
                                                

 

                                                      ZABIEGI NA TWARZ 
 

FALA RADIOWA 

Reaction Fala Radiowa twarz, szyja, dekolt (60 min.)                                        330 zł 

Reaction Fala Radiowa twarz, szyja  (40 min.)                           240 zł 

Reaction Fala Radiowa twarz (30 min.)                            190 zł 

Reaction Fala radiowa wybrana okolica np. oczy/usta  (20 min.)                                                                             130 zł 

                                 

ZŁUSZCZANIE 

Mikrodermabrazja twarz, szyja, dekolt z maską  (50  min)                                                    180 zł       

Mikrodermabrazja twarz, szyja, dekolt z masażem  (60 min)                          180 zł 

Mikrodermabrazja twarz, szyja, dekolt do zabiegu (25 min.)                                            90 zł 

 

INFUZJA TLENOWA 

Intraceuticals Rejuvenate - infuzja tlenowa z kwasem hialuronowym (80 min.)                                                   560 zł    

Koktajl peptydowy (60min.)                                                                                                                                      350 zł                    

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CREAMY 

Sante – zabieg oczyszczający z masażem (60 min.)                                                                                                   230 zł 

Hydrasyon – zabieg mocno nawilżający z masażem (60 min.)                                                                                 230 zł 

Jèn – zabieg liftingujący anti-aging z masażem (90 min.)                           290 zł 

Moringa selebre – zabieg haitański Moringa/Opuncja z masażem (90 min.)                        300 zł 

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DECLEOR 

Aromainicjacja (30 min.)                                                                                                                                          120 zł 

Liftingujący masaż twarzy Lift Joga z aromaterapią (30 min.)                                                                                180 zł 

Prolagene Lift - rytuał ujędrniający z masażem Lift Joga (90 min.)                                                                         360 zł 

Harmonie Calm - skóra wrażliwa (60 min.)                                                                                                              260 zł 

Hydra Floral - rytuał nawilżający (60 min.)                                                                                                             260 zł 

Zabieg rozświetlający z zieloną mandarynką (60 min.)                                                                                            230 zł 

 

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE MARIA GALLAND 

„ Piękne Spojrzenie” – zabieg odmładzający na okolicę oczu (30 min)                                                                     230 zł 

„Promienny Blask” – ekspresowy zabieg rozświetlający (40 min)                                                                            210 zł 

„Clarity” - ekspresowy zabieg oczyszczający (45 min)                                                                                             250 zł                                                           

Zabieg kokonowy nawilżający (60 min.)                            280 zł 

Zabieg regenerujący dla cery dojrzałej (60min.)                                                                                                       300 zł 

Zabieg liftingujący Activ’Age (60 min.)                                                                                                                   330 zł 

Zabieg odżywczy Anti – Age Thalasso (60 min)                           350 zł  

Zabieg modelujący z maską gipsową (90 min.)                           370 zł              

Zabieg energizujący Anti-Age dla mężczyzn (60 min.)                           290 zł 

Zabieg intensywnie nawilżający dla mężczyzn  (60 min.)                          240 zł 

       

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE PURLES 

Zabieg Sushi Ceremony odmładzająco-rozświetlający (60 min.)             190 zł 

Zabieg Gold & Pearls Champagne Ceremony odmładzająco-ujędrniający (60 min.)          190 zł 

Zabieg wyciszający SensiSkin Garden Ceremony for Capillaries Skin (60 min.)           190 zł 

Zabieg matujący Purifying Skin Ceremony (60 min.)              180 zł 

 

 

MASKI ALGOWE 

Maska algowa ze spiruliną ujędrniająco – detoksykująca (30 min.)                           95 zł 

Maska algowa z kwasem hialuronowym wygładzająca skórę - przeciwzmarszczkowa (30 min.)                        95 zł  

Maska algowa z glinką ghassoul oczyszczająca (30 min.)                            95 zł 

Maska algowa ze złotem ujędrniająca (30 min.)                95 zł 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                       ZABIEGI NA CIAŁO 
 

Zabieg FONTIA (60 min.)                                  220 zł 

Rytuał oczyszczający z rękawicą Kessa (60 min)                                                                                                      220 zł 

Zabieg z błotem z Morza Martwego (60 min)                                                                                                           170 zł 

Peeling Fontia (40 min.)                                           140 zł 

Peelingi: kremowy, cukrowy, solny (40 min.)                                                                                                           150 zł 

Eksfoliacja peeling owocowy Decleor (30 min.)                                                                                                        140 zł 

Maska ujędrniająca Decleor  – dodatek do masażu lub peelingu (30min.)                                                                 80 zł   

 

 

 

ZABIEGI NA CIAŁO PURLES 

Zabieg odżywczy Exotic Coconut Ceremony (90 min.)              240 zł 

Zabieg relaksująco-odżywczy Yummy Mummy Ceremony (90 min.)            240 zł 

Zabieg ujędrniający Sushi Body Ceremony ( 90min)               280 zł  

Zabieg przeciwstarzeniowy Gold & Pearls Body Ceremony (90 min)                         240 zł 

Zabieg odżywczo-relaksujący Chocolate & Pistachio Ceremony  (90 min.)           250 zł 

 

                                                               

 

FALA RADIOWA 

Reaction ciało Fala Radiowa ( pośladki i uda)  120 min.                                       480 zł 

Reaction ciało Fala Radiowa (jedna z okolic zabiegowych: brzuch i talia, brzuch i pośladki) 90 min.         350 zł 

Reaction ciało Fala Radiowa (jedna z okolic zabiegowych) 60 min.              250 zł 

 

 

ENDERMOLOGIA 

Dx – Twin Endermologia 60`                                 150 zł  

Dx – Twin Endermologia 40`                               120 zł  

Dx – Twin Endermologia 20`                                               70 zł 

 

 

 

 

 

     MASAŻ WELLNESS  & SPA 

 
Masaż twarzy (30 min.)                                      80 zł  

Masaż stemplami ziołowymi (45 min.)                                         210 zł

Masaż ciepłymi kamieniami (45 min.)                            180 zł 

Masaż świecą (45 min.)                                                                                 195 zł 

Masaż czekoladą (30 min)                                                                                                                                       150 zł 

Masaż relaksacyjny SPA (30/60 min)                                                                                                             120/190 zł 

Hawajski Masaż Lomi Lomi (60 mim)                            250 zł 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                            PIELĘGNACJA DŁONI, STÓP I PAZNOKCI 
 

Manicure klasyczny bez malowania (55 min.)                             70 zł 

Manicure klasyczny jednokolorowy (60 -70 min.)                                         80 zł 

Manicure japoński (40min)                               80 zł 

Zabieg parafinowy (30 min.)                               60 zł 

Zabieg Fontia na dłonie (30 min.)                                             70 zł 

Malowanie paznokci (tylko malowanie 15 min)                             30 zł 

Usunięcie manicure gelcolor (25 min.)                              30 zł 

Pedicure klasyczny bez malowania (70 min.)                                          130 zł 

Pedicure klasyczny jednokolorowy  (75 -80 min.)                                                                               150 zł 

Usunięcie pedicure gelcolor (25 min.)                                30 zł 

Zabieg regenerujący na stopy (30 min.)                                                          70 zł 

Refleksoterapia stóp z peelingiem (40 min)                            120 zł

  

  

 

 

                                                        DEPILACJA WOSKIEM  
 

Wąsik (15 min.)                                              25 zł 

Baki / broda  (15 min.)                                                                30 zł 

Pachy  (25 min.)                                                            45 zł 

Ręce  (25 min.)                                              60 zł 

Łydki  (30 min.)                                                                         70 zł 

Nogi  (60 min.)                                                          120 zł 

Bikini  (30 min.)                                                             60 zł 

Klatka piersiowa (30 min.)                                                          90 zł 

Plecy  (30 min.)                                                          100 zł 

    

 

 

 

                                                           STYLIZACJA OPRAWY OKA 
 

Regulacja brwi (10-15 min.)                                                          20 zł 

Henna brwi / henna rzęs (10-15 min.)                                           30 zł 

Regulacja brwi, henna brwi (20 min.)                                                                                                                       40 zł 

Henna brwi i rzęs (25 min.)                                            50 zł 

Regulacja brwi, henna brwi i rzęs (35 min.)                                                        60 zł 

  


