Gabinetu Kosmetyki Profesjonalnej KOSMED
Główną ideą Gabinetu Kosmetyki Profesjonalnej KOSMED jest podróż po urodę
i odnalezienie harmonii pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Taka wyprawa zapewnia
znakomite samopoczucie, tak ważne w dzisiejszych czasach pełnych stresu, zgiełku i
pośpiechu.
Nasza oferta to kompleksowe zabiegi kosmetyczne na twarz, ciało, dłonie oraz stopy.
Korzystamy z najnowszych osiągnięć najlepszych marek kosmetycznych takich jak THALGO,
Ella Bache, Purles, Jean D’Arcel, Germaine de Capuccini, ARTDECO. Dysponujemy
nowoczesnymi urządzeniami kosmetycznymi do pielęgnacji twarzy i ciała. Aby sprostać
indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów, zajmujemy się również
kosmetyką estetyczną. Oferujemy mezoterapię igłową, kwas hialuronowy, wypłycamy i
usuwamy przebarwienia (Epionce). Oprócz kosmetologii pielęgnacyjnej i estetycznej naszą
pasją i mocną stroną jest wizaż i stylizacja.
Najwyższa jakość naszych usług oraz prawie piętnastoletnie doświadczenie na rynku
kosmetycznym są najważniejszymi atutami naszego Gabinetu. W atmosferze pełnej
życzliwości i pozytywnej energii spełniamy życzenia klientów – dbając o doskonałą kondycję
ciała i duszy.
Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę bazującą na pełnym zrozumieniu
indywidualnych potrzeb skóry. Naszą domeną jest indywidualne podejście do klienta, które
bazuje na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu, wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań oraz
postawieniu trafnej diagnozy. Dlatego też kładziemy nacisk na stały rozwój zawodowy naszych
pracowników, potwierdzony certyfikatami znanych centrów szkoleń i producentów
kosmetyków.
Zapraszamy do skorzystania z propozycji naszego gabinetu. Gwarantujemy miłą
atmosferę i profesjonalną obsługę.

PIELĘGNACJA TWARZY
•

Regulacja brwi

15 zł

•

Henna brwi + regulacja

30 zł

•

Henna rzęs, brwi + regulacja

50 zł

•

Przedłużanie rzęs 1:1 Secret Lashes

250 -350 zł

•

Makijaż (ślubny, okazjonalny)

100-150 zł

•

Oczyszczanie twarzy – pełny zabieg

180-250 zł

•

Oczyszczanie pleców

150-200 zł

•

Peeling kawitacyjny

50 zł

Skuteczne, powierzchowne złuszczanie i oczyszczanie naskórka z nadmiaru łoju i bakterii, za
pomocą ultradźwięków; zabieg przeznaczony dla wszystkich rodzajów cery; zazwyczaj łączony
z innymi zabiegami.
• Peeling ziołowy Green Peel
600 zł
Intensywna kuracja złuszczania naskórka. Zabieg wymaga wcześniejszej konsultacji.
• Mezoterapia igłowa (twarz, szyja, dekolt i skóra głowy)
Zabieg wymaga wcześniejszej konsultacji.
•

Osocze bogatopłytkowe

400-600 zł

900 zł

ZABIEGI NA TWARZ

•

Hydra Moisture Source Treatment
220 zł
Zabieg intensywnie nawilżający z kompleksem Seve Marine®
Opis: Thalgo opracowało swoją linię nawilżającą na bazie chronobiologii. Jest to nauka,
zajmująca się badaniem potrzeb skóry w zależności od pory dnia. Udowodniono naukowo, iż
rano nasza skóra, zarówno jak i cały organizm, potrzebują pobudzenia i witalności, w związku
z czym przygotowano na tę porę dnia krem Energising Vitality Cream. Wieczorem, kiedy cały
organizm wycisza się po całym dniu, skóra potrzebuje relaksacji i składników nawilżających,
regenerujących i odżywczych, które najlepiej wchłaniane są podczas snu. Dlatego właśnie
nocny krem Thalgo nosi nazwę Relaxing Cream i ma te składniki, których w nocy skóra
potrzebuje.
Wskazania: skóra sucha, odwodniona, potrzebująca nawilżenia i wygładzenia.
Cel: zabieg ma na celu przywrócenie naturalnego płaszcza hydrolipidowego skórze,
nawilżenie, spłycenie drobnych zmarszczek

•

Marine Collagen Treatment
250 zł
Głębokie nawilżenie i wygładzenie zmarszczek
Opis: Skóra w naturalnych warunkach potrafi regulować sobie poziom nawilżenia
czerpiąc go z wewnątrz naszego organizmu, a także ze środowiska zewnętrznego. Żyjąc jednak
w obecnym zanieczyszczonym środowisku, aglomeracji miejskiej, przebywając często w
klimatyzowanych pomieszczeniach, narażeni jesteśmy na odwodnienie naskórka, a co za tym
idzie, z przedwczesnym starzeniem się skóry. Marine Collagen Treatment to intensywny
zabieg nawilżający na "pierwsze zmarszczki" z użyciem maski nasyconej wysokim
koncentratem naturalnego rozpuszczalnego kolagenu. Zabieg neutralizuje uczucie
nadmiernego napięcia, stymuluje produkcję nowych włókien kolagenu, małe zmarszczki
spowodowane przesuszeniem skóry natychmiast znikają, a skóra odzyskuje komfort, gładkość i
blask. Zawartość składników aktywnych ( Native Marine Collagen Complex, glikopeptydy z soi,
czerwona alga Palmaria Palmata ) sprawia, że skóra już po pierwszym zabiegu jest
rozświetlona, doskonale nawilżona i aksamitnie gładka. Zabieg kierowany jest dla osób po 25
roku życia.
Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry potrzebującej głębokiego
nawilżenia.
Cel: zabieg ma na celu stworzyć barierę ochronną przed odparowaniem wody z
zewnętrznych warstw naskórka, wygładzić drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem
skóry.

• Hyalluronic Marine Treatment
270 zł
Wygładzenie i wypełnienie zmarszczek
Opis: 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.
Wskazania: skóra odwodniona z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca nawilżenia i
regeneracji.
Cel: zabieg ma na celu wygładzić i nawilżyć skórę, wypełnić zmarszczki oraz
podstymulować syntezę nowych włókien kolagenu.
• Silicium Marine Treatment
290 zł
Wypełnienie zmarszczek i efekt liftingu
Opis: Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykracza poza klasyczną
kosmetykę. Już po jednym zabiegu skóra może wyglądać o 5 lat młodziej.
Wysokoskoncentrowane składniki aktywne (kwas hialuronowy, kolagen, krzem morski,
czerwone algi Meristotheca Dakarensis i JaniaRubens) oraz nowatorski masaż Derma-Stim
Massage zapewniają natychmiastowy efekt liftingu. W trakcie zabiegu aplikowane są dwie
maski – kolagenowa z kwasem hialuronowym oraz modelująca Cryo-Modelling Mask. Zabieg
modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki i drobne linie, pobudza
produkcję kolagenu i elastyny.
Wskazania: skóra zwiotczała z widocznymi zmarszczkami, potrzebująca ujędrnienia,
odżywienia, regeneracji
Cel: zabieg ma na celu zregenerować, wygładzić i ujędrnić skórę, wypełnić zmarszczki oraz
wymodelować owal twarzy.
• Zabieg miodowy nawilżająco-liftingujący - Jean d'Arcel
190 zł
Zabieg przeciwzmarszczkowy
Opis: Zabieg nadający sprężystości, napina, nawilża i wygładza. Poprawia wygląd skóry
zmęczonej, poszarzałej, bladej. Działa odżywczo wewnętrzne i zewnętrznie, przeciwdziała
starzeniu się skóry.
• So Delicate - Germaine de Capuccini
160 zł
Zabieg dla cery wrażliwej
Opis: Zabieg dla cer bardzo wrażliwych i alergicznych, nawilża i głęboko odżywia w
nadzwyczaj delikatny sposób, aby odnowić warstwę rogową; pobudza naturalne mechanizmy
obronne komórek, co pozwala na stopniowe zwiększenie progu tolerancji skóry; łagodzi
objawy podrażnienia, napięcia i swędzenia; likwiduje łuszczenie się, szorstkość, suchość i
zaczerwienienie skóry.

• Zabieg złuszczający - eksfoliacja Exuviance
- cera wrażliwa, naczyniowa

220 zł

• Eksfoliacja medyczna Refresh – Epionce
220 zł
- cera wrażliwa, rumień, trądzik różowaty
Epionce wzmacnia własne mechanizmy naprawcze skóry przyczyniając się do poprawy funkcji
skóry poprzez zahamowanie przewlekłego stanu zapalnego i odbudowę naturalnej bariery
ochronnej skóry co pozwala cieszyć się piękną i zdrową skórą.
Co to jest? Połączenie kwasów jabłkowego i salicylowego o pH 2,9
Jaki ma zakres działania? Trądzik różowaty, okołowargowe zapalenie skóry, skóra problemowa,
matowość, ziemista cera, trądzik I lub II stopnia.
Dla kogo jest przeznaczony? Wszystkie typy cery, zwłaszcza wrażliwe
Które obszary ciała? Twarz, szyja, dekolt, plecy, ręce, dłonie
Jakich wyników mogę oczekiwać? Gładsza tekstura, mniej wykwitów i poprawiona czystość
skóry.
• Eksfoliacja - kwasy medyczne sale, male – Epionce
270 zł
Peeling w skład którego wchodzi kwas salicylowy o stężeniu 28 %, głęboko penetruje i
oczyszcza pory mobilizując wymianę komórkową przez co wzmacnia odporność skóry.
Skierowany do skór problematycznych z trądzikiem, trądzikiem różowaty oraz
przebarwieniami. Daje efekt czystej skóry, zmniejsza rozszerzone pory, poprawia teksturę
skóry, niweluje stany zapalne skóry.
• PEELING SAL-E
Peeling w skład którego wchodzi kwas salicylowy o stężeniu 28 %, głęboko penetruje i
oczyszcza pory mobilizując wymianę komórkową przez co wzmacnia odporność skóry.
Skierowany do skór problematycznych z trądzikiem, trądzikiem różowaty oraz
przebarwieniami. Daje efekt czystej skóry, zmniejsza rozszerzone pory, poprawia teksturę
skóry, niweluje stany zapalne skóry.
• PEELING MAL-E
W skład tego peelingu wchodzi kwas jabłkowy o 50 % stężeniu. Odbudowuję płaszcz
hydrolipidowy skóry dzięki czemu daje efekt nawilżenia skóry. Skierowany do skór
zmęczonych z oznakami starzenia (delikatne linie i zmarszczki), z przebarwieniami oraz
trądzikiem. Ma działanie antybakteryjne, nawadnia i nawilża dzięki czemu skóra staje się
gładsza i bardziej promienista.
• PEELING SAL-E & MAL-E
Unikalne połączenie kwasu salicylowego i jabłkowego potęguje działanie tego peelingu. Dla
skór z widocznymi oznakami starzenia (delikatne linie i zmarszczki) z przebarwieniami,
trądzikiem oraz trądzikiem różowatym. Nawilża i uelastycznia skórę, zmniejsza rozszerzone
pory, poprawia teksturę skóry. Daje efekt rozświetlonej i wypoczętej skóry.

• Zabieg Retix C Xylogic
250 zł
Xylogic – Retix. C to nowoczesna metoda odmładzania skóry. Bazą produktu jest Acticell 40%,
uznawany za najskuteczniejszy kompleks składników w walce ze starzeniem się skóry:
• Retinol (witamina A) 4%, reguluje proces odnowy komórek, dzięki czemu aktywnie
uczestniczy w procesie odmłodzenia skóry. W efekcie działania witaminy A zmarszczki
zostają spłycone, przebarwienia rozjaśnione, a naskórek skuteczniej pozbywa się
warstwy rogowaciejącej
• Witamina C 8%, w szczególności działa odtruwająco na głębokie warstwy skóry. Nadaje
cerze zdrowego blasku oraz chroni włókna kolagenu i elastyny przed uszkodzeniem,
dzięki czemu proces starzenia się skóry jest spowolniony
• Antyoksydanty 30%, czyli przeciwutleniacze – tworzą najskuteczniejszą barierę
ochronną dla skóry. Są niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania, działają
wygładzająco i rozświetlająco, napinają zwiotczałą cerę, a nawet wspomagają ochronę
przed szkodliwym działaniem promieniowania UV
Kuracja anti-aging z udziałem produktu Xylogic – Retix. C skutecznie wpływa na odbudowę
włókien kolagenowych, wygładzanie oraz poprawę napięcia skóry. Zabieg Retix. C ma na celu
pobudzenie tkanek do ich odnowy, jednak nie należy mylić go z kuracją peelingującą, która
może być jej doskonałym uzupełnieniem.

PIELĘGNACJA SKÓRY WOKÓŁ OCZU
• Pure Collagen Eye Pads
100 zł
Głębokie nawilżenie i złagodzenie zmarszczek pod oczami
Opis: Płaty kolagenu zwierzęcego występują także w wersji na okolice oczu. Można je
zastosować samodzielnie w przypadku, gdy intensywnego nawilżenia i zniwelowania
zmarszczek wymaga jedynie ta partia twarzy. Zabieg z płatami kolagenowymi na okolice oczu
można zaproponować także osobom przed ważnym wyjściem dla uzyskania natychmiastowego
efektu.
Wskazania: zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry wokół oczu potrzebującej
głębokiego nawilżenia oraz spłycenia drobnych zmarszczek.
Cel: zabieg ma na celu stworzyć barierę ochronną przed odparowaniem wody z
zewnętrznych warstw naskórka, nawilżyć i wygładzić delikatną skórę wokół oczu.
• Hyalluronic Eye Pads
100 zł
Działanie rozjaśniające i liftingujące
Opis: Niezwykle efektowny zabieg na okolice oczu. Ten zabieg jest rozwiązaniem na
wszystkie problemy, które dotykają delikatną skórę wokół oczu - zmarszczki, cienie, obrzęki,
suchość… Połączenie nauki z naturą pozwoliło stworzyć unikalne preparaty, które przywracają
promienny wyraz spojrzeniu oraz przedłużają młodość i urodę oczu. Nowoczesne aktywne
składniki , m.in.: kolagen, kwas hialuronowy, krzem, czerwone algi, Actiflow® - zmniejszą
obrzęki, wygładzają okolice oczu, niwelują cienie i zmarszczki, usuwają oznaki zmęczenia i
rozświetlają skórę wokół oczu. Dzięki temu zabiegowi skóra zostaje ujędrniona i wygładzona,
wyraźnie zmniejszają się zmarszczki, obrzęki i cienie wokół oczu. Przywróć swojej skórze
blask, witalność i młody wygląd!
Cel: zabieg ma na celu nawilżyć i wygładzić delikatną skórę wokół oczu, usunąć oznaki
zmęczenia, zredukować cienie i obrzęki.
•

Mezoterapia igłowa skóry wokół oczu

200 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
•

Peeling całego ciała z balsamowaniem

150 zł

• Masaż gorącymi kamieniami
150 zł
Opis: Kojący i regenerujący masaż gorącymi kamieniami uspokaja umysł, relaksuje ciało,
wpływa na kondycję skóry oraz usprawnia działanie układu krwionośnego. Masaż gorącymi
kamieniami przywraca funkcjonalną równowagę całego ciała. Wykonywany jest za pomocą
nagrzanych bazaltowych kamieni wulkanicznych, którymi masuje się ciało. Technika tego
zabiegu wywodzi się z tradycji plemion indiańskich.
•

Masaż świecą aromatyczną

200 zł

• Zabieg Czekoladowy
250 zł
Opis: Działanie ujędrniające antystresowe, odżywcze antycellulitowe. Działa upiększająco
ponieważ ziarna kakaowca zawierają flawonoidy, które opóźniają proces starzenia. Obfituje w
żelazo, magnez, cynk i wapń oraz kofeinę - czyli substancje pobudzające krążenie krwi w
skórze, zmniejszające obrzęki i przyspieszające spalanie tłuszczu. Dlatego seria ujędrniających
zabiegów czekoladowych na ciało zalecana jest osobom odchudzającym się. Istotnym
elementem kosmetycznego deseru jest relaks. Kakaowiec pobudza produkcję hormonów
szczęścia - endorfin. To im zawdzięczasz poprawę samopoczucia po zjedzeniu kawałka
czekolady. Podczas zabiegu nastrój polepsza się już pod wpływem samego zapachu
kosmetyków.
• Indoceane Treatment
350 zł
Opis: Jest to propozycja dla osób zestresowanych, potrzebujących odprężenia i relaksu.
Podstawowymi składnikami produktów są: kompleks Qi- Marine (wyciąg z brązowej algi
Undaria Pinnatifi da) i lotos posiadające wyjątkową zdolność rewitalizacji i redukcji stresu.
Masaż na bazie technik Wschodu, inspirowany Ayurvervedą, stworzony specjalnie do tego
zabiegu pozwoli zapomnieć o troskach dnia codziennego.
Wskazania: osoby zmęczone, zestresowane, brak witalności i wigoru, skóra sucha mało
elastyczna, nieodżywiona.
Cel: relaks, odprężenie, przywrócenie dobrego samopoczucia, odżywienie, nawilżenie,
wygładzenie oraz głęboka regeneracja skóry.
• Micronized Marine Alga Body Wrap
300 zł
Opis: Zabieg wyszczuplający, remineralizujący i przeciwcellulitowy, na bazie 100%
mikronizowanej algi morskiej bogatej w minerały, witaminy i mikroelementy. Zabieg stymuluje
mikrokrążenie krwi, odżywia, nawilża i detoksykuje skórę. Redukuje złogi tłuszczowe,
eliminuje nadmiar wody z tkanek, poprawia strukturę skóry.
Wskazania: cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej, skóra potrzebująca odżywienia i
oczyszczenia z toksyn.
Cel: detoksykacja, redukcja tkanki tłuszczowej, remineralizacja, modelowanie sylwetki.

• Polynesian Treatment
300 zł
Opis: Ten polinezyjski rytuał zaprasza w zmysłową podróż po Wyspach Polinezji. Cztery
przystanki na wyspach: Tahaa, Manihi, Bora Bora i Raiatea przeniosą Cię do egzotycznej krainy
relaksu. Każda z wysp to kolejny etap głęboko relaksującego i odżywczego zabiegu. Preparaty
wykorzystywane podczas rytuału Polinezja zawierają znane od wieków substancje
pielęgnacyjne, tradycyjnie stosowane na Wyspach Polinezyjskich.
Wskazania: osoby zestresowane, zmęczone, brak witalności, skóra potrzebująca
odżywienia i regeneracji.
Cel: zbawienny wpływ dla zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu współczesnego,
zapracowanego człowieka, likwidacja wszelkich napięć, neutralizacja złej energii, przywrócenie
dobrego samopoczucia i równowagi w całym organizmie.

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
•

Manicure + lakierowanie

80 zł

• Manicure japoński
70 zł
Wzmacnianie osłabionej, rozdwajającej się płytki paznokciowej poprzez nałożenie specjalną
polerką pasty bogatej w witaminy, a następnie wmasowanie specjalnego pudru. Paznokcie stają
się maksymalnie odżywione, zdrowe, wygładzone i pięknie błyszczące.
• Manicure SPA (Peggy Sage)
Manicure, peeling, maska, masaż, serum, krem + lakierowanie.

100 zł

•

Manicure hybrydowy Shellac

120 zł

•

Lakierowanie i zdobienie paznokci (cyrkonie, wzorki, frencz)

20-50 zł

• Przedłużanie paznokci metodą ACRYGEL
Trwałość akrylu połączona z elastycznością żelu.

ok. 150 zł

• Zabiegi parafinowe
60 zł
Kąpiel parafinowa przynosząca natychmiastowy efekt nawilżenia zmęczonej, szorstkiej skórze
dłoni i stóp Rytuał odżywiający przesuszoną skórę dłoni, nadaje jej jedwabistą gładkość. Efekt
tego zabiegu utrzymuje się do kilku dni. Parafina na dłonie polecana jest przede wszystkim w
porze chłodnej (jesień, zima) ze względu na swoje mocno rozgrzewające i nawilżające
działanie.
• Pedicure SPA
120 zł
Obróbka frezarkowa, peeling, masaż, maska lakierowanie (Gehwol, Peggy Sage).

DEPILACJA WOSKIEM







całe nogi
bikini
plecy
pachy
górna warga
broda

150 zł
50-100 zł
40-50 zł
30 zł
20 zł
20 zł

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

