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KONSULTACJE I DIAGNOSTYKA 
medycyna estetyczna,  
laseroterapia, krioterapia, elektrokoagulacja 
 
Konsultacja       dr n. med. lekarz spec. chirurgii ogólnej  200 zł  

dr n. med. inny spec. ochrony zdrowia 150 zł  
kontrolna      bezpłatna 

trychologia 
Konsultacja   

dr n. med.  150 zł  
kontrolna  -50 %  

 
Trichoskopowe badanie skóry głowy mikrokamerą       w cenie wizyty  
Dermatoskopowe badanie stanu skóry głowy        w cenie wizyty 
Badanie stanu skóry głowy w świetle UV lampy Wooda      w cenie wizyty 
Diagnostyka bakteriologiczna (wymaz i posiew tlenowy/beztlenowy, antybiogram)   90 zł  
Diagnostyka mykologiczna (pobranie zeskrobiny, mikroskopia i hodowla)    90 zł  

kosmetologia 
Konsultacja  

dr n. med.  150 zł  
magister  100 zł  
kontrolna  50 %  

 
Komputerowe badanie skóry mikrokamerą z oceną biofizycznych parametrów skóry  50 zł  
Dermatoskopowe badanie stanu skóry (przebarwienia i teleangiektazje)    w cenie wizyty 
Badanie stanu skóry w świetle UV lampy Wooda       w cenie wizyty 
Diagnostyka mikrobiologiczna (wymaz, posiew tlenowy/beztlenowy, antybiogram)   90 zł  

podologia i ortopodologia 
Konsultacja z badaniem podoskopowym i plantokonturograficznym 

dr n. med.  150 zł  
magister  100 zł  
kontrolna  50 %  

 
Komputerowe badanie podoskopowe, baropodometryczne i posturograficzne   50 zł * 
Diagnostyka bakteriologiczna (wymaz, posiew tlenowy/beztlenowy, antybiogram)   90 zł  
Badanie mykologiczne w kierunku grzybicy (pobranie zeskrobiny, mikroskopia i hodowla)  90 zł  
Badanie skóry i paznokci stóp w świetle lampy Wooda       w cenie wizyty 
Badanie czucia tip-therm’em, monofilamentem i kamertonem      w cenie wizyty 
*Bezpłatne w ramach projektu badawczego dr n. med. Pawła Antończaka ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym  
w Katowicach, płatne wyłącznie, gdy usługa realizowana jest z użyciem wyposażenia diagnostycznego Beauty Fit.
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TRYCHOLOGIA 
mezoterapia 
Zabiegi stosowane w łysieniu i nadmiernym wypadaniu włosów. 
Mesohyal Mesoestetic          200-300 zł  
Next PRP / Osocze III generacji KeyMed        600 zł  
Dr.Cyj Hair Filler            600 zł  
 

karboksyterapia  
Zabieg pobudzenia mikrokrążenia skóry głowy  
w celu poprawy odżywienia i dotlenienia poprzez  
wprowadzenie w głąb skóry odpowiedniej dawki  
dwutlenku węgla. 
             150 zł  

krioterapia  
Kriopeeling ciekłym azotem metodą natryskową.  
Zabieg złuszczający i pobudzający mikrokrążenie skóry głowy  
stosowany w łysieniu w celu poprawy odżywienia i dotlenienia mieszków włosowych. 
             150 zł  

oksydermabrazja  
Delikatne złuszczanie martwych komórek naskórka skóry głowy,  
przy użyciu tlenu i soli fizjologicznej pod wysokim ciśnieniem. 
             100 zł  

infuzja tlenowa  
Zabieg z zaleconym  
preparatem na skórę głowy 
wprowadzanym strumieniem  
tlenu pod wysokim ciśnieniem,  
ułatwiającym penetrację składników  
aktywnych wg wskazań. 
             150 zł  
Oksydermabrazja, infuzja tlenowa, masaż skóry głowy       200 zł 

darsonwalizacja  
Zabieg z wykorzystaniem prądu o wielkiej częstotliwości, którego przepływ wywołuje miejscowe 
przekrwienie i pobudzenie wzrostu włosów. Powstający podczas wyładowań ozon  
działa seboregulująco i bakteriobójczo. 

           80 zł 
Darsonwalizacja, infuzja tlenowa, masaż skóry głowy       200 zł  
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MEDYCYNA ESTETYCZNA 

botoks 
Wygładzanie zmarszczek mimicznych preparatem toksyny botulinowej.  
Botox®, Vistabel®, Azzalure®       1 okolica 600 zł  
           2 okolice 900 zł  
           3 okolice 1200 zł 

modelowanie i powiększanie ust 
Powiększanie i modelowanie ust kwasem hialuronowym.     900-1000 zł  
TEOXANE® RHA1, RHA2, RHA3, RHA kiss 
TEOSYAL® Global Action, Kiss 
CYTOSIAL® Medium  

 
 
wypełnianie zmarszczek i bruzd  
Wypełnianie zmarszczek i bruzd kwasem hialuronowym.      900-1200 zł

TEOXANE® RHA1, RHA2, RHA3 
TEOSYAL® Ultra Deep, Deep Lines, Global Action  
CYTOSIAL® Medium, Deep Wrinkles

modelowanie twarzy 
Wolumetria - przywracanie objętości i konturów twarzy kwasem hialuronowym.  
TEOXANE® RHA4, TEOSYAL® Ultra Deep i Ultimate lub CYTOSIAL® Volume 1–3 ml   1000-2500 zł  

 
rewitalizacja okolicy oczu i redukcja cieni  
Wypełnienie doliny łez  
i odnowa okolicy oczu kwasem hialuronowym  
z kompleksem rewitalizującym.  
TEOSYAL® Redensity II      1000 zł 
TEOSYAL® Redensity I     450-600 zł  
    

   
liftingujące nici haczykowe i nici PDO gładkie   
Wygładzanie zmarszczek i lift twarzy wysokiej jakości nićmi PDO NewU    1000-2000 zł  
1 okolica nici liftingujące haczykowe (2-4 szt. nici)      600-1000 zł   
1 okolica nici gładkie (około 10 szt. nici)         300-600 zł  
____________________________________________________________________________________ 

§ Ceny mają charakter orientacyjny, a ostateczny koszt ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest 
od wybranej marki oraz ilości preparatu i materiałów zastosowanych podczas zabiegu. 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -50 zł za każdy zabieg medycyny estetycznej.
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fibryna, osocze bogatopłytkowe, komórki macierzyste 
Zabieg mezoterapii osoczem bogatopłytkowym Next PRP     600 zł  
Zabieg mezoterapii fibryną komórkową I-PRF lub strukturalną S-PRF KeyMed   600 zł  
All-In-One – biostymulacja osoczem III generacji i fibryną komórkową I-PRF KeyMed 1200 zł  
 

mezoterapia anti-aging  
NCTF 135 HA®Filorga          200-350 zł  
TEOSYAL® Redensity I          450-600 zł  
Ejal 40                                                 600 zł  
Revok 50                                             700 zł  
 

zabiegi pobudzające  
wzrost włosów 
Mesohyal Mesoestetic          200-300 zł  
Next PRP lub osocze III generacji KeyMed        600 zł  
Dr.Cyj Hair Filler           600 zł  
 

zabiegi zmniejszające potliwość 
Botox® dłonie            1500-2000 zł  
Botox® pachy            1500-2000 zł  
Botox® stopy            od 2000 zł  
 

zabiegi na rozstępy 
Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym Next PRP 600-1200 zł  
Mezoterapia koktajlami redukującymi rozstępy   od 300 zł  
Placentex Integro, NCTF 135 HA® Filorga    
Laseroterapia Nd:YAG Q-Swiched      od 300 zł  
 
 
 

 
 

zabiegi antycellulitowe i ujędrniające 
Mezoterapia koktajlami redukującymi rozstępy lub ujędrniającymi    od 300 zł  
Mesohyal Mesoestetic  
 

mezoterapia frakcyjna i mesopeel 
Mezoterapia urządzeniem m.pen z Mesohyal’em lub C-Proof’em Mesoestetic   250 zł  
MesoPeel i mezoterapia m.pen z Mesohyal’em lub C-Proof’em Mesoestetic   350 zł  
____________________________________________________________________________________ 

§ Ceny mają charakter orientacyjny, a ostateczny koszt ustalany jest indywidualnie  
i uzależniony jest od rodzaju zastosowanego preparatu oraz podanej ilości podczas zabiegu. 

§ Obszar: twarz, szyja i dekolt / skóra głowy (łysienie) / nogi (cellulit) / wybrany obszar (rozstępy). 
§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -50 zł za każdy zabieg mezoterapii. 
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PEELINGI CHEMICZNE 
 

SaliPeel S lub SaliPeel Lic Mediderma         180 zł 
Salicylic Mesopeel Mesoestetic         180 zł   
Peelingi kwasem salicylowym 10-30%. Wskazania: łojotok, trądzik zaskórnikowy,  
grudkowo-krostkowy, trądzik w fazie aktywnej. 
 

PyruvicPeel Mediderma          180 zł  
Piruvex Mesopeel Mesoestetic         180 zł  
Peelingi kwasem pirogronowym. Wskazania: trądzik również w fazie aktywnej, łojotok,  
łojotokowe zapalenie skóry, fotostarzenie, zmarszczki, blizny, rozstępy. 
 

Azelac, Azelac M, Azelac Ru Mediderma         180 zł   
Peeling kwasem azelainowym. Wskazania: trądzik różowaty, skóra wrażliwa i naczyniowa. 
 

Azelan Mesopeel Mesoestetic         180 zł  
Peeling kwasem salicylowym i azelainowym.  
Wskazania: trądzik pospolity, zaskórniki, łojotok. 
 

Lactic Mesopeel Mesoestetic         180 zł  
Peeling kwasem mlekowym. Wskazania: skóra sucha, odwodniona, wrażliwa i naczyniowa. 
 

Mandelic MesoPeel  Mesoestetic         180 zł  
Peeling kwasem migdałowym 50%. Wskazania: zmarszczki, trądzik, przebarwienia. 
 

Argipeel Mediderma           180 zł  
Peeling argininowy z kwasem mlekowym alantoiną i mocznikiem.  
Wskazania: skóra sucha, skóra wrażliwa i naczyniowa. 
 

Mando Peel Comiderma          150-190 zł  
Zabieg z peelingiem migdałowym 40%. Wskazania: zmarszczki, trądzik, przebarwienia 
 

EyeCon Mesoestetic kompleksowa rewitalizacja skóry wokół oczu.     300-450 zł 
 

Ferulac Mediderma  
Peeling kwasem ferulowym. Wskazania: pierwsze objawy starzenia skóry i fotostarzenia.  
      Classic       200 zł  
      Blask z witaminą C      250 zł  

Plus z retinolem      300 zł   
 
Ferulac Valencia Peel Mediderma         300 zł  
Peeling kwasem ferulowym, TCA, salicylowym, 3-O-etylo-askorbinowym i alfa- arbutyną. 
Wskazania: zmarszczki, utrata blasku i wiotkości skóry, przebarwienia.  
 

DNA Recovery Peel Mediderma          250 zł  
Peeling kwasem ferulowym w najwyższym stężeniu,  
opcjonalnie zakończony 1% lub 10% retinolem.  
Wskazania: skłonność do przebarwień, objawy starzenia skóry i fotostarzenia. 
 

DNA Recovery Peel z retinolem Mediderma        300 zł  
 
Sucses Peel Mediderma          250 zł  
Peeling na bazie kwasu bursztynowego z dodatkiem min. kwasu azelainowego,  
traneksamowego, pirogronowego i czynników wzrostu.  
Wskazania: objawy starzenia skóry, utrata blasku, skłonność do przebarwień.  
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Nomelan Caffeico Forte/ Nomelan Caffeico Despigmentate Mediderma   300-450 zł  
Peeling medyczny złożony z pochodną kwasu fenolowego. 
Wskazania: oporne na inne peelingi przebarwienia, blizny, zmarszczki. 
 
Retix C   
Peeling chemiczny: 2% retinol, 8% witamina C i 30% antyoksydantów. 
Wskazania: wszystkie objawy starzenia skóry i fotostarzenia, trądzik pospolity. 
 
Zabieg na twarz, szyja i dekolt lub plecy         250 zł   
lub twarz dla 2 osób            2x150 zł 
 
TCA 15-20%             200 zł  
Peeling z kwasem trójchlorooctowym.  
Wskazania: trądzik zaskórnikowy, zmarszczki, blizny, rozstępy. 
 
Mesopeel TCA 35% Mesoestetic         400 zł  
Peeling z kwasem TCA 35%. Wskazania: zmarszczki, blizny, rozstępy. 
 
Melanoplus Mesoestetic          250 zł 
Peeling z TCA 20% + kwas kojowy 4% + kwas ferulowy 1% + bexaretinylcomplex. 
 
TRX Mediderma            250 zł  
Zabieg złożony z kwasem traneksamowym. 
Wskazania: melasma (ostuda) i inne przebarwienia.  
 
PRX-T33             300 – 450 zł  
Nieablacyjna stymulacja chemiczna skóry właściwej, biorewitalizacja bez igieł. 
 
PRX Lady             400 zł  
Zabieg odmładzający okolicę warg sromowych / perianalną / otoczek brodawek sutkowych.  
 
JPX              200-400 zł  
Peeling chemiczny o silnych właściwościach rewitalizujących. Dzięki zawartości kwasu 
monochlorooctowego i kojowego zapewnia rozjaśnienie i poprawę napięcia skóry. 
 
Yellow Peel             500 zł  
Peeling medyczny złożony. 
Wskazania: wszystkie objawy starzenia skóry i fotostarzenia, trądzik pospolity. 
 
Cosmelan Mesoestetic  
zabieg i zestaw pozabiegiowy         1800 zł  
Zabieg depigmentujący ostudę (melasmę). 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

§ Ceny zabiegów peelingami chemicznymi, w których określono zakres cen uzależnione są  
od obszaru poddawanego zabiegowi. 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -20 zł za każdy zabieg peelingu chemicznego.
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FOTOTERAPIA  
  
Fototerapia trądziku różowatego lub młodzieńczego      200-300 zł  
 
Usuwanie rumienia, rozszerzonych naczyń i naczyniaków     200-300 zł 
 
Usuwanie przebarwień skórnych          200-300 zł  
 
Fotoodmładzanie skóry           300 zł   
____________________________________________________________________________________ 

§ Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wymiarów pola zabiegowego i czasu trwania 
sesji.  

§ Zakres cen uwzględnia 1 obszar fototerapii o pow. pola zabiegowego 10x10 cm podczas 1 sesji  
lub 30 min. sesję fototerapii.  

 
Fotodepilacja IPL lub E-light          150 zł / obszar  
____________________________________________________________________________________ 

§ Cena za 1 obszar zabiegowy zdefiniowany jako: 
twarz (okolica nad wargą górną, okolica brody, okolica baków) / szyja / pachy / ramiona / przedramiona / 
plecy - górna część z ramionami i karkiem / plecy - dolna część / klatka piersiowa (piersi lub tors) / 
brzuch / bikini standardowe (linia biała i pachwiny) / bikini pogłębione (okolice intymne) / okolica 
międzypośladkowa i pośladki / uda - część przednia i przyśrodkowa / uda - cześć tylna i zewnętrzna / 
łydki / kolana i stopy. 
 

 
 
  



 

 

10 
 

 

LASEROTERAPIA  
 
Usuwanie rozszerzonych naczyń laserem Lotos KTP 532 nm      300-500 zł  
Usuwanie przebarwień skórnych laserem Q-swiched Nd:YAG 532-1064 nm    200-300zł 
Usuwanie makijażu permanentnego laserem Pico Q-swiched Nd:YAG 532-1064 nm   200-300 zł 
Usuwanie tatuażu laserem Pico Q-swiched Nd:YAG 532-1064 nm    200-500 zł  
____________________________________________________________________________________ 

§ Cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wymiarów pola zabiegowego  
i czasu trwania sesji. 

§ Zakres cen uwzględnia 1 obszar laseroterapii o pow. pola zabiegowego 5x5-10x10 cm  
podczas 1 sesji lub 30 min. sesję.  

 
Peeling węglowy BlackDoll (twarz / szyja / dekolt) - Carbopeel laserem Q-swiched Nd:YAG 200 zł  
   

 
KRIOTERAPIA CIEKŁYM AZOTEM 
 
Usuwanie pojedynczej zmiany         150 zł  
Usuwanie włókniaków          150-300 zł  
Usuwanie brodawek łojotokowych          150-300 zł  
Usuwanie brodawek wirusowych (w tym tzw. kurzajek)      150-300 zł  
Kriopeeling            150 zł 
 
____________________________________________________________________________________ 

§ Cena ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od ilości oraz wielkości zmian. 
 

 
ELEKTROKOAGULACJA 
Usuwanie pojedynczej zmiany skórnej         150 zł  
Usuwanie rozszerzonych naczynek         150-300 zł*  
Usuwanie naczyniaków rubinowych lub gwiaździstych       150-300 zł  
Usuwanie drobnych włókniaków         150-300 zł  
Usuwanie drobnych brodawek łojotokowych        150-300 zł 
Usuwanie prosaków / kaszaków          150-300 zł  
Usuwanie brodawek wirusowych (w tym tzw. kurzajek)      150-300 zł  
Usuwanie mięczaków zakaźnych          150-300 zł  
Usuwanie zbędnego owłosienia          150 zł**  
 
____________________________________________________________________________________ 

§ Cena ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od ilości oraz wielkości zmian. 
* cena za obszar (nos, policzki, broda), uzależniona od rozległości zmian. 
** cena za 30 min. sesję. 
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PODOLOGIA 
pedicure kosmetyczny          
Pedicure            130 zł  
Zabieg wykonywany przez kosmetologa, który obejmuje: 

§ kąpiel stóp z zastosowaniem soli ziołowej 
§ skrócenie i wyszlifowanie wolnego brzegu paznokci 
§ odsunięcie lub usunięcie obrąbka naskórkowego (oskórka) 
§ opcjonalnie wygładzenie paznokci 
§ opracowanie modzeli i wygładzenie skóry frezarką Rück lub Baehr  

(CE medyczny, bez użycia skalpela) 
§ aplikację kremu. 

Peeling stóp podczas pedicure         10 zł  
Malowanie paznokci hybrydami UVMollonPRO       50 zł  
Malowanie paznokci lakierami hybrydowymi Semilac      40 zł  
IBX System zabieg regenerujący i wzmacniający paznokcie      40 zł  
Malowanie paznokci lakierami OPI                       30 zł  
Usunięcie żeli / hybryd / lakieru          30/20/10 zł 
lub bezpłatne, jeśli poprzednia usługa malowania wykonana była w naszym gabinecie. 

zabiegi regenerujące 
Zabieg regenerujący stopy z peelingiem, masażem i maską regenerującą    120 zł  

zabiegi podologiczne  
Zabieg podologiczny - tzw. pedicure medyczny        150-200 zł  
Zabieg wykonywany przez specjalistę z kwalifikacjami podologicznymi, obejmuje: 

§ skrócenie i wyszlifowanie wolnego brzegu paznokci 
§ odsunięcie lub usunięcie obrąbka naskórkowego (oskórka) 
§ opcjonalnie usunięcie przebarwień z paznokci 
§ opcjonalnie wygładzenie bruzdowania paznokci, paznokci naparstkowych lub zdeformowanych 
§ usunięcie hiperkeratoz: modzeli, nagniotków (odcisków) skalpelem i/lub frezami próżniowymi 
§ wygładzenie stóp frezarką podologiczną PODOLOG NOVA 3 Rück lub Baehr  

(frezarki z certyfikatem wyrobu medycznego) 
§ aplikacja kremu lub maści 
§ aplikacja preparatu wzmacniającego płytkę paznokciową 

____________________________________________________________________________________ 
§ Cena zabiegu podologicznego uzależniona jest od stanu skóry i paznokci,  

który warunkuje ilość i rodzaj użytych narzędzi. 
§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -10 zł za każdy zabieg podologiczny. 

usuwanie modzeli i nagniotków 
Usunięcie modzela lub nagniotka (1-2 zmian)       70-100 zł  
Opracowanie spękanych pięt          100 zł  
Usuwanie licznych modzeli i/lub nagniotków        100-150 zł  

usuwanie brodawek wirusowych  
Elektrokoagulacja / kriodestrukcja brodawek zwykłych i mozaikowych ze stóp   od 150 zł  

zabiegi zmniejszające nadmierną potliwość  
1 zabieg jonoforezy w leczeniu nadpotliwości stóp urządzeniem Ionomat    80 zł  
karnet 10 zabiegów Ionomat         600 zł  
Iniekcje toksyny botulinowej Botox® w stopy        od 2000 zł  

dezynfekcja i odświeżanie obuwia 
Odświeżenie i dezynfekcja ozonem zalecane w czasie i po zakończeniu leczenia grzybicy  10 zł / para  
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opracowanie paznokci 
Skrócenie i wyszlifowanie zdrowych paznokci        50 zł  
Skrócenie i wyszlifowanie zmienionych chorobowo paznokci     80-120 zł  
Usunięcie i wygładzenie bruzdowania paznokci       50 zł  
Usunięcie i wygładzenie paznokci naparstkowych       50 zł  
Usunięcie zniszczonej powierzchni paznokcia (w tym także onycholizy)   50 zł  

rekonstrukcja i protetyka paznokci 
zniekształconych / zmienionych chorobowo w przebiegu grzybicy / pękniętych / złamanych 
Rekonstrukcja paznokcia żelem UV         120-160 zł  
Rekonstrukcja żywicą akrylową z nanosrebrem AArkada      120-180 zł  
(proteza paznokcia bardziej wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne) 
____________________________________________________________________________________ 

§ Cena zabiegu rekonstrukcji uzależniona jest od stanu paznokci,  
który warunkuje ilość i rodzaj użytych narzędzi i materiałów. 

 
 
korekcja wrastających i rurkowatych paznokci  
Znieczulenie            20 zł  
Wycięcie wrastającego elementu          50-150 zł  
 
Korekcja paznokcia metodą Kostki Arkady        300 zł  
 
Klamra UniBrace           200 zł  
 
Klamra indywidualna trzyczęściowa Rűck        160 zł  
Klamra metalowa VHO Osthold Perfekt         160 zł 
 
Klamra 3TO metalowa          160 zł  
Klamra CombiPed           150 zł  
Klamra PodoFix           150 zł  
          
Klamra metalowa Frassera          160 zł  
 
Klamra Gold Spange           150 zł  
Klamra Onyclip           100 zł  
Klamra B/S Quick Spange          80 zł  
Klamra B/S Classic Spange          60 zł  
 
Rurka Sulci Protektor          20 zł  
Zaopatrzenie paznokcia opatrunkiem (tamponada)       10 zł  
 
Taping podologiczny aparatu paznokciowego       40-60 zł 
Separacja wału bocznego paznokcia        10-20 zł  
____________________________________________________________________________________ 

§ Cena zabiegu uzależniona jest od stanu skóry i paznokci oraz stadium zaawansowania choroby, 
które warunkują ilość oraz rodzaj użytych narzędzi i materiałów. 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -10 zł za każdy zabieg korekcji paznokcia klamrą. 
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ORTOPODOLOGIA 

indywidualne wkładki do butów  
Jeśli potrzebujesz większego komfortu w butach na co dzień lub 
odczuwasz dolegliwości bólowe stóp zapraszamy na konsultację 

do naszego gabinetu i wykonanie indywidualnych wkładek do 
obuwia zwiększających komfort chodzenia i aktywności. 

 
W naszym gabinecie wykorzystujemy najnowszą, 

francuską technologię wykonywania wkładek. 
Wykonujemy indywidualne formowanie wkładek, na 

specjalnych silikonowych poduszkach, które zapewnia 
100 % dopasowanie wkładek do stóp. Ponadto dzięki 
szerokiej gamie materiałów, z których wykonane są 

wkładki istnieje możliwość ich dopasowania do każdego 
obuwia. 

 
Wkładki francuskiej marki SIDAS mają szerokie zastosowanie. 

Projektowane i wykonywane są przy różnego rodzaju 
schorzeniach stóp, do wszystkich typów obuwia i do różnych 
poziomów aktywności ruchowej – mogą też być formowane 

różnymi technikami. 
 
Konsultacja kwalifikacyjna z badaniem podoskopowym, plantokonturograficznym  100-150 zł  
 
Usługa zaprojektowania i wykonania wkładek ortopedycznych 

 
do butów codziennych City & Everyday     250 – 300 zł  
do butów sportowych Multi-Sport & Sport Specyfic   350 – 450 zł   
specjalistycznych Comfort & Pathologic     350 – 400 zł  
dla seniorów 65+        200 – 250 zł  

 
 
Modyfikacja wkładek o dodatkowy element korygujący/odciążający podczas kontroli  50 zł  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
§ Ceny uzależnione są od rdzenia wkładek i ilości zastosowanych dodatkowych elementów. 
§ Wizyta kontrolna w ciągu miesiąca od wykonania wkładek jest bezpłatna. 
§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -40 zł za każdą usługą zaprojektowania  

i wykonania wkładek. 
§ W przypadku nieposiadania karty Stałego Klienta naliczamy rabat procentowy na 2 parę wkładek  

w wysokości -20% ceny usługi. 
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Oczyszczanie skóry i złuszczanie  

manualne oczyszczanie skóry 
Podstawowy zabieg higienicznego oczyszczania skóry      160 zł  
 

Zabieg podstawowy obejmuje: peeling enzymatyczny/ziarnisty/kawitacyjny, aplikację maski 
rozpulchniającej, waponizację, oczyszczanie manualne, aplikację maski ściągającej i kremu. 
____________________________________________________________________________________ 
Możliwa jest modyfikacja zabiegu w zależności od potrzeb skóry i Państwa oczekiwań. 
 

Dopłata za opcjonalne rozszerzenie zabiegu w zakresie: 
§ mikrodermabrazji, masażu, aplikacji serum i maski algowej     100 zł   
§ masażu, aplikacji serum i maski algowej       80 zł   
§ mikrodermabrazji lub kwasu zamiast peelingu kosmetycznego    60 zł 
§ aplikacji serum i maski algowej        40 zł  
§ darsonwalizacji          20 zł  

oksydermabrazja 
Zabieg delikatnego złuszczania naskórka przy wykorzystaniu tlenu i soli fizjologicznej pod ciśnieniem. 
 
twarz, szyja, dekolt   220 zł   twarz i szyja   200 zł   twarz   180 zł  
  

mikrodermabrazja korundowa z maską algową 
Zabieg mechanicznego złuszczania naskórka kryształami korundu z aplikacją serum i maski. 
 
twarz, szyja i dekolt / plecy 220 zł       twarz i szyja   200 zł  twarz   180 zł  
 

mikrodermabrazja diamentowa z maską algową 
Zabieg mechanicznego złuszczania naskórka głowicą diamentową z aplikacją serum i maski. 
 
twarz, szyja i dekolt / plecy 200 zł  twarz i szyja   180 zł   twarz   160 zł 
 

peeling ultradźwiękowy z masażem i algami 
Zabieg bezbolesnego ultradźwiękowego oczyszczania skóry z aplikacją serum, masażem i maską. 
 
twarz, szyja i dekolt / plecy 200 zł   twarz i szyja  180 zł            twarz   160 zł  
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Zabiegi autorskie 
zabieg dotleniający 
Zabieg oksydermabrazji - delikatnego złuszczania naskórka za pomocą tlenu pod ciśnieniem  
oraz infuzja tlenowa polegająca na wtłaczaniu cząsteczek tlenu i składników aktywnych aplikowanych  
z ampułki, zakończony maską.  
 
twarz, szyja i dekolt   240 zł  twarz i szyja  220 zł   twarz  200 zł  

zabieg odświeżający 
Zabieg polegający na wprowadzeniu składników aktywnych serum z zastosowaniem sonoforezy, 
poprzedzony mikrodermabrazją, zakończony aplikacją maski. 
 
twarz, szyja i dekolt / plecy 220 zł  twarz i szyja  200 zł  twarz  180 zł  

zabieg odżywczy 
Zabieg polegający na wprowadzeniu składników aktywnych preparatu przeznaczonego do mezoterapii 
bezigłowej z zastosowaniem elektroporacji, poprzedzony peelingiem kawitacyjnym, zakończony aplikacją 
maski (płat kolagenowy lub biocellulozowy). 
 
twarz, szyja i dekolt  220 zł           twarz i szyja  200 zł  twarz  180 zł  

zabieg wzmacniający naczynia 
Metoda jonoforezy lub galwanizacji polegająca na wprowadzeniu składników aktywnych serum  
z zastosowaniem prądu stałego, poprzedzona peelingiem kawitacyjnym, zakończona aplikacją maski. 
 
twarz, szyja i dekolt / plecy 220 zł  twarz i szyja  200 zł  twarz  180 zł  

zabieg łagodzący podrażnienia 
Delikatne oczyszczenie skóry peelingiem kawitacyjnym lub chemicznym, masaż z kojącymi składnikami 
mieszaniny z ampułki Roseoil, na zakończenie zabiegu wyciszenie skóry maską łagodzącą Roseoil. 
 
Zabieg z peelingiem ultradźwiękowym: 
twarz, szyja i dekolt / plecy 220 zł  twarz i szyja  200 zł  twarz  180 zł  
 
Zabieg z peelingiem chemicznym: 
twarz, szyja i dekolt / plecy 290 zł   twarz i szyja  270 zł      twarz  250 zł  

zabieg normalizujący 
Darsonwalizacja pobudzająca skórę dojrzałą i/lub dezynfekująca skórę trądzikową, poprzedzona 
peelingiem kawitacyjnym, zakończona aplikacją maski. 
 
twarz, szyja i dekolt / plecy 220 zł  twarz i szyja  200 zł  twarz  180 zł  
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Ujędrnianie i lifting 

Termolifting twarzy w zabiegu firmowym  
Illuminating Radiance z masażem i maską 
Ujędrnianie wiotkiej skóry twarzy, szyi i dekoltu. Zabiegi pozwalają dokonać nieinwazyjnej poprawy 
elastyczności skóry, poprawić owal twarzy, unieść zwisający podbródek, zmniejszyć głębokość 
zmarszczek. Obejmuje peeling kawitacyjny, termolifting, aplikację maski i masaż anti-aging. 
 
twarz, szyja i dekolt  220 zł  twarz i szyja  200 zł  twarz  180 zł  

Presoterapia LymphastimTMBTL 
Bezkonkurencyjna metoda leczenia obrzęków i cellulitu oraz skuteczne wspomaganie terapii 
odchudzających i odmładzających. Jest to nowoczesna metoda poprawiająca jakość tkanki podskórnej, 
redukcji zastojów limfatycznych, cellulitu i stymulacji procesów przemiany materii. Zabiegi wykonujemy 
urządzeniem marki BT L posiadającym certyfikat wyrobu medycznego. 
 
1 zabieg            100 zł  
karnet 10 zabiegów            800 zł   
spodnie do zabiegu            10 zł  
____________________________________________________________________________________ 
 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -20 zł za zabieg presoterapii bez konieczności 
zakupu karnetu. 

Termoplastyka ciała 
Ujędrnianie wiotkiej i obwisłej skóry z zastosowaniem zabiegu elektroterapii wykorzystującego działanie 
prądu o częstotliwości fal radiowych. Zabiegi nieinwazyjnej poprawy elastyczności skóry, redukujące 
depozyty tkanki tłuszczowej, zmniejszające zwiotczenie skóry w obrębie ramion, brzucha, pośladków 
bądź ud. 
 
1 zabieg *            100 zł  
karnet 10 zabiegów            800 zł   

Endomasaż Infinity® 
Ujędrnianie skóry i redukcja cellulitu. Endodermalny masaż limfatyczny ujędrnia skórę, wygładza 
„pomarańczową skórkę” oraz redukuje rozstępy. Najlepsza metoda rewitalizacji ciała po ciąży  
oraz po szybkiej utracie wagi w czasie odchudzania. 
 
1 zabieg *            100 zł  
karnet 10 zabiegów            800 zł   
____________________________________________________________________________________ 
* 1 obszar: brzuch / pośladki / przyśrodkowa część ud / tylna część ud / ramiona / boki tułowia. 
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PIELĘGNACJA CERY THALGO 

ekskuzywne zabiegi na twarz, szyję i dekolt  
Beauty Hydration Ritual          180 zł  
 
Ekspresowy zabieg nawilżający dla każdego typu skóry. Zabieg ma za zadanie nawilżyć, odżywić, 
wygładzić i odświeżyć naskórek, przywrócić skórze zdrowy i promienny wygląd. 
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz, szyję i dekolt. Dla kobiety i mężczyzny w każdym wieku.  
Rodzaj skóry: dla każdego rodzaju skóry. Działanie: dotleniające, energetyzujące,  
łagodząco-kojące, matujące, nawilżające, odżywcze, regenerujące, wygładzające.  
 
 
Purete Marine Ritual           230 zł  
 
Intensywny oczyszczająco-przeciwtrądzikowy rytuał profesjonalna, lecznicza terapia, dostosowana  
do potrzeb skóry tłustej, łojotokowej oraz trądzikowej. Łączy w sobie witalne korzyści z głębi oceanu,  
aby odzyskać zdrową i czystą skórę. Zabieg oczyszcza ujścia gruczołów łojowych, zmniejsza widoczność 
porów, przywraca skórze pełną równowagę i matowość. 
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz. Dla kobiety i mężczyzny w każdym wieku. Rodzaj skóry: mieszana, tłusta, 
trądzikowa. Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry tłustej, łojotokowej, trądzikowej.  
Cel: regulacja pracy gruczołów łojowych, zwężenie porów skóry, zapobieganie tworzeniu się zaskórników  
i stanów zapalnych, poprawa nawilżenia oraz kolorytu skóry. Działanie: oczyszczające, matujące, 
przeciwtrądzikowe, detoksykujące.  
 
 
Purete Cleansing Treatment          160 zł  
 
(higieniczne oczyszczanie skóry) 
 
Oczyszczająco – odświeżający zabieg specjalnie opracowany dla młodej, skłonnej do wykwitów skóry. 
Zabieg ma za zadanie oczyścić skórę z zaskórników, wygładzić i odświeżyć naskórek, zmniejszyć 
widoczność porów i przywrócić naturalny balans skórze. 
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz. Dla kobiety i mężczyzny w każdym wieku. Wskazania: skóra mieszana, 
tłusta, łojotokowa, wymagająca oczyszczenia i odświeżenia. Cel: oczyszczenie skóry z zaskórników, 
ustabilizowanie pracy gruczołów łojowych, odświeżenie i wygładzenie, poprawa nawilżenia.  
Działanie: oczyszczające, detoksykujące, matujące, nawilżające.  
 
 
Re-BalancingTreatment          180 zł  
 
Zabieg balansujący z mikronizowaną algą. Jest to w 100% naturalny zabieg przeznaczony dla skóry tłustej 
i trądzikowej. Mikronizowana alga morska, bogata w 46 witamin i minerałów, połączona została  
z Controlamine®, PamExtracts® i Cytobiol® Bardane w Intensive Regulating Serum, aby pomóc 
ustabilizować wydzielanie łoju, uaktywnić krążenie krwi i wspomóc eliminację nagromadzonych toksyn. 
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz. Dla kobiety i mężczyzny w każdym wieku. Rodzaj skóry: tłusta, 
trądzikowa, mieszana, normalna. Działanie: oczyszczające, przeciwtrądzikowe, drenujące.  
____________________________________________________________________________________ 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -20 zł za każdy zabieg marki Thalgo.  
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Aquarelle            180 zł   
 
Intensywny zabieg nawilżająco – energetyzujący do skóry szarej, zmęczonej. Skóra niedożywiona  
ze słabym poziomem nawilżenia objawia się złą kondycją, wygląda na zmęczoną i często dochodzi  
w niej do niepożądanych objawów. Między innymi może to być opuchnięcie dolnych powiek objawiające 
się woreczkami pod oczami. Przyczyną tego stanu rzeczy często jest zaburzenie krążenia limfatycznego  
w skórze. Zabieg jest odpowiedni na problem worków wodnych pod oczami.  
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję. Dla kobiety i mężczyzny, wiek: 25+  
Rodzaj skóry: mieszana, normalna, sucha. Działanie: nawilżające, drenujące, energetyzujące.  
 
Cold Cream Marine Ritual          250 zł  
 
Regenerująco-odżywczy zabieg dla skóry suchej i wrażliwej Odwodnienie skóry jest spowodowane 
uszkodzeniem płaszcza hydro-lipidowego. Dehydratacja jest przyczyną nadmiernego przesuszania się 
skóry, co powoduje dyskomfort, napięcie, pękanie, pieczenie i powstawanie drobnych mikro-urazów. 
Rozwiązaniem Thalgo jest rytuał na bazie kosmetyków z unikalną, udoskonaloną recepturą Cold Cream 
Marine dla zapewnienia długotrwałego odżywienia, nawilżenia i ukojenia delikatnej, suchej i wrażliwej 
skórze oraz zwiększenia jej progu tolerancji.  
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz, szyję i dekolt. Dla kobiety i mężczyzny w każdym wieku.  
Wskazania: skóra sucha i bardzo sucha, odwodniona, wrażliwa, skłonna do podrażnień i zaczerwienienia 
Rodzaj skóry: wrażliwa, naczynkowa, sucha, normalna. Działanie: kojące, łagodzące, odżywcze, 
nawilżające.  
 
Ocean Treatment for Men           230 zł  
 
Energetyzująco – nawilżający zabieg dla mężczyzn. Skóra mężczyzn różni się w zasadniczy sposób  
od skóry kobiet. Naskórek jest znacznie grubszy, silniej związany ze skórą właściwą, bardziej odporny,  
co związane jest z silnym rogowaceniem i zwiększonym wydzielaniem sebum. Stąd, ze względu na 
gospodarkę hormonalną (testosteron), skóra mężczyzn rzadko jest sucha. Najczęściej spotykanym typem 
cery jest mieszana i tłusta. 
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję. Dla mężczyzny, wiek: 35+ 
Rodzaj skóry: normalna, mieszana, sucha. Działanie: regenerujące, energetyzujące, nawilżające.  
 
Illuminating Radiance Treatment         180 zł  
 
Ekspresowy zabieg upiększający dla każdego typu skóry. Zabieg ma za zadanie nawilżyć, odżywić, 
wygładzić i odświeżyć naskórek, usunąć oznaki zmęczenia oraz przywrócić skórze zdrowy i promienny 
wygląd. Wskazania: skóra wymagająca oczyszczenia i odświeżenia. Cel: rozświetlenie, odświeżenie  
i wygładzenie naskórka, poprawa napięcia i nawilżenia skóry, usunięcie oznak zmęczenia. 
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję. Dla kobiety i mężczyzny. Wiek: 26-35, 36-45, 45+ 
Rodzaj skóry: odwodniona, mieszana, normalna, sucha, tłusta, wrażliwa. 
Działanie: nawilżające, rozjaśniające, rozświetlające, wygładzające. 
 
 
 
 
 
  
 
____________________________________________________________________________________ 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -20 zł na każdy zabieg marki Thalgo. 
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Absolute Hydration Ritual          250 zł  
 
Zabieg intensywnie nawilżający z kompleksem SeveBleue. Niezwykły nawilżająco – relaksujący rytuał, 
który zaspakaja potrzeby każdej odwodnionej skóry. Zaczerpnięty z głębin oceanu kompleks SeveBleue 
dostarcza do samego serca komórek całe bogactwo morskich składników – mikro-, makroelementy, 
minerały, pierwiastki śladowe. W połączeniu z kwasem hialuronowym, Hydra – Diffusine, Hyalurophyline  
i Lumisource zapewnia długotrwałe nawilżenie oraz pobudza naturalny proces detoksykacji skóry, 
zapewniając jej świeży i promienny wygląd. 
 
Zabieg Pielęgnacyjny na twarz i szyję. Dla kobiety i mężczyzny w każdym wieku.  
Rodzaj skóry: dla każdego rodzaju skóry.  
Działanie: nawilżające, rozświetlające, detoksykujące, energetyzujące, relaksujące.  
 
 
Marine Hyaluronic Treatment         250 zł  
 
Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Usuwa pierwsze oznaki starzenia się skóry  
i precyzyjnie wypełnia zmarszczki. Błyskawiczny efekt zapewniają mikrosfery z cząsteczkami kwasu 
hialuronowego. Przy kontakcie z wodą zwiększają swoją objętość i wypychają zmarszczki od wewnątrz, 
mają właściwości wychwytywania wody, a GAG, znajdujące się pomiędzy włóknami kolagenu i elastyny, 
ograniczają utratę wody. Zabieg regeneruje skórę, redukuje ilość i głębokość zmarszczek, chroni komórki 
przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, wzmacnia skórę oraz modeluje owal twarzy.  
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję. Dla kobiety i mężczyzny. Wiek: 36-45  
Wskazania: skóra odwodniona z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca nawilżenia i regeneracji.  
Cel: zabieg ma na celu wygładzić i nawilżyć skórę, wypełnić zmarszczki oraz stymulować syntezę nowych 
włókien kolagenu. Rodzaj skóry: mieszana, normalna, sucha, wrażliwa.  
 
 
Silicium Marine Treatment           300 zł  
 
Wypełnienie zmarszczek i efekt liftingu. Luksusowy, odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykracza 
poza klasyczną kosmetykę. Już po jednym zabiegu skóra może wyglądać o 5 lat młodziej. 
Wysokoskoncentrowane składniki aktywne (kwas hialuronowwy, kolagen, krzem morski, czerwone algi 
MeristothecaDakarensis i JaniaRubens) oraz nowatorski masaż Derma-StimMassage zapewniają 
natychmiastowy efekt liftingu. W trakcie zabiegu aplikowane są dwie maski – kolagenowa z kwasem 
hialuronowym oraz modelująca Cryo-ModellingMask. Zabieg modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina 
skórę, spłyca zmarszczki i drobne linie, pobudza produkcję kolagenu i elastyny. 
 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję. Dla kobiety i mężczyzny. Wiek: 45+  
Rodzaj skóry: mieszana, normalna, sucha  
Działanie: anty-ageing, przeciwzmarszczkowe, liftingujące, ujędrniające, regenerujące.  
____________________________________________________________________________________ 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -20 zł za każdy zabieg marki Thalgo. 

modyfikacje zabiegów i usługi dodatkowe 
§ Maska algowa THALGO   60 zł  
§ Autorski masaż twarzy, szyi i dekoltu 60 zł  
§ Płat kolagenowy, hialuronowy BDR  50 zł 
§ Crystal Fibre Mask Mesoestetic  50 zł  
§ Serum i maska algowa Apis    40 zł  
§ Płatki hialuronowe pod oczy THALGO  30 zł  
§ Nano maska Sesderma Mediderma  100 zł  
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KOSMETYKA OPRAWY OCZU 
 

Regulacja brwi           40 zł  
Henna rzęs            40 zł  
Henna brwi z regulacją          50 zł  
Henna brwi i rzęs z regulacją         60 zł  
 

Zabiegi PREMIUM Nouveau®Lashes 
 

Henna pudrowa brwi           100 zł  
Laminacja brwi           100 zł  
Laminacja rzęs – lifting rzęs          100 zł  
 

MANICURE 
 

Manicure japoński z peelingiem         90 zł  
Manicure japoński            80 zł  
Manicure kompleksowy  
z peelingiem, masażem i maską parafinową       100 zł  
Manicure rozszerzony  
z peelingiem i masażem          80 zł  
Manicure podstawowy 
skrócenie/opiłowanie paznokci,  
usunięcie oskórka, usunięcie zrogowaceń, krem       60 zł  
Zabieg parafinowy na dłonie  
z peelingiem, maską i masażem         50 zł  
Peeling dłoni podczas wykonywania innego zabiegu      10 zł  
 

Upiększanie paznokci opracowanych podczas manicure: 
Malowanie paznokci hybrydami UVMollonPRO       50 zł  
Malowanie paznokci hybrydami UV Semilac       40zł  
IBX System zabieg regenerujący i wzmacniający paznokcie     40zł  
Malowanie paznokci lakierami samo schnącymi OPI       30zł  
Usunięcie żeli / hybryd /lakieru          30/20/10 zł /*  
lub bezpłatne przy kolejnym zabiegu,  
jeśli usługa malowania wykonana była w naszym gabinecie 
 

DEPILACJA 
 

Depilacja pastą cukrową Royx         50 zł/obszar * 
Depilacja woskiem naturalnym         50 zł/obszar * 
Usuwanie tzw. wąsika / brody         20 zł 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
*Obszar: twarz (okolica nad wargą górną, okolica brody, okolica baków) / szyja / pachy / ramiona / 
przedramiona / plecy - górna część z ramionami i karkiem / plecy - dolna część / klatka piersiowa  
(piersi lub tors) / brzuch / bikini standardowe (linia biała i pachwiny) / bikini pogłębione (okolice intymne) 
/ okolica międzypośladkowa i pośladki / uda - część przednia i przyśrodkowa / uda - cześć tylna  
i zewnętrzna / Łydki (obie, całość) + kolana / stopy.  
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MASAŻE  
 
Masaż relaksacyjny czekoladą     200 zł 1.5 h / 160 zł 1h 
Pobudzający wszystkie zmysły odprężający  
masaż relaksacyjny ciała czekoladą. 
 
Masaż relaksacyjny świecą      200 zł 1.5 h / 150 zł 1h / 80 zł 30 min. 
Odprężający masaż relaksacyjny ciała  
świecą La Cremerie z olejkami  
aromaterapeutycznymi. 
 
Masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi    200 zł 1.5 h / 150 zł 1 h 
Odprężający masaż relaksacyjny ciała  
gorącymi kamieniami poprzedzony manualnym  
masażem wykonywanym gorącym olejem  
z olejkami aromaterapeutycznym. 
 
Masaż indonezyjski       190 zł 1.5 h / 140 zł 1 h / 80 zł 30 min. 
Głęboko odprężający masaż ciała  
z zastosowaniem gorącego oleju kokosowego  
lub naturalnego oleju ze słodkich migdałów  
z dodatkiem olejków eterycznych. 
 
Aromaterapeutyczny masaż relaksacyjny    190 zł 1.5 h / 140 zł / 80 zł 30 min. 
Masaż odprężający pleców lub całego ciała  
wykonywany na gorącym aromatycznym oleju 
ajurwedyjskim Norel Dr Wilsz  
lub naturalnym oleju ze słodkich migdałów  
z dodatkiem olejków eterycznych. 
 
Masaż klasyczny        140 zł / 80 zł 30 min. 
Podstawowy zabieg odnowy biologicznej dla każdego. 
 
Manualny masaż antycellulitowy 
pośladki i uda        110 zł 
brzuch, pośladki i uda       160 zł  
 
Peeling ciała         60 zł 
Każdy z masaży można poprzedzić wykonaniem peelingu  
z zastosowaniem aromatycznego scrubu.  
 
 
 
 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

§ Standardowo rezerwujemy 1h na masaż ciała lub 30 min. na masaż częściowy,  
inny zakres czasu pozostaje do ustalenia indywidualnego.  
Poszczególne czasy obejmują również czas potrzebny na przygotowanie się. 

§ Z kartą Stałego Klienta naliczamy rabat kwotowy -10 zł za każdy rodzaj masażu. 
§ HAPPY HOUR!  

W godzinach 1000-1300 od poniedziałku do piątku każdy masaż z rabatem kwotowym -10 zł. 
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PAKIETY PROMOCYJNE 
 

dzień piękności  najlepszy pakiet przedślubny dla kobiet  
600 zł  

manicure z malowaniem paznokci OPI 
pedicure z peelingiem, masażem i malowaniem paznokci OPI 
zabieg pielęgnacyjny na twarz, szyję i dekolt ABSOLUTE HYDRATION RITUAL lub COLD CREAM THALGO 
regulacja brwi i kompleksowe upiększanie oprawy oczu 
 

popołudnie urody  pakiet najczęściej wybierany przez nasze klientki 
500 zł  

manicure 
pedicure  
zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję ABSOLUTE HYDRATION RITUAL THALGO 
regulacja kształtu brwi z henną  
 

wieczór relaksu  pakiet najczęściej wybierany jako prezent 
500 zł  

odprężający masaż czekoladą poprzedzony peelingiem czekoladowym 
zabieg relaksująco-regenerujący na twarz, szyję i dekolt 
zabieg regenerujący z parafiną na dłonie 
 

businessman’a  pakiet najczęściej wybierany przez mężczyzn 
500 zł  

masaż relaksacyjny ramion i karku lub pleców 
zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję OCEAN TREATMENT THALGO 
manicure japoński 
pedicure z peelingiem i masażem stóp 
 

fit      najlepszy pakiet dla zmęczonych i zestresowanych  
400 zł  

zabieg pielęgnacyjny na twarz i szyję ABSOLUTE HYDRATION RITUAL  
lub OCEAN TREATMENT THALGO  
masaż klasyczny lub orientalny ciała 1h 
 

pureté      najlepszy pakiet dla młodych  
250 zł  

kompleksowy zabieg oczyszczania skóry PURETE THALGO RITUAL z masażem i maską algową 
regulacja kształtu brwi / upiększanie oprawy oczu 
 

anti-aging    najlepszy pakiet odmładzający 
500 zł  

mikrodermabrazja diamentowa 
mezoterapia NCTH 135® HA Laboratories Filorga Paris amp. 3 ml 
sterylna regenerująca maska hydrożelowa 
 

antycellulitowy  pakiet przedwakacyjny last minute 
1500 zł  

10 zabiegów masażu sekwencyjnego uciskowego, 6 zabiegów fali radiowych 


