

Oferujemy kartę / zaproszenie dla bliskiej osoby, będącą prezentem okolicznościowym
- umożliwiamy indywidualną kompozycję zabiegów. Termin realizacji dogodny.



Oferta fryzjerska Oferta fryzjerska Oferta fryzjerska 

włosy krótkie 35,00zł - 40,00zł

włosy średnie

włosy długie

Strzyżenie damskie (zawiera modelowanie)Strzyżenie damskie (zawiera modelowanie)Strzyżenie damskie (zawiera modelowanie)

40,00zł - 50,00zł

50,00zł - 60,00zł

Strzyżenie męskieStrzyżenie męskieStrzyżenie męskie 20,00zł - 35,00zł

Strzyżenie dzieckaStrzyżenie dzieckaStrzyżenie dziecka 15,00zł - 20,00zł

Koloryzacje permanentne dzięki profesjonalnym farbom firmy Schwarzkopf, linia IGORA ROYAL
- szeroka gama kolorystyczna, trwałość koloru nieograniczone spektrum kompozycji

VIBRANCE - koloryzacja nadająca połysk naturalnym oraz farbowanym włosom, koloryzacja ton w ton

BLOND ME - linia farb stworzona aby kolor blond nie sprowadzał się do kilku odcieni

w jednym odcieniu 90,00zł - 190,00zł

balejage

dekoloryzację (ściąganie koloru, prepigmentacja, koloryzacja właściwa, strzyżenie i modelowanie)

120,00zł - 250,00zł

150,00zł - 300,00zł

(Zużycie  materiału  warunkuje cenę)

30,00zł - 45,00złModelowanie włosów krótkichModelowanie włosów krótkichModelowanie włosów krótkich

50,00zł - 70,00złModelowanie włosów średnich lub długichModelowanie włosów średnich lub długichModelowanie włosów średnich lub długich

80,00zł - 130,00zł

100,00zł - 140,00zł

Upięcia okolicznościoweUpięcia okolicznościoweUpięcia okolicznościowe

Upięcia ślubneUpięcia ślubneUpięcia ślubne (zobacz naszą galerię)

(zobacz naszą galerię)

Wykonujemy koloryzacje - strzyżenie + modelowanieWykonujemy koloryzacje - strzyżenie + modelowanieWykonujemy koloryzacje - strzyżenie + modelowanie

ESSENSITY - przełom w koloryzacji bezamoniakowej, pemanentnej. Koloryzacja ESSENSITY nie zawiera
zapachów, silikonów, olejów parafinowych i mineralnych, parabenów ani pochodnych formaldehydu, a jedynie
najczystsze wyciągi organiczne między innymi:
- organiczny wyciąg z pestek winogron (posiadający właściwości regenerujące i odbudowujące)
- naturalną ektoinę (znana ze swoich właściwości ochronnych, dzięki którym wzmacnia włókna włosa



Zabiegi regenerujące suche i zniszczone włosy z użyciem czystej keratyny
oraz kompleksów regeneracyjnych

od 80,00złStyling - ułatwia modelowanieStyling - ułatwia modelowanieStyling - ułatwia modelowanie

w zależności od długich włosów, cena zawiera strzyżenie i modelowanie

“Uwaga! Niniejszy cennik ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.”

od 120,00złTrwała prostująca - prostowanie włosów za pomocą płynówTrwała prostująca - prostowanie włosów za pomocą płynów
utrwalających, trwały efektutrwalających, trwały efekt
Trwała prostująca - prostowanie włosów za pomocą płynów
utrwalających, trwały efekt

KURACJA WYGŁADZAJĄCO - PROSTUJĄCA
- jest to nowa rewolucyjna, bezpieczna i szybka metoda prostowanie włosów.

Pozwala wyeliminować do 95% skrętu włosa, pozostawiając włosy podatne na stylizację.

Przedłużanie i zagęszczanie włosami naturalnymi

Prowadzimy sprzedaż profesjonalnych kosmetyków:

Do pielęgnacji, regeneracji i stylizacji włosówDo pielęgnacji, regeneracji i stylizacji włosówDo pielęgnacji, regeneracji i stylizacji włosów

Specjalistyczne kremy do stóp firmy GEHWOLSpecjalistyczne kremy do stóp firmy GEHWOLSpecjalistyczne kremy do stóp firmy GEHWOL

RevitaLash AdvencedRevitaLash Advenced
- najbardziej zaawansowana technologicznie formuła odżywki stymulującej wzrost rzęs i brwi- najbardziej zaawansowana technologicznie formuła odżywki stymulującej wzrost rzęs i brwi
RevitaLash Advenced
- najbardziej zaawansowana technologicznie formuła odżywki stymulującej wzrost rzęs i brwi

Kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciałaKosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciałaKosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała

Gwarantujemy fachową poradę
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