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Zajęcia dla jednej osoby w pakiecie

100zł / 1h

Pakiet min. 10 lekcji

Zajęcia dla jednej osoby bez pakietu

130zł / 1h

Płatne co zajęcia

Zajęcia dla dwóch osób w pakiecie

150zł / 1h

Pakiet min. 10 lekcji

Zajęcia dla dwóch osób bez pakietu
Płatne co zajęcia

Pakiet TRENING PERSONALNY & SAUNA
Koszt sauny do treningu Athletic Art Studio - cena promocyjna
O cenę zapytaj w recepcji.

W sprzedaży dostępne są vouchery prezentowe.

200zł / 1h

Masaże ajurwedyjskie
Masaż Abhyanga 60 min

130zł

Starożytny klasyczny masaż, który odżywia, przedłuża życie i wzmacnia odporność. Indywidualnie dobierane do Twoich potrzeb
oleje ajurwedyjskie odmładzają skórę, łagodzą stany nerwowe, relaksują i dodają energii.

Masaż Udvartana 60 min

140zł

Urodowy sekret Hindusek. Peelingujący masaż proszkami ziołowymi, który przywraca skórze elastyczność, nawilża i
pobudza krążenie. Zwalcza cellulit, działa przeciwzapalnie i detoksykująco. Zrelaksuj się i poczuj się jak bogini.

Masaż Abhisek 60 min

130zł

Miodowa rozkosz w stylu Kleopatry. Masaż ciepłym i aromatycznym miodem nadaje skórze aksamitności, odblokowuje
zatkane pory, oczyszcza z toksyn, odżywia oraz regeneruje. Odpręż się i przywróć skórze blask.

Masaż Shirodhara 60 min

150zł

Sezamowy i relaksujący masaż głowy na problemy z zatokami, męczące bóle głowy oraz kłopoty z pamięcią
i koncentracją. Dzięki relaksującym olejkom ajurwedyjskim, pozbędziesz się lęku, napięć, stresu oraz zwalczysz
bezsenność. Dodatkowo włosy nabiorą blasku.

Masaż Shiroabhyanga 110 min

240zł

Prezent dla ciała i ducha. Shiroabhyanga to połączenie masażu całego ciała oraz masażu głowy, dzięki któremu
pozbędziesz się stresu, napięć i niepokojów. Wzmacnia system nerwowy, pomaga w leczeniu bezsenności i zapewnia
niesamowity relaks.

Masaż Mukabhyanga 60 min

140zł

Odejmij sobie lat bez sztucznych kosmetyków czy zabiegów estetycznych. Mukabhyanga to kosmetyka ajurwedyjska
twarzy połączona z masażem twarzy, szyi i dekoltu, dzięki któremu pozbędziesz się śladów zmęczenia i stresu. Cera stanie
się promienna, zdrowa i świeża.

Masaż Jambira Pinda Sweda 60 min

160zł

Zwalcz cellulit i zbędną tkankę tłuszczową podczas odprężającego masażu stemplami pachnącymi kokosem. Jambira
Pinda Sweda rozgrzewa, usuwa toksyny i pobudza krążenie. Ujędrnia skórę i nadaje jej pięknego wyglądu.

Masaż Ratnaabhyanga 60 min

140zł

Magiczny dotyk kamieni półszlachetnych, kryształów górskich i olejów ajurwedyjskich. Luksusowy oraz pobudzający
masaż, dzięki któremu zapomnisz o zmęczeniu i zyskasz pozytywnej energii. Pozbędziesz się bólów mięśni oraz napięć.

Masaże orientalne
Masaż hawajski LOMI LOMI 60 min

150zł

Zdrowotny i rytualny masaż wprost z Hawajów. Leczy migreny, łagodzi bóle mięśniowe oraz bóle kręgosłupa. Dzięki
LOMI LOMI odprężysz się i poczujesz się jak nowonarodzony.

Masaż balijski 60 min

140zł

Królewski relaks i odprężenie prosto z rajskiego Bali. Ucieknij od problemów dnia codziennego i przy dźwiękach
indonezyjskiej muzyki, przenieś się myślami w głąb orientu. Masaż balijski łączy elementy aromaterapii, akupresury,
ajurwedy, reﬂeksologii oraz stretchingu

Tajski masaż stóp 60 min

100zł

Remedium na obolałe i ociężałe stopy. Połączenie masażu i akupresury, dzięki któremu się odprężysz, usuniesz toksyny
z organizmu i wzmocnisz system odpornościowy.

Masaż bambusami 60 min

120zł

Regeneruje mięśnie, rozluźnia, poprawia krążenie i zmniejsza napięcia nerwowe. Samurajski masaż bambusami to
doskonałe rozwiązanie dla sportowców oraz osób aktywnych ﬁzycznie. Postawi na nogi i doda energii.

Rytuały Hammam
Masaż Hammam turecki 110 min

240zł

Oczyszczający i odmładzający rytuał prosto z tureckich łaźni. Przeniesiesz się do świata orientu, zrelaksujesz się oraz
zapewnisz ukojenie zmęczonym mięśniom. Po peelingu i masażu pianą martwy naskórek się złuszcza, a skóra staje się
aksamitna, gładka i odświeżona.

Masaż Hammam marokański 110 min

240zł

Recepta na naturalne piękno z kraju baśni z 1001 nocy. Ekskluzywny marokański rytuał oczyszczający, dzięki któremu
pozbędziesz się zmęczenia i zrelaksujesz się tak, jak nigdy dotąd. Skóra stanie się jędrna, miękka oraz piękna.

Masaże lecznicze, klasyczne i sportowe
Masaż leczniczy pleców 35 min

60zł

Masaż pleców to odpowiednio dobrane techniki masażu klasycznego które mają za zadanie zmniejszyć napięcie oraz
ból kręgosłupa oraz jego okolic. Masaż działa regeneracyjnie, przeciwbólowo oraz relaksacyjnie na mocno zmęczone w
dzisiejszych czasach plecy.

Masaż klasyczny 60 min

100zł

Masaż który składa się z wielu technik i chwytów którego najważniejszym celem jest rozluźnienie nadmiernie napiętych
mięśni i usprawnienie krążenia krwi, czyli polepszenie ukrwienia tkanek, co oczyszcza je z toksyn, dotlenia, odżywia i
niweluje dolegliwości bólowe. Masaż może być wykonany na wybrane partie bądź na całe ciało.

Masaż sportowy 60 min

110zł

masaż sportowy to intensywny masaż zmniejszający zmęczenie organizmu powstałe na skutek aktywności ﬁzycznej.
Celem masażu sportowego jest zapobieganie objawom patologicznym, które mogą powstać w wyniku dużych
przeciążeń występujących w sporcie.

Pakiety
Pakiet RELAKS

380zł

Każdy potrzebuje czasem prawdziwego relaksu i chwili zapomnienia. Pakiet Relaks to sposób na stres, ciągłą presję i
zmęczenie. Zestaw relaksujących masaży, stworzony dla osób, które chcą choć na chwilę uciec od problemów, wyciszyć
się i uspokoić. Zabiegi zmniejszają bóle migrenowe, bóle mięśniowe oraz bóle kręgosłupa. Pozytywnie wpływają na
układ nerwowy. Efektem będzie odprężone ciało i spokojny umysł.
Pakiet Relaks będzie doskonałym prezentem dla bliskiej osoby, która potrzebuje wytchnienia i odpoczynku od
codziennego stresu.
W skład pakietu wchodzą:
Masaż Abhyanga – klasyczny masaż ajurwedyjski, który odmładza skórę, dodaje energii i łagodzi stany nerwowe
Masaż LOMI – LOMI – hawajski masaż zdrowotny, który rozluźnia mięśnie, usuwa napięcia i redukuje stres
Masaż balijski – aromaterapia, akupresura, ajurweda, reﬂeksologia oraz stretching w jednym. Masaż relaksuje, odpręża i
uspokaja

Pakiet PIĘKNA I ZDROWA SKÓRA

370zł

Każdy potrzebuje czasem prawdziwego relaksu i chwili zapomnienia. Pakiet Relaks to sposób na stres, ciągłą presję i
zmęcPakiet Piękna i Zdrowa Skóra to zestaw 3 masaży oczyszczających, peelingujących i pielęgnujących. Propozycja dla
kobiet, które chcą schudnąć, zadbać o skórę i pozbyć się cellulitu bez wysiłku. Masaże ajurwedyjskie nazywane są
pasywnym treningiem. Redukują tkankę tłuszczową, przywracają skórze blask, jędrność i aksamitność.
Pakiet to wymarzony pomysł na prezent dla partnerki, siostry, przyjaciółki czy dla mamy. To także podarunek dla samej
siebie i skuteczny sposób na piękny wygląd.aromaterapia, akupresura, ajurweda, reﬂeksologia oraz stretching w jednym.
Masaż relaksuje, odpręża i uspokaja.
W skład pakietu wchodzą:
Masaż Udvartana – peelingujący masaż ajurwedyjski, który działa antycellulitowo. Skóra staje się miękka i gładka
Masaż Jambira Pinda Sweda – rozgrzewający masaż stemplami. Oczyszcza z toksyn, redukuje tkankę tłuszczową i
zwalcza cellulit
Masaż Abhisek – miodowy masaż, który odblokowuje zatkane pory, odżywia, regeneruje i nadaje skórze aksamitności

Pakiet DLA MAMY

330zł

3 masaże, które uwielbiają mamy.
Bycie mamą to najtrudniejsza praca na świecie. To opieka, wsparcie i miłość, ale też nadgodziny bez urlopów i
chorobowego. Dlatego mamy zasługują na to, co najlepsze. Na chwile tylko dla siebie. Pakiet Dla Mamy to wyjątkowy
prezent z głębi serca. W ten sposób pokażesz jej, że o nią dbasz i ją rozumiesz. A jeśli sama jesteś mamą, to wybrane
masaże staną się Twoją inwestycją w zdrowie, relaks oraz piękny wygląd.
Pakiet dla Mamy zrelaksuje, zapewni odpoczynek i pomoże odnaleźć nowe pokłady energii. 3 idealnie dobrane masaże
pozwolą nadrobić wszystkie zaległe wizyty u kosmetyczki. Zlikwidują ślady zmęczenia na twarzy, przywrócą skórze blask
oraz zdrowy i piękny wygląd.
W skład pakietu wchodzą:
Masaż Mukabhyanga – ajurwedyjski masaż twarzy, szyi i dekoltu, który eliminuje ślady zmęczenia i nadaje skórze zdrowy
wygląd
Masaż Abhyanga – najpopularniejszy masaż ajurwedyjski całego ciała, który odżywia, wzmacnia odporność, relaksuje i
dodaje energii
Tajski masaż stóp – masaż stóp, kostek i łydek, który odpręża, łagodzi bóle, usuwa uczucie “ciężkich stóp” i poprawia
jakość snu

Pakiet DLA TATY

330zł

Pakiet dla zapracowanych i zmęczonych ojców, którzy chcą o siebie zadbać. Masaże dla mężczyzn doskonale relaksują,
ale przybierają też formę terapii zdrowotnej. Energetyzują, redukują stres, oczyszczają organizm z toksyn, poprawiają
krążenie oraz wygląd i stan skóry. Po zabiegach każdy Tata poczuje się lepiej, odpręży się, zyska dodatkową energię i
będzie gotowy do nowych wyzwań w życiu prywatnym oraz zawodowym.
Pakiet Dla Taty to oryginalny prezent na Dzień Ojca, na urodziny lub imieniny. Prawdziwa niespodzianka dla mężczyzn,
którzy chcą się porządnie zrelaksować oraz zadbać o swoje zdrowie.
W skład pakietu wchodzą:
Masaż Udvartana – intensywnie peelingujący masaż ajurwedyjski, który pobudza krążenie i działa detoksykująco
Masaż Abhyanga – najpopularniejszy masaż ajurwedyjski całego ciała, który odżywia, wzmacnia odporność, relaksuje i
dodaje energii
Tajski masaż stóp – masaż stóp, kostek i łydek, który odpręża, łagodzi bóle, usuwa uczucie “ciężkich stóp” i poprawia
jakość snu

Pakiet ŚLUBNY

520zł

Ślub to dzień, w którym realizują się dziecięce marzenia. Każda kobieta staje się księżniczką, która zachwyca wszystkich
swoim wyglądem. Bajkowa sceneria, tańce do białego rana i chwile, które z łezką w oku wspomina się do końca życia.
Wszystko powinno być perfekcyjne.
Pakiet Ślubny przygotuje pannę młodą do tego wielkiego dnia. Masaże ajurwedyjskie i orientalne zmniejszają poziom
stresu i zapewniają prawdziwy relaks. Pozwalają choć na chwilę zapomnieć o sprawach organizacyjnych przed ślubem,
które przyprawiają o zawrót głowy. Pakiet Ślubny to także kosmetyczna uczta. Masaże poprawiają stan skóry, nadają jej
aksamitności, jędrności oraz zdrowego wyglądu. Panna młoda będzie jeszcze piękniejsza i w pełni gotowa do wielkiego
dnia.
Pakiet Ślubny to Twój sposób na perfekcyjny wygląd. Zadbaj o siebie i zachwyć pana młodego oraz wszystkich gości.
W skład pakietu wchodzą:
Masaż Udvartana – peelingujący ziołowy masaż ajurwedyjski, który działa antycellulitowo. Skóra staje się miękka i gładka
Masaż Jambira Pinda Sweda – rozgrzewający masaż stemplami. Oczyszcza z toksyn, redukuje tkankę tłuszczową i
zwalcza cellulit
Masaż Balijski – aromaterapia, akupresura, ajurweda, reﬂeksologia oraz stretching w jednym. Masaż relaksuje, odpręża i
uspokaja
Masaż Abhisek – miodowy masaż, który odblokowuje zatkane pory, odżywia, regeneruje i nadaje skórze aksamitności

Pakiet MASAŻ & SAUNA
Koszt sauny do masaży lub rytuałów hammam Sobkiewicz Therapy - cena promocyjna
O cenę zapytaj w recepcji.
* pakiety masaż & sauna dotyczą wszystkich masaży i rytuałów hammam
* chusta, bielizna jednorazowa, jednorazowe obuwie są w cenie masażu
* promocje nie są łączone
Wypożyczenie ręcznika - 10zł

W sprzedaży dostępne są vouchery prezentowe.

Dla kobiet
FRYZJERZY

SŁAWEK

Stylizacja włosy krótkie

60zł

+70zł

Stylizacja włosy średnie

80zł

+90zł

Stylizacja włosy długie

100zł

+110zł

Stylizacja termiczna

30zł

+40zł

Cięcie grzywki

20zł

30zł

Cięcie i stylizacja włosy krótkie

90zł

+110zł

Cięcie i stylizacja włosy średnie

110zł

+130zł

Cięcie i stylizacja włosy długie

130zł

+140zł

Fryzura ślubna próbna

+150zł

+200zł

Fryzura ślubna

+250zł

+300zł

Upięcia / fryzury wieczorowe / okolicznościowe

+200zł

+250zł

Koloryzacja (+cięcie i stylizacja) włosy krótkie

180zł

+210zł

Koloryzacja (+cięcie i stylizacja) włosy średnie

210zł

+240zł

Koloryzacja (+cięcie i stylizacja) włosy długie

240zł

+270zł

IMPRINTING SUBLIME (do koloryzacji)

100zł

120zł

IMPRINTING VISIONARY SERVICE (do koloryzacji)

130zł

150zł

Pasemka (+cięcie i stylizacja) włosy krótkie

180zł

+210zł

Pasemka (+cięcie i stylizacja) włosy średnie

210zł

+240zł

Pasemka (+cięcie i stylizacja) włosy długie

240zł

+270zł

Reﬂeksy (+cięcie i stylizacja) włosy krótkie

+90zł

+130zł

Flamboyage – cena uzależniona od ilości zużytych pasków

+100zł

+150zł

Dekoloryzacja

+150zł

+220zł

FRYZJERZY

SŁAWEK

Zabieg OLAPLEX do koloryzacji włosy krótkie

80zł

100zł

Zabieg OLAPLEX do koloryzacji włosy średnie

100zł

120zł

Zabieg OLAPLEX do koloryzacji włosy długie

120zł

140zł

Zabieg OLAPLEX bez koloryzacji włosy krótkie

120zł

140zł

Zabieg OLAPLEX bez koloryzacji włosy średnie

140zł

160zł

Zabieg OLAPLEX bez koloryzacji włosy długie

160zł

180zł

40zł

60zł

50zł

70zł

60zł

80zł

Zabieg ODŻYWIENIE LIQUID SPELL włosy krótkie
* zabieg do skorzystania w trakcie : cięcia, koloryzacji lub stylizacji bez konieczności umawiania
* nie dotyczy cięcia grzywki i cięcia męskiego

Zabieg ODŻYWIENIE LIQUID SPELL włosy średnie
* zabieg do skorzystania w trakcie : cięcia, koloryzacji lub stylizacji bez konieczności umawiania
* nie dotyczy cięcia grzywki i cięcia męskiego

Zabieg ODŻYWIENIE LIQUID SPELL włosy długie
* zabieg do skorzystania w trakcie : cięcia, koloryzacji lub stylizacji bez konieczności umawiania
* nie dotyczy cięcia grzywki i cięcia męskiego

Przedłużanie włosów metodą kanapkową
cena

zadatek

Przedłużanie włosów – 12 kanapek -dł. 40-45 cm

920zł

510zł

Przedłużanie włosów – 14 kanapek -dł. 40-45 cm

1080zł

600zł

Przedłużanie włosów – 16 kanapek -dł. 40-45 cm

1230zł

680zł

Przedłużanie włosów – 18 kanapek -dł. 40-45 cm

1400zł

800zł

Przedłużanie włosów – 20 kanapek -dł. 40-45 cm

1630zł

890zł

Przedłużanie włosów – 22 kanapek -dł. 40-45 cm

1900zł

1000zł

Przedłużanie włosów – 12 kanapek -dł. 55-60 cm

1250zł

700zł

Przedłużanie włosów – 14 kanapek -dł. 55-60 cm

1460zł

820zł

Przedłużanie włosów – 16 kanapek -dł. 55-60 cm

1670zł

930zł

Przedłużanie włosów – 18 kanapek -dł. 55-60 cm

1880zł

1050zł

Przedłużanie włosów – 20 kanapek -dł. 55-60 cm

2100zł

1200zł

Przedłużanie włosów – 22 kanapek -dł. 55-60 cm

2350zł

1400zł

Przekładanie pasm + cięcie i modelowanie

400zł

Ściąganie pasm + cięcie i modelowanie

+140zł

Ściąganie pasm

+2zł/szt.

Przedłużanie włosów metodą keratynową
cena

zadatek

Przedłużanie włosów – 60 pasm -dł. 40-45 cm

900zł

510zł

Przedłużanie włosów – 80 pasm -dł. 40-45 cm

1200zł

680zł

Przedłużanie włosów – 100 pasm -dł. 40-45 cm

1500zł

850zł

Przedłużanie włosów – 120 pasm -dł. 40-45 cm

1800zł

1020zł

Przedłużanie włosów – 150 pasm -dł. 40-45 cm

2250zł

1300zł

Przedłużanie włosów – 180 pasm -dł. 40-45 cm

2700zł

1600zł

Przedłużanie włosów – 200 pasm -dł. 40-45 cm

3200zł

1800zł

Przedłużanie włosów – 60 pasm -dł. 55-60 cm

1020zł

630zł

Przedłużanie włosów – 80 pasm -dł. 55-60 cm

1360zł

840zł

Przedłużanie włosów – 100 pasm -dł. 55-60 cm

1700zł

1050zł

Przedłużanie włosów – 120 pasm -dł. 55-60 cm

2040zł

1260zł

Przedłużanie włosów – 150 pasm -dł. 55-60 cm

2550zł

1570zł

Przedłużanie włosów – 180 pasm -dł. 55-60 cm

3100zł

1900zł

Przedłużanie włosów – 200 pasm -dł. 55-60 cm

3700zł

2100zł

Ściąganie pasm + cięcie i modelowanie

+140zł

Ściąganie pasm
* przy bardzo długich włosach ceny ustalane są indywidualnie
* przy niektórych zabiegach ceny ustalane są indywidualnie

W sprzedaży dostępne są vouchery prezentowe.

+2zł/szt.

Zabiegi trychologiczne
Konsultacja trychologiczna z badaniem kamerą

+100zł

Na pierwszej wizycie trycholog przeprowadza bardzo dokładny wywiad z klientem. Pyta o sposób
odżywiania, stosowane kosmetyki, przebyte choroby, wykonane kuracje, przyjmowane leki, ogólny
stan zdrowia. Analizowane są składy stosowanych obecnie preparatów do włosów i skóry głowy.
W przypadku dostarczenia na spotkanie wyników badań, są one omawiane i w razie konieczności
klient kierowany jest do odpowiedniego lekarza specjalisty.
Na koniec oglądamy skórę głowy pod specjalnym trychologicznym mikroskopem, które daje 200
krotne powiększenie, dzięki czemu możemy określić typ skóry, grubość warstwy krystalizacji, ilość
pustych mieszków włosowych oraz włosów następowych.
Po wizycie dla każdego klienta przygotowywane są indywidualne zalecenia.
Pierwsza wizyta trwa ok godzinę. Na spotkanie proszę zabrać:
- stosowane kosmetyki do głowy i włosów
- rozpiskę z 5 dniowego dzienniku żywienia
- badania : morfologia z rozmazem, tsh, ft3, ft4, antytpo, antytg, d3(25oh), ferytyna.
Mężczyźni dodatkowo jeszcze badania: lipidogram oraz glukoza.

Prądy d’Arsonvala

+100zł

Derma Wand to innowacyjne urządzenie kosmetyczne wykorzystywane w walce w wieloma
problemami kosmetycznymi. Ozon, który wytwarza się podczas zabiegu posiada silne właściwości
dezynfekujące, oczyszcza skórę głowy. Prądy D`Arsonvala poprawiają kondycję skóry głowy oraz
włosów, zamykają łuski włosowe, pobudzają porost włosów, to znakomita terapia przeciwłojotokowa. Do zabiegu przy użyciu darsonvala używana jest szklana pelota w kształcie grzebyka.
W skutek działania ozonu pory skóry zostają zamknięte, dzięki czemu zmniejsza się produkcja łoju
i włosy nie przetłuszczają się tak często jak przed terapią. Prąd o niskich częstotliwościach
pobudza porost włosów, zaś ozon ma działanie przeciwbakteryjne. Ozon oczyszcza skórę głowy
oraz zamyka łuski włosów.
Wskazania: wypadanie włosów, łojotok, łupież.

Prądy galwaniczne

+100zł

Prądy galwaniczne to prądy stałe, które podczas przepływu powodują przekrwienie skóry oraz
wzmożoną przemianę materii w skórze. Prądy galwaniczne same w sobie są mocnym
stymulatorem biologicznym. Znajdują one również zastosowanie w elektroforezie, czyli zabiegu
wprowadzania do skóry preparatów wzmacniających.
Wykorzystywane są głównie przy problemach łysienia i wypadania włosów. Zabieg galwanizacji w
okolicy skóry głowy jest wykonywany z należytą ostrożnością oraz z zastosowaniem małych
dawek prądu.
Przy użyciu przystawki o kształcie grzebienia, włosy są przeczesywane przy jednoczesnym
masażu skóry głowy, dzięki czemu wprowadzane są korzystne składniki do mieszków włosowych.

Peeling skóry głowy
Jest to podstawowy zabieg trychologiczny niezbędny dla dokładnego oczyszczenia skóry głowy z
warstwy krystalizacji, zanieczyszczeń, nadmiaru zalegającego łoju, obumarłych komórek naskórka
czy pozostałości po kosmetykach stosowanych w domu. Zabieg ten udrażnia ujścia mieszków
włosowych, pobudza krążenie krwi w skórze, dzięki czemu zwiększa się dostarczana do cebulek
włosowych ilość składników odżywczych.
Zalecamy stosowanie peelingu jeden raz w tygodniu, a w przypadku skóry bardzo
zanieczyszczonej dwa razy w tygodniu przez okres dwóch tygodni.
Peeling pomaga w sytuacji wypadających włosów, łupieżu suchym i tłustym, łojotokowym
zapaleniu skóry głowy oraz łuszczycy, daje uczucie „oddychania” skóry, unosi włosy u nasady
dzięki czemu są dłużej świeże i zyskują na objętości.

+100zł

Mezoterapia igłowa

+200zł

MEZOTERAPIA owłosionej skóry głowy wykonywana jest w przypadku problemów ze skórą
głowy i włosów, których skutkiem jest ich utrata lub osłabienie kondycji. Polega na ostrzykiwaniu
skóry głowy preparatami, które zawierają substancje przyczyniające się do pobudzenia
mikrokrążenia w skórze głowy, zahamowania nadmiernego wypadania włosów i stymulację ich
wzrostu. W skład wykorzystywanych preparatów wchodzą najczęściej witaminy, składniki
odżywcze, naturalne ekstrakty roślinne oraz substancje przeciwzapalne. Preparaty dobierane są
indywidualnie, w zależności od istniejącego problemu.
Mezoterapia powinna być wykonywana raz w tygodniu przez okres 2 pierwszych miesięcy kuracji.
Następnie w zależności od uzyskanych efektów procedura powinna odbywać się 1 lub dwa razy
w miesiącu w celu podtrzymania efektów.
Przeciwwskazania: ciąża, karmienie piersią, metalowe implanty, uczulenie na prąd.

Mezoterapia mikroigłowa

+150zł

Polega na nakłuwaniu skóry głowy igiełkami osadzonymi na dermorollerze lub pen-ie, po czym
aplikuje się niewielkie dawki substancji leczniczej na skórę. Efektem jest pobudzenie do wzrostu,
regeneracja cebulek, odżywienie, zahamowanie wypadania.
Substancje aktywne zastosowane w preparacie nie muszą pokonywać bariery naskórkowej i
dzięki mikrokanalikom dostają się do mieszka włosowego maksymalnie go odżywiając. Mikroigły
dodatkowo naturalnie stymulują kolagen i elastynę
Wskazania: wypadanie włosów, łysienie androgenowe, łysienie plackowate, łojotok, sucha skóra
głowy, włosy słabe, zniszczone, wymagające zagęszczenia, łysienie hormonalne, łysienie po
ciążowe (tylko gdy kobieta nie karmi piersią).
Przeciwwskazania: ciąża, laktacja, zażywanie antybiotyków, zażywanie antykoagulantów,
zażywanie kortykosteroidów, zażywanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, nieleczona
cukrzyca, egzema, łuszczyca, przebyta choroba nowotworowa.
Częstotliwość zabiegów: w celu uzyskania rezultatów należy wykonać od 4 do 8 zabiegów w
odstępach tygodniowych, następnie przez okres 6 miesięcy zabieg wykonywany jest raz w
miesiącu.

Infuzja tlenowa na włosy
W trychologii wykorzystuje się skoncentrowany tlen do wartości ok 93%, który charakteryzuje się
korzystnym działaniem na skórę głowy, cebulki i łodygi włosów. Zabieg wykonywany jest za
pomocą specjalnego urządzenia i polega na jednoczesnym przekazywaniu do skóry tlenu oraz
wysoce skoncentrowanych składników aktywnych.
Już sam tlen dawkowany na skórę głowy i włosy działa niezwykle skutecznie, a w połączeniu z
dedykowanymi do problemu aktywnymi substancjami, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre
efekty.
Ok 93% tlen aplikowany jednocześnie z wysoce skoncentrowanymi składnikami zawartymi w
ampułkach mineralizujących lub emulsji odbudowującej daję następujące efekty:
- włosy uzyskują aksamitną strukturę,
- zwiększa się ich elastyczność,
- stają się bardziej wytrzymałe,
- stają się miękkie i pełne blasku,
- stają się bardziej "mięsiste" jakby grubsze.
Zabieg zalecany przy:
- włosach zniszczonych chemiczne,
- włosach zniszczonych przez częste stylizacje z wykorzystaniem suszarki, lokówki, prostownicy itp.
- włosach pozbawionych nawilżenia i elastyczności,
- oraz jako proﬁlaktyka
Zabieg infuzji tlenowej na włosy:
infuzja tlenowa + suszenie

+150zł

Infuzja tlenowa na skórę głowy i cebulkę włosa

+200zł

W trychologii wykorzystuje się skoncentrowany tlen do wartości ok 93%, który charakteryzuje się
korzystnym działaniem na skórę głowy, cebulki i łodygi włosów. Zabieg wykonywany jest za
pomocą specjalnego urządzenia i polega na jednoczesnym przekazywaniu do skóry tlenu oraz
wysoce skoncentrowanych składników aktywnych.
Już sam tlen dawkowany na skórę głowy i włosy działa niezwykle skutecznie, a w połączeniu z
dedykowanymi do problemu aktywnymi substancjami, jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre
efekty.
Dobroczynne działanie tlenu:
- zmniejsza kolonie bakterii beztlenowych,
- wycisza pracę gruczołów łojowych,
- wspomaga gojenie się stanów zapalnych,
- pobudza krążenie w skórze, czego efektem jest poprawa jakości włosów oraz ograniczenie
nadmiernej ich utraty,
- dotlenia skórę,
- zwiększa elastyczność skóry.
Zabieg zalecany przy:
- problemach owłosionej skóry głowy (łojotok, łupież, wrażliwa, zaczerwieniona i łuszcząca się
skóra głowy),
- nadmiernej utracie włosów, szczególnie gdy podłożem jest stres. W takim przypadku w wyniku
osłabienia krążenia ograniczony zostaje transport składników odżywczych oraz tlenu do "fabryki
włosa" czyli cebulki,
- łysieniu,
- siedzącym trybie życia i braku aktywności ﬁzycznej.
ZABIEG INFUZJI TLENOWEJ JEST BEZINWAZYJNY
- zabieg nie wymaga rekonwalescencji,
- może być wykonywany przez cały rok,
- może być wykonywany u kobiet w ciąży i karmiących Mam.
- może być wykonywany u osób po nowotworach (chyba, że zlokalizowany był w miejscu
zabiegowym)
- może być wykonywany u dzieci
Zabieg najlepiej wykonywać w seriach: 6 zabiegów (1 zabieg co 2-3 tygodnie. Może być też
częściej. Częstotliwość zabiegów ustalana jest indywidualnie).
Zabieg infuzji tlenowej (skóra głowy) + peeling
FRYZJERZY

SŁAWEK

+80zł

+100zł

+80zł

+100zł

+80zł

+100zł

Zabieg ODBUDOWA NATURALTECH
Zabieg głęboko nawilżający i odbudowujący. Przeznaczony do odwodnionej skóry głowy oraz
suchych i łamiących się i bardzo zniszczonych włosów.

Zabieg OCZYSZCZENIE NATURALTECH
Zabieg oczyszczający skórę głowy z preparatów zawierających duże ilości chemii, silikonów itp.

Zabieg PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW NATURALTECH
Zabieg do skóry głowy, wypadających, przerzedzonych i łamliwych włosów. Stymuluje
mikrocyrkulację skóry głowy. Polecany szczególnie do osłabionej skóry głowy i włosów z
tendencją do wypadania. Szczególnie zalecany w przypadku utraty włosów spowodowanej
stresem i czynnikami sezonowymi.
W przypadku sezonowej utraty włosów działa zapobiegawczo, spowalniając proces utraty włosów
poprzez stymulowanie metabolizmu, wzmacniając i dodając objętości cienkim, osłabionym
włosom.

FRYZJERZY

SŁAWEK

+80zł

+100zł

Zabieg NAWILŻAJĄCY Z ULTRADŹWIĘKAMI
Zabieg ma na celu odbudowanie włókna włosa. Odświeża i wzmacnia łuski włosa. Poprawia
sprężystość. Eliminuje elektro – statyczność.
Włosy po zabiegu są zdrowsze, a ich kolor głębszy
Włosy są grubsze, silniejsze, bardziej błyszczące i jedwabiste
Włosy są delikatne i przyjemne w dotyku
DZIAŁANIE PODCZERWIENI:
Podczas stosowania podczerwieni na włosach CIEPŁO NIE JEST EMITOWANE, produkowane są
nowe połączenia aminokwasów we włosach i luki pomiędzy łuskami zostają zmniejszone. Dzięki
ultradźwiękom woda i białko mogą przenikać do kory włosa, otrzymując jej naturalne nawilżenie i
jednocześnie zamykając łuski włosów. Podczas stosowania tego zabiegu promieniowanie
podczerwone regeneruje zniszczone tkanki włosów i stymuluje cyrkulację krwi w skórze głowy.
DZIAŁANIE ULTRADŹWIĘKÓW:
Cząsteczki wody występują w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym oraz gazowym. W przypadku
proponowanego urządzenia wibracje fal doprowadzają wodę bezpośrednio do stanu gazowego,
zmieniając strukturę cząsteczek bez podwyższenia temperatury. Dzięki działaniu dynamicznych
wibracji magnetycznych mikrocząsteczki wody, białek oraz substancji odżywczych wnikają
bezpośrednio do wnętrza kory włosa.

WODOROWE OCZYSZCZANIE SKÓRY GŁOWY I BRODY
Pęcherzyki wodoru działają jak super dokładny peeling który usuwa martwy naskórek. Z racji tego
że skóra głowy pokryta jest włosami bardzo ciężko jest wykonać poprawnie dermabrazję w
warunkach domowych, czasem gdy źle dobierzemy produkt możemy wręcz zaszkodzić skórze
głowy i spowodować więcej podrażnień - eksfoliacja wodorowa jest bezpieczna dla skóry w
każdym stanie.
Wodór oczyszcza skórę i dezynfekuje dzięki czemu stany zapalne zmniejszają się, a kolonie
grzybów są zredukowane, skóra goi się szybciej, a gruczoły łojowe uspokajają dzięki ich
odblokowaniu i zdezynfekowaniu.
Polecany przy problemach z:
- włosami (skórą głowy) przetłuszczającymi się,
- zapaleniem mieszków włosowych,
- łupieżem,
- ŁZS, AZS, Łyszczycą
- wypadaniu włosów,
- zanieczyszczeniem skóry głowy pozostałościami po farbie, kosmetykach, nadmiarze
zrogowaciałego naskórka.
Zabieg wspaniale przygotowuje skórę do zaaplikowania odpowiedniego preparatu
kondycjonującego!
Jest bezpieczny, bezbolesny i efektywny!
Może być wykonywany także u dzieci z problemami skóry głowy!!
W dzień zabiegu nie myjemy głowy.

* przy bardzo długich włosach ceny ustalane są indywidualnie
* przy niektórych zabiegach ceny ustalane są indywidualnie
* cena może ulec zmianie przy zużyciu większej ilości produktów lub przy dużej gęstości włosów

+200zł

Dla mężczyzn
FRYZJERZY

SŁAWEK

Cięcie męskie maszynką

30zł

+40zł

Cięcie męskie klasyczne

40zł

+50zł

Cięcie męskie włosy długie

65zł

+75zł

Cięcie i trymowanie brody

35zł

+45zł

Wąsy - trymowanie

15zł

+25zł

Broda - trymowanie

30zł

+40zł

Broda - cięcie i trymowanie

35zł

+45zł

180zł

+210zł

FRYZJERZY

SŁAWEK

Koloryzacja (+cięcie i stylizacja)

Pakiety
PAKIET CIĘCIE „OJCIEC I SYN” (CIĘCIA KLASYCZNE NA JEDNEJ WIZYCIE)

70zł

+90zł

PAKIET CIĘCIE WŁOSÓW KLASYCZNE + CIĘCIE I TRYMOWANIE BRODY

65zł

+75zł

PAKIET CIĘCIE WŁOSÓW MASZYNKĄ + CIĘCIE I TRYMOWANIE BRODY

50zł

+60zł

PAKIET CIĘCIE WŁOSÓW KLASYCZNE + TRYMOWANIE BRODY

60zł

+70zł

PAKIET CIĘCIE WŁOSÓW MASZYNKĄ + TRYMOWANIE BRODY

45zł

+55zł

PAKIET CIĘCIE MĘSKIE & MANICURE MĘSKI – rabat 10 % na obie usługi
* pakiet dotyczy usług w HAIR FASHION STUDIO BY SŁAWOMIR DYKA

* przy długich włosach ceny ustalane są indywidualnie
* przy bardzo długich włosach ceny ustalane są indywidualnie
* przy niektórych zabiegach ceny ustalane są indywidualnie
* przy trudnych włosach lub wydłużonym czasie cena może być podwyższona

W sprzedaży dostępne są vouchery prezentowe.

ZABIEGI NA TWARZ
MEZOTERAPIA IGŁOWA - NATINUEL MEDICAL DEVICE
Nie chirurgiczna metoda wprowadzania substancji odżywczych bezpośrednio do skóry właściwej.
Kompleksowe podejście do problemów skóry starzejącej się.

- NORMALIZE SKIN
Biostymulacja skóry właściwej, najnowszej generacji, w celu uzyskania biologicznego odmłodzenia skóry twarzy.
Wspomaga produkcję kolagenu siatkowego odpowiedzialnego za młody wygląd skóry. Optymalizuje ﬁzjologię
skóry oraz zapobiega starzeniu. Działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Stymuluje procesy anaboliczne skóry
(procesy tworzące) i blokuje katabolizm (procesy niszczące).

- RESTRUCTURE SKIN
Zabieg silnie ujędrniający i poprawiający gęstość skóry, stymulujący produkcję kolagenu ﬁbrotycznego,
nadającego skórze efekt liftingu. Odbudowuje skórę na poziomie biologicznym. Zawiera dodatek aminokwasów
odżywiających skórę i wspomagających tworzenie nowych włókien kolagenowych. Przyspiesza odnowę
komórkową i procesy regeneracyjne skóry.
SERIA
5 ZABIEGÓW

TWARZ

+200zł

60 min.

900zł

TWARZ + SZYJA

+300zł

90 min.

1400zł

TWARZ + SZYJA + DEKOLT

+400zł

120 min.

1800zł

DŁONIE

+170zł

60 min.

800zł

Znieczulenie do zabiegu: 50zł
Zabiegi można również wykonać na poszczególne partie twarzy, np. okolicę oka, linię żuchwy itd

FAT NORMALIZE
Rewolucyjny zabieg niszczący adipocyty – komórki tłuszczowe, o działaniu liposukcji bez ingerencji
chirurgicznej. Po tygodniu od zabiegu następuje redukcja objętości tkanki tłuszczowej w danym miejscu twarzy.
Pomaga pozbyć się problemu podwójnego podbródka, worków tłuszczowych w okolicy oka, czy nadmiaru
tkanki tłuszczowej na policzkach.

od 100zł

60 min.

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA - SKIN PEN
Wprowadzanie w głąb skóry substancji aktywnych, poprzez tworzenie w skórze mikrokanalików, przez które
substancje mogą skuteczniej i szybciej wnikać. Powodowanie mikrouszkodzeń stymuluje skórę do regeneracji,
aktywuje czynniki wzrostu i produkcję nowych włókien kolagenowych, co ma swoje zastosowanie w terapii
blizn, rozstępów oraz zmarszczek. Zabieg z wykorzystaniem profesjonalnych koncentratów, dobranych w
zależności od problemu skóry.

TWARZ

od 200zł

60 min.

TWARZ + SZYJA

od 250zł

60 min.

TWARZ + SZYJA + DEKOLT

od 290zł

90 min.

DŁONIE

od 150zł

30 min.

PEELING KAWITACYJNY
Zabieg złuszczajaco – oczyszczający. Usuwa płytkie zakórniki i martwy naskórek. Działa rozświetlająco i
wygładzająco. Dodatkowo połączony z mikromasażem kawitacyjnym, wprowadzaniem ultradźwiękami ampułki
dobranej indywidualnie do stanu skóry oraz maską.
TWARZ + SZYJA

130zł

DEKOLT

+30zł

MASKA ALGOWA

+30zł

60 min.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Zabieg intensywnego złuszczania twarzy, wykonywany diamentowymi głowicami.
TWARZ + SZYJA

100zł

DEKOLT

+25zł

MASKA ALGOWA

+30zł

60 min.

ŻELAZKO LIFTINGUJĄCE
Zabieg wykonywany urządzeniem wykorzystującym podciśnienie oraz elektrostymulację prądami TENS, w celu
napięcia i ujedrnienia skóry oraz wygładzenia zmarszczek. Zabieg poprawia napięcie mięśni, usuwa obrzęki,
liftinguje i odżywia skórę. Połączony z intensywnym serum peptydowym.
160zł

TWARZ + SZYJA

60 min.

OCZYSZCZANIE TWARZY
Zabieg manualnego oczyszczania twarzy dla cer z zaskórnikami i trądzikowych. Połączony z peelingiem
kawitacyjnym, ozonowaniem skóry, serum i maską.
TWARZ + SZYJA

130zł

MASKA ALGOWA

+30zł

BEAUTY ENHANCER by THALION

90 min.

HIT NA PREZENT!

Ekspresowy zabieg dla osób zapracowanych, narażonych na zanieczyszczenia oraz dla skór zmęczonych i
pozbawionych blasku. Zabieg dotleniający to zastrzyk energii, który sprawi, że skóra jest wypoczęta i odżywiona.
Ujędrnia i nawilża. To naturalny skarbiec związków o działaniu nawilżającym pozyskany z alg morskich Laminaria
Digitata, Chondrus Chrispus i naturalnej wody morskiej Thalasso Oligo. Pozwala na stymulację metabolizmu
komórkowego i efekt rozświetlenia.

ZABIEG EKSPRESOWY

130zł

45 min.

+ MASAŻ UJĘDRNIAJĄCY LIFT FERMETE

150zł

60 min.

BIOCEUTYKA MOLEKULARNA NATINUEL
ZABIEGI SPERSONALIZOWANE - INTERAKTYWNE
Najnowszy trend w kosmetologii opierający się na tworzeniu indywidualnych zabiegów dostosowanych
precyzyjnie do problemów skóry konkretnej osoby. Połączenie w jednym zabiegu działania na wszystkie
warstwy skóry, zarówno naskórek jak i skórę właściwą. Rozwiązują takie problemy jak: problemy z nawilżeniem,
poprawę funkcji ochronnej skóry, problemy z uwrażliwieniem, pękającymi naczynkami krwionośnymi,
łuszczeniem, szorstkością i ziemistością skóry, przebarwieniami, łojotokiem, trądzikiem, stymulują produkcję
kolagenu, działają antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo, ujędrniająco, w zależności od potrzeb skóry. Wpływają
korzystnie na metabolizm komórkowy skóry, regulując procesy tworzące nowe struktury i składniki skóry, oraz
blokując procesy niszczące.
TWARZ + SZYJA

200-300zł

DEKOLT

+70zł

ZASTOSOWANIE MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ SKIN PEN

+50zł

60 min.

120 min.

PEELINGI KWASOWE ZŁOŻONE AHA, BHA, AKA
Zabiegi złuszczające z wykorzystaniem mieszanek kwasów: migdałowego, glikolowego, pirogronowego,
jabłkowego, salicylowego, mlekowego oraz antyoksydantów. Regenerują naskórek, stymulują odnowę
komórkową, działają wygładzająco, rozświetlająco, rozjaśniają przebarwienia, regulują łojotok, nawilżają.
Mieszanki są dobierane w zależności od potrzeb skóry. Cena jest uzależniona od ilości warstw nakładanych
kwasów.
TWARZ + SZYJA
DEKOLT

REVINOL

od 120zł

60 min.

+50zł

180zł

60 min.

Intensywnie złuszczająco - odmładzający zabieg z retinolem, witaminą C oraz kompleksem antyoksydantów.
Regeneruje i odbudowuje skórę, redukując oznaki starzenia. Działa rozświetlająco, nawilża, usuwa przebarwienia
oraz wzmacnia DNA komórek.

MANDO

130zł

45 min.

Zabieg wskazany przed i po ekspozycji słonecznej lub w solarium. Poprawia jakość i równomierność opalenizny
i przedłuża trwałość kolorytu skóry. Działa ochronnie i wzmacniająco, zabezpieczając skórę przed szkodliwym
wpływem promieniowania UV. Chroni DNA komórkowe i blokuje wolne rodniki działając antyoksydacyjnie.

ACNE

150zł

60 min.

Zabieg leczniczy dla skór trądzikowych oraz tłustych. Leczy stany zapalne, blizny oraz przebarwienia
potrądzikowe. Reguluje nadmierne wydzielanie sebum, działa oczyszczająco oraz bakteriostatycznie.

AGE SPOT

150zł

60 min.

Intensywny zabieg niwelujący przebarwienia posłoneczne i pozapalne. Przyspiesza wymianę komórkową oraz
oddziałuje na zróżnicowane przejścia bio-chemiczne odpowiedzialne za tworzenie się melaniny.

HOMEO ROSE

120zł

45 min.

Zabieg przeciwdziałający zaczerwienieniom chronicznym, popękanym naczyniom oraz na problem z trądzikiem
różowatym. Łagodzi stany zapalne naczyniowe i neurogenne, wzmacnia barierę skórną i odwrażliwia. Działa
przeciwzapalnie i normalizująco.

HYDRA+ MASAŻ MORSKIE UKOJENIE

120zł

60 min.

Zabieg intensywnie nawilżający na trzech poziomach: warstwy rogowej, żywego naskórka i skóry właściwej.
Zabiezpiecza przed utratą wody, wyrównuje łuszczenie naskórka oraz działa antyoksydacyjne. Połączony z
relaksującym masażem twarzy, szyi i dekoltu.

BOTO FILL + DERMOMASAŻ

120zł

45 min.

Zabieg z efektem botoksu kompleksowo pielęgnujący okolicę oczu. Działa przeciw zasinieniom i opuchnięciom.
Drenuje nadmiar limfy oraz dziala antyoksydacyjnie. Zmniejsza intensywność i częstotliwość skurczów mięśni
powodujących zmarszczki mimiczne.

MASAŻE
TWARZY
RX 50 by NATINUEL

90zł

30 min.

Synergiczny, pełen substancji aktywnych kwasowy masaż twarzy i szyi, przyspieszający metabolizm skóry,
pobudzający procesy regeneracyjne i wymianę naskórka. Przywraca skórze równowagę biologiczną oraz działa
antyoksydacyjnie.

MORSKIE UKOJENIE

60zł

30 min.

Relaksujący masaż twarzy, szyi i dekoltu inspirowany ruchami fal. Działa odprężająco i wyciszająco, rozluźnia
napięte mięśnie.

SKIN LIFT by SkinPRO

60zł

30 min.

Autorski masaż twarzy i szyi, liftingująco – przeciwzmarszczkowy, napinający i działający wygładzająco.
Wykonywany przy użyciu Face Filler Strong NATINUEL – koncentratu przeciwstarzeniowego, wypełniającego
zmarszczki.

CIAŁA
MASAŻ POLYNESIA by THALION

HIT NA PREZENT!

110zł

60 min.

Relaksujący masaż całego ciała inspirowany ruchami fal. Uwalnia od stresu, likwiduje napięcia i przywraca
radość i piękno życia.
+ KOKOSOWY PEELING CAŁEGO CIAŁA

+30zł

RELAXING ODYSSEY by THALION

110zł

60 min.

Ujędrniający masaż wellness na całe ciało. Działa przeciwstarzeniowo i odprężająco. Wykonywany
aromatycznym woskiem do masażu BŁĘKITNA LAGUNA pełnym substancji odżywczych.

INTENSE LIFT by SkinPro
Intensywny masaż ciała. Ujędrnia i działa antycellulitowo. Wykonywany na silnych koncentratach ujędrniających
i regenerujących skórę.
110zł

CAŁE CIAŁO

Koszt sauny do masaży Skinpro - cena promocyjna
O cenę zapytaj w recepcji.

45 min.

ZABIEGI NA CIAŁO
POLYNESIA WELLNESS RITUAL

HIT NA PREZENT!

250zł

120 min.

Podróż do krainy rajskiej szczęśliwości, błękitu laguny, zieleni kokosowych palm, kołysanych tropikalnym
wiatrem, z upojnym zapachem kwiatów Tiare w kobiecych włosach. Polinezyjska ceremonia wellness to
przewodnik po krainie rozkoszy i przyjemności, wolnej od stresu i niepokoju, która przywraca radość i piękno
życia.

RELAXING ODYSSEY SUBLIME

220zł

120 min.

Relaksująca ceremonia well – being z efektem odmłodzenia i pojędrnienia skóry całego ciała. Relaks i
odprężenie podczas rozluźniającego masażu RELAXING ODYSSEY MASSAGE przenosi w świat morskich
żywiołów piękna. Wyborne tekstury peelingu, wosku i olejku do masażu przeplatają wyraﬁnowane zapachy i
kolory błękitnych lagun i perłowych raf koralowych. Zabieg wellness wspomagający program ujędrniania ciała.

MEZOTERAPIA IGŁOWA - RESTRUCTURE SKIN
Zabieg silnie ujędrniający, napinający i poprawiający gęstość skóry, stymulujący produkcję kolagenu
ﬁbrotycznego, nadającego skórze efekt liftingu. Odbudowuje skórę na poziomie biologicznym. Zawiera dodatek
aminokwasów odżywiających skórę i wspomagających tworzenie nowych włókien kolagenowych. Przyspiesza
odnowę komórkową i procesy regeneracyjne.
WYBRANA PARTIA:

UDA PRZÓD/UDA TYŁ/RAMIONA/POŚLADKI, BRZUCH
SERIA 5 ZABIEGÓW

400zł

90 min.

1850zł

FAT NORMALIZE
Rewolucyjny zabieg niszczący adipocyty – komórki tłuszczowe, o działaniu liposukcji bez ingerencji
chirurgicznej. Po tygodniu od zabiegu następuje redukcja objętości tkanki tłuszczowej w danym miejscu ciała.
Pomaga pozbyć się problemu miejscowego odkładania się tkanki tłuszczowej np. na ramionach, brzuchu,
wnętrzu ud, nad kolanami itd
od 150zł

60 min.

SKIN PEN - MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA
Wprowadzanie w głąb skóry substancji aktywnych, poprzez tworzenie w skórze mikrokanalików, przez które
substancje mogą skuteczniej i szybciej wnikać. Powodowanie mikrouszkodzeń stymuluje skórę do regeneracji,
aktywuje czynniki wzrostu i produkcję nowych włókien kolagenowych, co ma swoje zastosowanie w terapii
blizn, rozstępów oraz zmarszczek. Zabieg z wykorzystaniem profesjonalnych koncentratów, dobranych w
zależności od problemu skóry.
ROZSTĘPY
BLIZNA
CIAŁO WYBRANA PARTIA (ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY)
DŁONIE
OKOLICE OKA

od 200zł

60 min.

150zł

30 min.

od 250zł

60 min.

160zł

45 min.

od 150zł

45 min.

DYNAMIC LIFT
Intensywny zabieg ciała ujędrniający, wygładzający i antycellulitowy z AHA, substancjami kriogenicznymi i
masażem napinającym. Uelastycznia skórę, rozwiązuje problemy z mikrokrążeniem peryferyjnym.
CAŁE CIAŁO

200zł

90 min.

WYBRANA PARTIA: RĘCE / UDA / POŚLADKI / BRZUCH

100zł

60 min.

DYNAMIC SLIM
Zabieg drenujący z masażem napinającym, usuwający nadmiar wody, wspomaga metabolizm tkanki
tłuszczowej, ujędrnia oraz stymuluje mikrokrążenie. Działa odżywczo i nawilżająco.
CAŁE CIAŁO

200zł

90 min.

WYBRANA PARTIA: RĘCE / UDA / POŚLADKI / BRZUCH

100zł

60 min.

150zł

90 min.

OCZYSZCZANIE PLECÓW
Oczyszczanie manualne pleców.

STYLIZACJA OKOLICY OKA
MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI – MICROBLADING
METODA WŁOSKÓW/ METODA CIENIA

550zł

120 min.

600zł

120 min.

POPRAWKA MICROBLADINGU DO ROKU CZASU

350zł

90 min.

DOPIGMENTOWANIE BRWI

200zł

60 min.

HENNA BRWI Z REGULACJĄ

20zł

30 min.

HENNA BRWI I RZĘS Z REGULACJĄ

30zł

30 min.

HENNA RZĘS

15zł

15 min.

REGULACJA BRWI woskiem lub pęsetą

15zł

15 min.

ROZJAŚNIANIE BRWI Z REGULACJĄ I KOLORYZACJĄ

35zł

30 min.

ZAPYTAJ W RECEPCJI

60 min.

1:1

170zł

120 min.

2:1

180zł

120 min.

3:1

200zł

120 min.

DO 2 TYGODNI

od 80zł

60 min.

DO 3 TYGODNI

od 100zł

90 min.

W cenie poprawka po miesiącu.

METODA HYBRYDOWA – WŁOSKI + CIEŃ
W cenie poprawka po miesiącu.

STYLIZACJA BRWI

STYLIZACJA RZĘS
LIFTING RZĘS Z LAMINACJĄ I KOLORYZACJĄ
PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS

UZUPEŁNIENIE RZĘS

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
MANICURE
HYBRYDOWY

65zł

60 min.

JAPOŃSKI

50zł

45 min.

KLASYCZNY Z MALOWANIEM

40zł

45 min.

KLASYCZNY BEZ MALOWANIA

35zł

30 min.

BIOLOGICZNY Z ODŻYWKĄ

30zł

30 min.

FRANCUSKI

50zł

45 min.

od 15zł

15 min.

MĘSKI

30zł

30 min.

MĘSKI + USUWANIE ODCISKÓW

35zł

30 min.

SPA BALBCARE

70zł

60 min.

MASKA NA DŁONIE BALBCARE

30zł

20 min.

NEW PEEL by NATINUEL

80zł

45 min.

180zł

60 min.

100zł

120 min.

Z MALOWANIEM

80zł

90 min.

BEZ MALOWANIA

75zł

90 min.

MĘSKI

75zł

90 min.

115zł

120 min.

35zł

20 min.

MALOWANIE PAZNOKCI

(złuszczająco odżywczy manicure z masażem dłoni)

Odmładzająco – regenerujący zabieg na dłonie z kwasami AHA.

NEW PEEL by NATINUEL + mezoterapia mikroigłowa SKIN PEN
Regeneracja i odmłodzenie skóry dłoni.

PEDICURE FREZARKOWY
HYBRYDOWY

SPA BALBCARE
(pedicure z masażem stóp oraz odżywczo - zmiękczającą maską)

MASKA NAWILŻAJĄCO - ODŻYWCZA NA STOPY BALBCARE

SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP
PEDICURE DLA DIABETYKÓW

65zł

60 min.

USUNIĘCIE ODCISKU

40zł

30 min.

USUNIĘCIE MODZELI

50zł

30 min.

KLAMRA KORYGUJĄCA B/S QUICK NA WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ

70zł

60 min.

RURKI SULCI – PROTEKTOR NA LEKKO WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ

40zł

30 min.

REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ CZĘŚCIOWO USZKODZONEJ 40zł

30 min.

REKONSTRUKCJA PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ ŻELEM

60zł

45 min.

TAMPONADA – OPATRUNEK NA WRASTAJĄCY PAZNOKIEĆ

15zł

15 min.

od 35zł

30 min.

OPRACOWANIE PĘKAJĄCYCH PIĘT I ROZPADLIN

50zł

45 min.

OPIŁOWANIE I ZESZLIFOWANIE PAZNOKCI SZPONOWATYCH
LUB ZMIENIONYCH CHOROBOWO

30zł

30 min.

0zł

15 min.

35zł

20 min.

WĄSIK

10zł

10 min.

BRODA

15zł

15 min.

TWARZ

25zł

15 min.

ŁYDKI

40zł

20 min.

UDA

45zł

30 min.

CAŁE NOGI

80zł

45 min.

LINIA BIKINI - FRANCUSKIE

45zł

30 min.

BIKINI GŁĘBOKIE - BRAZYLIJSKIE LUB HOLLYWOOD

60zł

45 min.

PACHY

30zł

20 min.

RĘCE

40zł

30 min.

PLECY

50zł

30 min.

KLATKA PIERSIOWA

50zł

30 min.

LINIA BIAŁA (BRZUCH)

20zł

15 min.

RAMIONA

40zł

30 min.

WIZYTA KONTROLNA

KONSULTACJA PODOLOGICZNA
MASKA NAWILŻAJĄCO - ODŻYWCZA NA STOPY BALBCARE

DEPILACJA WOSKIEM

MAKIJAŻ
DZIENNY

70zł

60 min.

WIECZOROWY

90zł

90 min.

ŚLUBNY

120zł

90 min.

PRÓBNY

80zł

90 min.

Makijaże wykonywane na profesjonalnych kosmetykach KRYOLAN.

* Istnieje możliwość umówienia się na darmowe konsultacje kosmetologiczne i podologiczne.

W sprzedaży dostępne są vouchery prezentowe.

MAKOWA 7
ZIELONA GÓRA
797 161 171
RECEPCJA@MAKOWA.COM.PL
WWW.MAKOWA.COM.PL

