
Zabiegi na twarz

Hydrabrazja (60 minut 270 złotych zabieg niezwykle skuteczny) 
W trakcie bezinwazyjnego zabiegu uzyskujemy: 
- podciśnieniowe oczyszczenie skóry 
- mikrodermabrazję naskórka pyłem wodnym 
- odmłodzenie i odżywienie skóry 
- spłycenie zmarszczek twarzy, szyi, dekoltu 
- zabezpieczenie przed pogłębieniem zmarszczek i starzeniem się skóry 

Mezoterapia bezinwazyjna 
Zabieg gruntownie, głęboko odżywiający skórę. 
- twarz, szyja, okolica oczu 260 złotych

Wprowadzamy do skóry preparaty odżywcze: kolagen, kwas hialuronowy, witaminy 
bezinwazyjnie. Wstrzyknięcie zastępujemy elektroporacją skóry. Przy skórze dojrzałej, 
wiotczejącej wskazane są dwa zabiegi. 

Zabiegi falami akustycznymi (90 minut Cena 390 złotych) 
Podgrzanie włókien kolagenowych i podskórnej tkanki tłuszczowej falą akustyczną 
powoduje wyjątkowo skuteczne obkurczenie rozciągniętej, wiotczejącej skóry. 
W trakcie zabiegu uzyskujemy: 
- podniesienie owalu twarzy i podbródka o około 4 milimetrów 
- przejaśnienie okolic oczu i redukcja zmarszczek 
- obkurczenie porów i odmłodzenie skóry 
- zmniejszenie przebarwień i złuszczenie naskórka 

Masaż twarzy, szyi, dekoltu (30 minut Cena 80 złotych ) 
- na krem brokułowy (niezależnie od wieku, bardzo wskazane dla osób młodych) 
- na krem z wyciągiem z jadu węża (redukuje zmarszczki mimiczne) 
- na krem ze śluzem ślimaka (wycisza podrażnienia i odmładza skórę) 

Maseczki odżywcze 
- z kofeiną - doskonała dla Panów - pobudza cyrkulację skóry i dotlenia - cena 70 złotych. 
- maska piękności - jedna cześć działa odżywczo i odmładzająco na okolicę oczu, druga 

redukuje obwisły podbródek i modeluje owal twarzy. Cena 120 złotych. 

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz, szyje, dekolt 
- bomba witaminowa (90 minut 230 złotych) 
- zabieg królewski (90 minut 260 złotych) 
- zabieg odmładzający ze śluzem ślimaka (90 minut 250 złotych) 
- zabieg na zmarszczki mimiczne z jadem węża (90 minut 260 złotych) 
- zabieg redukujący wydzielanie gruczołów łojowych (90 minut 230 złotych) 



Zabiegi na ciało Czekoladowa euforia (90 minut - jednorazowo) Cena 280 złotych 
Jest to zabieg typu wellness polecany dla wszystkich niezależnie od wieku, którym zależy 
na szybkiej regeneracji skóry. Zabieg szczególnie dedykujemy osobom o skórze szorstkiej, 
suchej, wymagającej szybkiego nawilżenia i odżywienia. Równie idealny w okresie zimy 
jak i lata.

Zabieg "Dojrzałe Wino" (120 minut - jednorazowo Cena 350 złotych) 
Wykwintna uczta dla ciała i odżywczy rytuał pielęgnacji dla skóry dojrzałej, zmęczonej i 
pozbawionej jędrności. Inspiracją do jego stworzenia stało się dobroczynne działanie 
aktywnych polifenoli zawartych w ekstrakcie z czerwonego wina. Kuracja spowalnia 
procesy starzenia się skóry, ma działanie przeciwutleniające, oczyszcza i eliminuje toksyny. 
Poprawia mikro-cyrkulację kwi w skórze i stymuluje metabolizm. Zabieg redukuje stres 
oraz poprawia nastrój. 

Zabieg odtruwający dla Panów (90 minut - jednorazowo Cena 280 złotych) 
Zabieg wskazany szczególnie dla mężczyzn aktywnych, narażonych na stres i nieregularny 
tryb życia. W trakcie peelingu całego ciała pobudzamy cyrkulację krwi w skórze, 
złuszczamy martwe komórki i poprawiamy jej jędrność. Maska z błotem Morza Martwego 
gruntownie odtruwa organizm przez skórę, a masaż całego ciała, który kończy rytuał 
idealnie odżywia skórę i relaksuje cały organizm.

Relaks dla Pani lub Pana (80 minut - jednorazowy Cena 190 złotych) 
Ręczny masaż uzupełniony jest ciepłem głębokim, gdzie głęboko penetrująca podczerwień 
wnika do 5 cm w głąb ciała. Mobilizuje spalanie tłuszczu, poprawia ukrwienie skóry, a 
otwarcie porów skórnych przyśpiesza odżywienie skóry i odtrucie organizmu. Rozluźnia 
mięśnie i stawy, co przygotowuje organizm do masażu ręcznego i podnosi jego skuteczność. 
Światło białe totalnie relaksuje. 

Zabieg terapeutyczny na bóle karku i pleców (45 minut, skuteczność gwarantowana przy 
minimum 2 zabiegach, Cena 130 złotych) 
Jest to masaż ręczny obręczy barkowej, bioder i kręgosłupa wykonywany w atmosferze 
światła białego i ciepła głębokiego. Głęboko penetrująca podczerwień wnika do 5 cm w 
głąb ciała, co przygotowuje organizm do masażu ręcznego i podnosi jego skuteczność a 
światło białe relaksuje. 

Endermologie (35 minut - skuteczność gwarantowana przy minimum 3 zabiegach) Zabieg 
intensywnie odchudzający z lipolizą i podciśnieniem oparty na masażu - 140 złotych 

Ultradźwiękowe rozbicie komórek tłuszczowych 
Brzuch - do 90 minut - 350 złotych 
Uda do 120 minut - 400 złotych 



Przy pomocy odpowiednio dobranych ultradźwięków możesz na stałe zmniejszyć obwody 
brzucha, ud a nawet wyszczuplić podbródek. Już po jednym zabiegu obwód brzucha 
zmniejszy się o około 3 cm. Bez bólu, krwi, narkozy, obrzęków.

Masaże 

Masaż częściowy (30 minut Cena 90 złotych) 
Może to być masaż kręgosłupa lub masaż stóp 

Masaż częściowy olejem arganowym z drobinkami złota lub olejem kokosowym 
(30 minut Cena 140 złotych) 

Masaż klasyczny całego ciała olejem arganowym z jaśminem lub olejem kokosowym 
(60 minut Cena 180 złotych) 

Piękna mama (60 minut Cena 190 złotych) 
Masaż zaprojektowany z myślą o kobietach w ciąży, które w tym wyjątkowym okresie 
wymagają szczególnej troski i pielęgnacji. Specjalna technika masażu oraz bezpieczne 
ułożenie odpręża, rozluźnia mięśnie obciążonych partii ciała, zmniejsza napięcie a także 
usuwa obrzęki nóg oraz odżywia i wzmacnia skórę zapobiegając powstawaniu rozstępów. 

Masaż antycellulitowy (60 minut Cena 190 złotych) 
Masaż skutecznie redukuje zastoje limfatyczne oraz obrzęki będące przyczyną gromadzenia 
się tkanki tłuszczowej. Przyspiesza metabolizm komórkowy i aktywuje lipolizę. 
Odpowiednia technika masażu kształtuje i modeluje sylwetkę. 

Peeling ciała (50 minut Cena 140 złotych) 

Masaż strumieniem wody - Hydro Jet (30 minut Cena 40 złotych) 
Leczniczo-relaksacyjny, bardzo przyjemny masaż strumieniem wody. Redukuje bóle 
pleców, relaksuje poprawia nastrój. (dla osób do wagi 75 kilogramów). 

Masaż całego ciała z drenażem limfatycznym (60 minut cena 180 złotych) 
Masaż skierowany dla osób z tendencja do obrzęków kończyn dolnych. 

Seans na Kołysce Alfa (30 minut Cena 60 złotych)


