CENNIK ZABIEGÓW SPA

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY:
regulacja brwi

- 15 zł

henna brwi + regulacja

- 30 zł

henna brwi, rzęs + regulacja

- 50 zł

makijaż (ślubny, okazjonalny)

- 100-150 zł

oczyszczanie twarzy (pełny zabieg)

- 180-250 zł

oczyszczanie pleców

- 150-200 zł

peeling kawitacyjny

- 50 zł

mezoterapia igłowa twarzy, ciała, głowy

- 400-600 zł

Masaż relaksacyjny (twarz, szyja, dekolt)

- 100 zł

Mezoterapia igłowa twarzy, ciała, głowy

- 400-600 zł

Osocze bogatopłytkowe

- 900 zł

Zabieg dla cery wrażliwej So Delicate - Germaine de Capuccini - 200 zł
Zabieg miodowy nawilżająco - liftingujący - Jean d'Arcel

- 190 zł

Zabieg złuszczający do cery wrażliwej, naczyniowej - eksfoliacja Exuviance
- 220 zł
Eksfoliacja medyczna Refresh kwas salicylowy i jabłkowy marka Epionce cera wrażliwa, rumień, trądzik różowaty

- 220 zł

Eksfoliacja - kwasy medyczne sale, male marka Epionce

- 270 zł

Zabieg Retix C Xylogic

- 250 zł

Re -Balancing Treatment - Thalgo

- 170 zł

Hydra Moisture Source Treatment - Thalgo

- 220 zł

Marine Collagen Treatment - Thalgo

- 250 zł

Hyalluronic Marine Treatment - Thalgo

- 270 zł

Silicium Marine Treatment - Thalgo

- 290 zł

PIELĘGNACJA SKÓRY WOKÓŁ OCZU:
Pure Collagen Eye Pads - Thalgo

- 100 zł

Hyalluronic Eye Pads - Thalgo

- 100 zł

Mezoterapia igłowa skóry wokół oczu - 150

- 200 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
Peeling całego ciała z balsamowaniem

- 150zł

Masaż całego ciała

- 150 zł

Masaż świecą aromatyczną - 200zł
Zabieg czekoladowy Dr Irena Eris

- 250 zł

Miconized Marine Alga Body Wrap - rytualny zabieg Thalgo
(peeling, maska alga, masaż)

- 300 zł

Polynesian Treatment Thalgo - polinezyjski rytuał

- 300 zł

Indoceane Treatment Thalgo - orientalny śródziemnomorski rytuał -350 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
Manicure + lakierowanie

- 80 zł

Manicure japoński

- 70 zł

Manicure SPA

- 100 zł

Manicure hybrydowy

- 120 zł

Manicure tytanowy

- 130 zł

Lakierowanie i zdobienie

- 20-50 zł

Przedłużanie paznokci metodą Acrygel

- 150 zł

Zabieg parafinowy

- 60 zł

Pedicure

- 120 zł

ZABIEGI DODATKOWE
Depilacja woskiem:
całe nogi

- 150 zł

bikini

- 50-100 zł

plecy

- 40-50 zł

pachy

- 30 zł

górna warga

- 20 zł

broda

- 20 zł

Do każdego zabiegu kosmetycznego twarzy jak i ciała dołączany jest
odpowiedni rodzaj masażu.

