
MODELOWANIE I WYSZCZUPLANIE SYLWETKI 
DEPILACJA LASEROWA    |   LASEROTERAPIA    |   KOSMETOLOGIA

CENNIK 
ZABIEGÓW



DEPILACJA LASEROWA
Promocja 2 obszary  ...................................  - 10 %

Promocja 3 obszary  .................................. – 20 %

Pachy  ........................................................ 270 zł

Wąsik  ............................................ 170 lub 200 zł

Plecy  ......................................................... 300 zł

Broda  ............................................ 180 lub 230 zł

Szyja    ........................................................ 250 zł

Baki   ......................................................... 150 zł

Bikini całościowe  ....................................... 290 zł

Bikini + szpara pośladkowa  ........................ 350 zł

Przedramiona  ............................................ 280 zł

Ramiona .................................................... 280 zł

Całe ręce  ................................................... 460 zł

Łydki lub uda  ............................................. 390 zł

Całe nogi  ................................................... 690 zł

Kolana  ...................................................... 130 zł

Klatka piersiowa  ........................................ 300 zł

Brzuch  .......................................... 350 lub 450 zł

Pachwiny  ...................................... 140 lub 300 zł

Linia biała  ................................................. 120 zł

Zabieg przypominający  ............................... -30 %

KRIOLIPOLIZA COOLTECH
Jedna głowica  ........................................... 700 zł

Dwie głowice  ............................................. 850 zł

MANICURE
Manicure  ....................................................  39 zł

Z odżywką  ..................................................  49 zł

Z malowaniem  ............................................  60 zł 

French  ........................................................  65 zł 

Manicure winylowy  .....................................  65 zł

Manicure japoński .......................................  60 zł

MANICURE HYBRYDOWY
Baza zwykła od  ...........................................  70 zł 

Baza budująca  .....................................  75 – 80 zł 

Przedłużenie hybrydą 1 paznokieć  ...............  10 zł

Stylizacja paznokcia  .............................. 5 – 20 zł

Naprawa paznokcia  ............................... 5 – 10 zł

French  ...................................................... + 10 zł

Żel na naturalnej płytce od  ..........................  99 zł

Bio żel od  .................................................. 110 zł

PRZEDŁUŻANIE PAZNOKCI NA 
FORMIE
Kolor    ........................................................ 130 zł

French  ....................................................... 140 zł

Zdjęcie hybrydy/żelu (opracowanie paznokci)  
+ manicure  ............................................. 50-70 zł

Zabieg leczniczy na dłonie ENVIRON  ...........  50 zł

PEDICURE
Opracowanie paznokci u stóp z odświeżającą 
kąpielą  ...................................................  od 55 zł

Opracowanie paznokci u stóp  
z malowaniem  ........................................  od 59 zł

- z malowaniem french od  ...........................  69 zł

- z hybrydą  ..................................................  70 zł

- z hybrydą + french od  ................................  79 zł

Frezowanie pięt  ..........................................  60 zł

Pedicure bez malowania (frezowanie pięt  
+ opracowanie paznokci)  ........................ 89-99 zł

Pedicure klasyczny frezarką  
z malowaniem  .................................  od 99-110 zł 

Pedicure hybrydowy  ................................... 125 zł

Pedicure hybrydowy french  ........................ 140 zł

Pedicure japoński  ...................................... 130 zł

PEDICURE MAVEX 
bez użycia frezarki m.in.dla osób ze stopą 
cukrzycową, po zabiegach onkologicznych, 
chemioterapii

Pedicure MAVEX klasyczny  ...................  od 140 zł

Pedicure MAVEX z malowaniem  ............  od 160 zł

Pedicure MAVEX z hybrydą ....................  od 190 zł

PIELĘGNACJA OPRAWY OCZU
Regulacja brwi  ........................................ 15-20 zł 

Henna brwi  .................................................  20 zł

Henna rzęs  .................................................  20 zł 

Henna brwi + regulacja  ...............................  30 zł 

+ regulacja woskiem  ...................................  38 zł 

Henna brwi i rzęs + regulacja .......................  45 zł

Trwała rzęs  ................................................  85 zł 

Henna pudrowa z geometrią  ........................  79 zł 

Laminacja/Lifting rzęs  ............................... 129 zł 

Laminacja brwi z farbką i geometrią  ........... 129 zł

MAKIJAŻ MINERALNY 
Jane Iredale  .......................................  100-140 zł

MAKIJAŻ
Makijaż próbny ślubny  ............................... 110 zł

 Makijaż ślubny  .......................................... 150 zł

Kępki  .....................................................  10-20 zł

DEPILACJA WOSKIEM / 
BEZPASKOWA
Całe nogi  ....................................................  95 zł

Łydki   ..........................................................  55 zł

Przedramiona  .............................................  55 zł

Wąsik  .........................................................  19 zł

Broda  .........................................................  15 zł

Pachy od  ....................................................  35 zł

Bikini  ...................................................  40-110 zł

Tors   .....................................................   30-70 zł 

PRZEKŁUWANIE USZU  
Z KOLCZYKAMI   .  .  .  .  .  .  .  .  90 ZŁ 

MASAŻE 
Masaż kosmetyczny twarzy  .......................... 99 zł 

Environ  ...................................................... 115 zł

+ maska  .................................................... 135 zł

peeling kawitacyjny + maska  ...................... 175 zł 

Rytuał masażu gorącymi kamieniami  
całe ciało  .................................................. 220 zł

Tył ciała  .................................................... 175 zł 

Relaksacyjny masaż pleców  ........................  95 zł 

MASAŻ KOBIDO – 
BEZINWAZYJNY LIFTING
Wersja podstawowa  ................................... 199 zł

Wersja rozszerzona z maską  ...................... 259 zł

Wersja rozszerzona + peeling kawitacyjny  
+ maska kolagenowa Larens  ...................... 329 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE / 
KWASOWE 
Dottore Rossatore   ..................................... 160 zł

z sonoforezą  ............................................. 195 zł

Mezoterapia Dermomedica  ........................ 330 zł

+ dodatkowa ampułka  .........................  360-390 zł

Zabieg rozjaśniający przebarwienia pozapalne, 
trądzik różowaty AZALAC SYSTEM: z retinolem  ..... 
250 zł 

bez retinolu  ............................................... 200 zł

Zabieg oczyszczający dla skóry wrażliwej AZELAC 
M + AZELAC ŻEL: bez oczyszczania manualnego  .. 
180 zł 

z oczyszczaniem manualnym  ..................... 200 zł 

Zabieg bankietowy (odświeżenie, rozświetlenie, 
ujędrnienie dla każdego typu skóry). Zabieg 
antyoksydacyjny wspierający działanie produktów 
fotoprotekcyjnych FERULAC CLASSIC  ......... 190 zł 

Zabieg odświeżający(odświeża, dotlenia, 
rozświetla, działa antyoksydacyjnie) ARGIPEEL 
ŻEL + C-PEEL Z DODATKIEM BLASK+NANOMASKA 
Z WIT.C  ..................................................... 220 zł 

Zabieg przeciwko starzeniu i fotostarzeniu 
(poprawia napięcie, zagęszczenie skóry, redukuje 
przebarwienia posłoneczne i hormonalne) 
FERULAC CLASSIC  
+ MELASES TRX BOOSTER PEEL 
z retinolem  ................................................ 240 zł 

Bez retinolu  ............................................... 190 zł 

Zabieg dla skóry naczyniowej (skóra wrażliwa, 
naczyniowa, trądzik różowaty, redukuje stan 
zapalny i rumień)  
AZELAC PEEL + AMPUŁKA NATUVALIA /C-PEEL+  
BLASK ....................................................... 150 zł 

Zabieg naprawiający uszkodzenia posłoneczne z 
widocznymi zmianami pigmentacyjnymi (skóra z 
zaawansowanym  
fotostarzeniem i przebarwieniami) DNA RECOVERY 
PEEL + MELASES TRX  
BOOSTER PEEL  .......................................... 220 zł 



Zabieg naprawiający uszkodzenia posłoneczne 
(skóra z zaawansowanym fotostarzeniem, 
profilaktyka przebarwień) DNA RECOVERY PEEL+ 
KREM DNA RECOVERY PEEL  ....................... 220 zł 

DNA RECOVERY PEEL+ KREM DNA RECOVERY 
PEEL + RETINOL  
(3-RETISES NANOPEEL 1%GEL): .................. 250 zł 

ESTGEN INŻYNIERIA 
TKANKOWA
Terapia Trądziku z sonoforezą  .................... 190 zł

Terapia bazowa każdy rodzaj skóry  
z sonoforezą  ............................................. 190 zł

Terapia zaawansowana  
z mezoterapią  ............................................ 330 zł

Terapia blizn mały obszar ........................... 250 zł

Duży obszar  .............................................. 450 zł

TERAPIE KWASOWE PCA 
Zabieg podstawowy  ................................... 250 zł

Zabieg ozszerzone  ..................... od 350 do 550 zł 

BIOREPEEL
Twarz  ........................................................ 235 zł

Twarz + szyja + dekolt ................................ 295 zł

BIOREPEEL + MEZOTERAPIA
Twarz  ........................................................ 330 zł

Twarz + szyja + dekolt ................................ 430 zł

KWASY PEEL MISSION
Trzy dobrane monopeelingi  ........................ 179 zł

Reti peel  .................................................... 359 zł

Lift peel ..................................................... 249 zł

Architect peel  ............................................ 199 zł

Depigen peel  ............................................. 229 zł

Kombo zabiegowe STCA  ............................ 300 zł

Asiatic peel  ............................................... 199 zł 

Do zabiegów retipeel, liftpeel, architect peel, 
depigen peel, asiatic peel gratis dodatkowo  
2 monopeelingi.

ZABIEGI NA OKOLICĘ TWARZY, 
SZYI, DEKOLTU

PEELING KAWITACYJNY
+ maska algowa  ........................................ 125 zł

+ maska bomblująca  .................................. 125 zł

STYLEYE – LIFTING OKA
Wersja podstawowa  ................................... 135 zł

Wersja z płatem kolagenowym  ................... 179 zł

Lifting oka do zabiegu Arosha  ................... – 20 %

LARENS – TERAPIA 
KOLAGENOWA
Do każdego zabiegu peeling kawitacyjny i masaż 
dłoni gratis

Zabieg bazowy  .......................................... 140 zł

Zabieg bazowy + ampułka  .......................... 165 zł

Zabieg rozszerzony + lipocoll serum  
+ maska kolagenowa w płacie  .................... 225 zł

Zabieg rozszerzony + lipocoll serum  
+ ampułka + maska kolagenowa  
w płacie  .................................................... 265 zł

Wodorotearpia do zabiegu Larens  
dodatkowo  .................................................  70 zł

Wodoroterapia + ultradźwięki do zabiegu Larens 
dodatkowo  ................................................ 120 zł

INFINITE RF MIKROIGŁOWY 
Silne odmładzanie, redukcja blizn, rozstępów 

Twarz  ........................................................ 700 zł 

Twarz + szyja + dekolt ................................ 900 zł 

Ciało od  .................................................... 600 zł 

BLOOMEA
Resurfacing Bloomea  
+ maska – twarz  ........................................ 350 zł

Twarz + szyja + dekolt ................................ 390 zł

Blizny \ Rozstępy  ..................................  od 250 zł 

WODOROTERAPIA
Promocja Oczyszczanie Wodorowe + Peeling  
+ Ultradźwięki + Biolifting gratis  ................. 285 zł

Zaawansowane Oczyszczanie Wodorowe zabieg 
bazowy twarz  ............................................ 240 zł

Twarz + szyja + dekolt ................................ 295 zł

Oczyszczanie Wodorowe + Ultradźwięki twarz 
zabieg rozszerzony  .................................... 285 zł

Twarz + Szyja + Dekolt  ............................... 345 zł

Oczyszczanie Wodorowe + Ultradźwięki  
+ Biolifting twarz  ....................................... 345 zł

Twarz + Szyja + Dekolt  ............................... 375 zł

HIFU
Twarz  ...................................................... 1950 zł 

Poliki  ........................................................ 850 zł

Twarz + szyja  .......................................... 2450 zł 

Dekolt ........................................................ 900 zł

Żuchwa  ..................................................... 750 zł 

Kolana  ...................................................... 550 zł

Podbródek ................................................. 450 zł 

Brzuch  .............................................  500-1500 zł 

Szyja   650 zł 

Pelikany  ............................................  500 -800 zł

Boczki  ................................................  400-800 zł 

Ramiona .................................................... 600 zł

Uda przód/tył  .....................................  600-800 zł 

Lifting face  ................................................ 800 zł 

MODELOWANIE, 
WYSZCZUPLANIE SYLWETKI | 
REDUKCJA CELLULITU

EVO3D 
60 minut .................................................... 500 zł 

45 minut .................................................... 400 zł 

30 minut .................................................... 270 zł

50 minut .................................................... 450 zł 

40 minut .................................................... 350 zł 

20 minut .................................................... 200 zł

Specjalna Oferta        .........   / po rabacie  / przed  / 
oszczędzasz

60min EVO3D + 40min Dermomasaż  ..  600 zł / 680 
zł / 80 zł

40 min EVO3D + 40 min Dermomasaż   480 zł / 530 
zł / 50 zł

Karnet 4x EVO3D 60 min  .......... 1700 / 2000 / 300 

Karnet 4x EVO3D 60 min  
+ 4x Dermomasaż 40 min  .. 2300 zł / 2720 zł / 420 
zł  
* Karnet ważny 30 dni 
* Dermomasaż 40 minut wykonujemy w ciągu 5 
dni od zabiegu Evo3d 

MAGNEFFIO 
Jeden obszar ............................................. 200 zł

Dwa obszary  .............................................. 400 zł

Seria zabiegowa 1 obszar  .......................... 160 zł

Seria zabiegowa 2 obszary .........................  300 zł 

DERMOMASAŻ
40 minut .................................................... 150 zł

60 minut .................................................... 180 zł

90 minut .................................................... 250 zł

LIPOSUKCJA + DERMOMASAŻ
75 minut .................................................... 210 zł

105 minut  .................................................. 295 zł

AROSHA
Promocja Bandażowanie Arosha  
w serii  ....................................................... 215 zł

Promocja Bandażowanie Lipofit  
w serii  ....................................................... 215 zł

Promocja Arosha + Dermomasaż  
40 minut .................................................... 340 zł

Promocja Zabieg na twarz  
do zabiegu Arosha  .....................................  - 20 %

Promocja Lifting Oka Styl-Eye do  
zabiegu Arosha  .........................................  - 20 %

Jednorazowy zabieg Arosha  ....................... 235 zł

Bandażowanie bez ampułki  ........................ 195 zł



ZABIEGI LASEROWE | TRWAŁA 
DEPILACJA LASEROWA

FOTOODMŁADZANIE
Twarz  ........................................................ 260 zł

Twarz + szyja + sekolt  ................................ 330 zł

Dłonie  ....................................................... 150 zł

LASEROTERAPIA RUMIEŃ
Twarz  ........................................................ 260 zł

Twarz + szyja + dekolt ................................ 330 zł

LASEROTERAPIA TRĄDZIK
Twarz  ........................................................ 190 zł

Plecy lub klatka piersiowa  .......................... 300 zł

PODOLOGIA
Konsultacja podologiczna  
(przed zabiegiem gratis)  .............................  50 zł

Zabieg podologiczny podstawowy  .............. 120 zł

Zabieg podologiczny specjalistyczny (skrócenie 
i oszlifowanie paznokci oraz wałów około 
paznokciowych i opracowanie podeszwy stóp, 
usunięcie hiperkeratoz + aplikacja  
odpowiedniego preparatu)  ..................  140-200 zł

Zabieg podologiczny stopy  
cukrzycowej  .......................................  120-180 zł

Skrócenie i oszlifowanie paznokci  
oraz wałów paznokciowych  .........................  80 zł

Oczyszczenie paznokci zmienionych  
chorobowo (więcej niż 1)  ....................  120-180 zł

Oczyszczenie paznokci zmienionych chorobowo 
(więcej niż 1 – kontynuacja terapii)  .......  80-120 zł

Usunięcie modzela+odciążenie  ...................  80 zł

Usunięcie odcisku+odciążenie  ....................  80 zł

Terapia pękających pięt  ........................  90-140 zł

Opracowanie podeszwy stóp  
(usunięcie hiperkeratoz)  ........................  80-140 zł

Oczyszczenie paznokcia zmienionego  
chorobowo  .................................................  80 zł

Oczyszczenie paznokcia zmienionego  
chorobowego (kontynuacja terapii)  ..............  60 zł

Rekonstrukcja płytki paznokcia  ...........  100-140 zł

Rekonstrukcja płytki paznokcia  
(mały palec)  ...............................................  60 zł

Opracowanie wrastającego paznokcia  
pierwsza wizyta  ......................................... 100 zł

Opracowanie wrastającego paznokcia  
+ kolejna wizyta  ..........................................  70 zł

Tamponada wrastającego  
paznokcia  .............................................. 30-40 zł

Rurka protekcyjna na wrastający  
paznokieć  ..................................................  50 zł

Założenie klamry ortonyksyjnej ORTO-S  
1 paznokieć  ............................................... 180 zł

Założenie klamry ortonyksyjnej  
ORTO-S 2 paznokcie  ................................... 320 zł

Przełożenie klamry ortonyksyjnej  
ORTO-S  ..................................................... 100 zł

Aplikacja klamry PODOFIX  ..........................  80 zł

Masaż kosmetyczny stóp  ............................  35 zł


