
CENNIK                

  

NAZWA USŁUGI CZAS CENA   

ZABIEGI NA TWARZ   

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE   

PURETE CLEANSING TREATMENT - ZABIEG  OCZYSZCZAJĄCY  (THALGO) 120 min 210 zł   

MANUALNE OCZYSZCZANIE SKÓRY TWARZY + ZABIEG ODŻYWCZY 120 min 260 zł   

FACE ZONE- PEELING KAWITACYJNY + AMPUŁKA PIELĘGNACYJNA 30 min 120 zł   

FACE ZONE- PEELING KAWITACYJNY + AKTYWNE SERUM + MASKA ALGOWA 60 min 140 zł   

FACE ZONE- PEELING KAWITACYJNY + SONOFOREZA  Z AKTYWNYM SERUM 60 min 170 zł   

FACE ZONE- PEELING KAWITACYJNY + MANUALNE OCZYSZCZANIE MŁODEJ SKÓRY  90 min 160 zł   

MIKRODERMABRAZJA  

zabieg oczyszczająco – odżywczy (twarz, szyja, dekolt) 
90 min 240 zł   

MIKRODERMABRAZJA Z COLLAGENEM + MASKA GIPSOWA  

(twarz, szyja, dekolt) 
120 min 280 zł   

MIKRODERMABRAZJA Z COLLAGENEM + MASKA GIPSOWA + SONOFOREZA  Z AKTYWNYM SERUM  

(twarz, szyja, dekolt) 
150 min 360 zł   

MIKRODERMABRAZJA ZABIEG Z KWASEM  28 %   90 min 240 zł   

MIKRODERMABRAZJA MIEJSCOWA 30 min 80 zł   

RE -BALANCING TREATMENT (THALGO)  

zabieg balansujący z mikronizowaną algą 
60 min 150 zł   

IBEAUTY® SKIN PURITY REVIVER (THALGO)  

intensywny zabieg oczyszczający  i wygładzający skórę 
60 min 200 zł    

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący  

60 min 170 zł   

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min 250 zł   

SKÓRA SUCHA   

RETIBOOSTER – RETINOL+MEZOTERAPIA  

zabieg odmładzający, spłycenie i zmniejszenie widoczności zmarszczek, ujednolicenie przebarwień 

90 min 400 zł   

SPIRULINE BOOST SMOOTHING DETOXIFYING TREATMENT (THALGO)  

zastrzyk energii, zabieg wygładzająco-dotleniający na bazie spiruliny, wygładzenie drobnych 

zmarszczek mimicznych 

90 min 300 zł   

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

60 min 220 zł   

MARINE COLLAGEN TREATMENT (THALGO) 
zabieg głęboko nawilżający  i wygładzający  zmarszczki 

90 min 250 zł   

AQUARELLE (THALGO)  
odżywczy zabieg dla skóry przesuszonej 

60 min 180 zł   

BIO MAGIC ( BIOLOGIQUE RECHERCHE) 
biologiczny zabieg na wielkie wyjścia dla skóry pozbawionej witalności, o obniżonym napięciu 

90 min 240 zł   

BIO MAGIC  DLA MŁODEJ SKÓRY ( BIOLOGIQUE RECHERCHE ) 
biologiczny zabieg na wielkie wyjścia 

60 min 180 zł   

ZABIEG CZEKOLADOWY NA TWARZ  (NOREL) 
głębokie nawilżenie i złagodzenie  zmarszczek 

90 min 160 zł   

SONOFOREZA + PEELING + MASKA LIFTINGUJĄCA  

wtłaczanie ultradźwiękami substancji odżywczych, nawilżających i aktywnych 
30 min 120 zł   

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący 
60 min 170 zł   

HYALURONIC MARINE TREATMENT ( THALGO ) 
wygładzenie i wypełnienie zmarszczek 

90  min 280 zł   



ILLUMINATING RADIANCE FACIAL TREATMENT (THALGO)  

zabieg rozświetlająco - upiększający 
60 min 170 zł   

IBEAUTY® HYDRATION CORRECTOR (THALGO)  

intensywny zabieg nawilżająco - wygładzający skórę 
60 min 200 zł    

COLD CREAM RITUAL (THALGO)  

zabieg regeneracyjno – odżywczy dla skóry suchej i wrażliwej 
90 min 250 zł   

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min  250 zł   

HYALU – PROCOLLAGEN  WRINKLE  CORR. RITUAL ( THALGO ) 
Spektakularny efekt wygładzenia i wypełnienia zmarszczek 

90  min 330 zł   

SKÓRA TŁUSTA I TRĄDZIKOWA   

RETIBOOSTER – RETINOL+MEZOTERAPIA  

zabieg odmładzający, spłycenie i zmniejszenie widoczności zmarszczek, ujednolicenie przebarwień 

90 min 400 zł   

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

60 min 220 zł   

RE-BALANCING TREATMENT  (THALGO) 
zabieg oczyszczająco-balansujący z mikronizowaną algą 

60 min 150 zł 

 

  

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący  
60 min 170 zł   

 
zabieg odmładzający, regenerujący  i stymulujący 

60 min 250 zł   

PURETE CLEANSING TREATMENT (THALGO)  
zabieg oczyszczający 

90 min 210 zł   

IBEAUTY SKIN PURITY REVIVER (THALGO)  
intensywny zabieg oczyszczający i  wygładzający skórę 

60 min 200 zł   

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min 250 zł   

SKÓRA DOJRZAŁA   

RETIBOOSTER – RETINOL+MEZOTERAPIA  

zabieg odmładzający, spłycenie i zmniejszenie widoczności zmarszczek, ujednolicenie przebarwień 

90 min 400 zł   

SPIRULINE BOOST SMOOTHING DETOXIFYING TREATMENT (THALGO)  

zastrzyk energii, zabieg wygładzająco-dotleniający na bazie spiruliny, wygładzenie drobnych 

zmarszczek mimicznych 

90 min 300 zł   

SILICIUM  MARINE TREATMENT (THALGO) 

zabieg odmładzająco-liftingujący, modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca 

zmarszczki 

90 min 370 zł   

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

60 min 220 zł   

MARINE COLLAGEN TREATMENT (THALGO)  
zabieg głęboko nawilżający  i wygładzający  zmarszczki 

90 min 250 zł   

ZABIEG DOTLENIAJĄCY I ODŚWIEŻAJĄCY SKÓRĘ VIP O₂  (BIOLOGIQUE RECHERCHE) 

rozjaśnia cerę, redukuje cienie pod oczami, intensywnie nawilża i wygładza 
90 min 230 zł 

 

  

ILLUMINATING RADIANCE FACIAL TREATMENT (THALGO)  

zabieg rozświetlająco – upiększający 

60 min 170 zł   

DOTYK CZYSTEGO ZŁOTA Z AKTYWNĄ VIT. „ C” (CLARENA) 
zabieg rozjaśniająco – odmładzający z drobinkami złota i maską kolagenową 

60 min 140 zł 

 

  

DOTYK CZYSTEGO ZŁOTA  + LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY  (CLARENA) 
zabieg odmładzający z drobinkami złota i masażem twarzy 

90 min 180 zł   

ZABIEG CZEKOLADOWY NA TWARZ  (NOREL) 
głębokie nawilżenie i złagodzenie zmarszczek 

90 min 160 zł 

 

  

ZABIEG  LIFTINGUJĄCY + MASKA GIPSOWA 

liftinguje, dotlenia i stymuluje mikrokrążenie skóry 
90 min 250 zł   

BIO MAGIC ( BIOLOGIQUE RECHERCHE) 

biologiczny zabieg na wielkie wyjścia dla skóry pozbawionej witalności, o obniżonym napięciu 
90 min 240 zł   

 4 % 
Zabieg odmładzający, regenerujący  i stymulujący 

60 min 250 zł   



SONOFOREZA + PEELING + MASKA LIFTINGUJĄCA 

wtłaczanie ultradźwiękami  substancji odżywczych i aktywnych 
30 min 120 zł   

HYALU – PROCOLLAGEN  WRINKLE  CORR. RITUAL ( THALGO )- NOWOŚĆ 
Spektakularny efekt wygładzenia i wypełnienia zmarszczek 

90  min 330 zł   

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący 
60 min 170 zł   

PRODIGE DES  OCEANES (THALGO)   
intensywny regenerująco-odmładzający rytuał na twarz, poprawa napięcia skóry i modelowanie owalu                             

90 min 300 zł 

 

  

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min 250 zł   

SKÓRA NACZYNKOWA   

MIKRODERMABRAZJA  Z COLAGENEM + MASKA GIPSOWA 

zabieg oczyszczająco – odżywczy (twarz, szyja, dekolt) 
90 min 280 zł   

SONOFOREZA + PEELING + MASKA LIFTINGUJĄCA  

wtłaczanie ultradźwiękami  substancji odżywczych i aktywnych uszczelniające naczynia krwionośne 
30 min 120 zł   

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący  
60 min 170 zł   

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

60 min 220 zł   

ILLUMINATING RADIANCE FACIAL TREATMENT (THALGO)  

zabieg rozświetlająco - upiększający 
60 min 170 zł   

 4 % 
Zabieg odmładzający, regenerujący  i stymulujący 

60 min 250 zł   

COLD CREAM RITUAL (THALGO)  

zabieg regeneracyjno – odżywczy dla skóry suchej i wrażliwej 
90 min 250 zł   

HYALU – PROCOLLAGEN  WRINKLE  CORR. RITUAL ( THALGO ) 
Spektakularny efekt wygładzenia i wypełnienia zmarszczek 

90  min 330 zł   

SKÓRA WRAŻLIWA   

SONOFOREZA + PEELING + MASKA SOS DLA CERY WRAŻLIWEJ 

wtłaczanie ultradźwiękami  substancji odżywczych i aktywnych 

30 min 120 zł   

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

60 min 220 zł   

ILLUMINATING RADIANCE FACIAL TREATMENT (THALGO)  

zabieg rozświetlająco - upiększający 
60 min 170 zł   

COLD CREAM RITUAL (THALGO)  

zabieg regeneracyjno – odżywczy dla skóry suchej i wrażliwej 
90 min 250 zł   

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min 250 zł 

 

 

  

SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI   

RETIBOOSTER – RETINOL+MEZOTERAPIA  

zabieg odmładzający, spłycenie i zmniejszenie widoczności zmarszczek, ujednolicenie przebarwień 

90 min 400 zł   

ZABIEG DOTLENIAJĄCY VIP O2  (BIOGIQUE RECHERCHE) 
rozjaśnia cerę, redukuje cienie pod oczami, intensywnie nawilża i wygładza 

90 min 230 zł   

DOTYK CZYSTEGO ZŁOTA Z AKTYWNĄ VIT. „ C” (CLARENA) 
zabieg rozjaśniająco – odmładzający z drobinkami złota i maską kolagenową 

60 min 140 zł 

 

  

DOTYK CZYSTEGO ZŁOTA  + LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY  (CLARENA) 
zabieg odmładzający z drobinkami złota i masażem twarzy 

90 min 180 zł   

SONOFOREZA + PEELING +  MASKA ROZJAŚNIAJĄCA 

wtłaczanie ultradźwiękami substancji  odżywczych, które uszczelniają  naczynia krwionośne  

i redukują  przebarwienia 

 

30 min 

 

120 zł 

  

MIKRODERMABRAZJA - zabieg oczyszczająco – odżywczy 

(twarz, szyja, dekolt) 
90 min 240 zł   

MIKRODERMABRAZJA ZABIEG Z KWASEM  28 %   90 min 240 zł   



MIKRODERMABRAZJA  Z COLLAGENEM  + MASKA GIPSOWA 

(twarz, szyja, dekolt) 
90 min 280 zł 

 

  

 
zabieg odmładzający, regenerujący  i stymulujący 

60 min 250 zł   

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA LUB MASAŻ 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

60 min 220 zł   

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący  
60 min 170 zł   

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min 250 zł   

SKÓRA MIESZANA   

RETIBOOSTER – RETINOL+MEZOTERAPIA  

zabieg odmładzający, spłycenie i zmniejszenie widoczności zmarszczek, ujednolicenie przebarwień 

90 min 400 zł   

SPIRULINE BOOST SMOOTHING DETOXIFYING TREATMENT (THALGO)  

zastrzyk energii, zabieg wygładzająco-dotleniający na bazie spiruliny, wygładzenie drobnych 

zmarszczek mimicznych 

90 min 300 zł   

RE-BALANCING TREATMENT (THALGO) 
zabieg oczyszczająco-balansujący z mikronizowaną algą 

60 min 150 zł   

ZABIEG BIOLOGICZNY „BIO MAGIC”  NA WIELKIE WYJŚCIE  (BIOLOGIQUE RECHERCHE) 

regenerujący zabieg na wielkie wyjścia 
90 min 240 zł 

 

  

MIKRODERMABRAZJA  -  zabieg oczyszczająco – odżywczy 

(twarz, szyja, dekolt) 
90 min 240 zł   

SONOFOREZA + PEELING + MASKA LIFTINGUJĄCA  

wtłaczanie ultradźwiękami substancji  odżywczych, które uszczelniają i równoważą skórę 

30 min 120 zł   

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący  
60 min 170 zł   

PURETE CLEANSING TREATMENT (THALGO)  

zabieg oczyszczający  

90 min 210 zł 

 
  

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA LUB MASAŻ 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

60 min 220 zł   

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min 250 zł   

HYALU – PROCOLLAGEN  WRINKLE  CORR. RITUAL ( THALGO ) 
Spektakularny efekt wygładzenia i wypełnienia zmarszczek 

90  min 330 zł   

ZABIEGI POD OCZY I NA POWIEKI   

AQUARELLE (THALGO) 

zabieg odżywczy dla skóry z problemem worków pod oczami 
60 min 180 zł   

SONOFOREZA  + PEELING + AKTYWNE MASKA LIFTINGUJĄCA 30 min 120 zł   

FALE RADIOWE  

zabieg zmniejsza „kurze łapki” i „worki” pod oczami 

60 min 220 zł   

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN   

OCEAN TREATMENT FOR MEN (THALGO) 
energetyzująco-nawilżający zabieg dla mężczyzn 

90 min 240 zł   

MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY (THALGO) 90 min 210 zł   

MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY + ZABIEG ODŻWYCZY (THALGO) 90 min 260 zł   

DOTYK CZYSTEGO ZŁOTA Z AKTYWNĄ VIT. „ C” (CLARENA) 
zabieg rozjaśniająco – odmładzający z drobinkami złota i maską kolagenową 

60 min 140 zł 

 

  

DOTYK CZYSTEGO ZŁOTA  + LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY  (CLARENA) 
zabieg odmładzający z drobinkami złota i masażem twarzy 

90 min 180 zł   

MIKRODERMABRAZJA  zabieg oczyszczająco – odżywczy 

(twarz, szyja, dekolt) 
90 min 240 zł   

PEELING MIGDAŁOWY (NATINUEL) 

zabieg odmładzająco-regenerujący  
60 min 170 zł   

MIKRODERMABRAZJA ZABIEG Z KWASEM  28 %   90 min 240 zł   

FACE ZONE- PEELING KAWITACYJNY + AKTYWNE SERUM 30 min 120 zł   



SONOFOREZA + PEELING + MASKA LIFTINGUJĄCA  

wtłaczanie ultradźwiękami  substancji odżywczych i aktywnych 
30 min 120 zł   

INFUZJA TLENOWA + MASKA DOTLENIAJĄCA 
metoda odmładzania polegająca na wtłaczaniu skoncentrowanych preparatów aktywnych za pomocą 

hiperbarycznego tlenu 

 

60 min 

 

220 zł 

  

MASAŻ TWARZY LIFTINGUJĄCY 

(twarz, szyja, dekolt) 
60 min 110 zł   

OCZYSZCZANIE WODOROWE + ZABIEG ODŻYWCZY  

zabieg dogłębnie oczyszczający, dotlenia skórę oraz pozostawia ją odmłodzoną i nawilżoną  

90 min 250 zł   

WSZYSTKIE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE WYKONUJEMY NA TWARZ, DEKOLT I SZYJĘ   

ZABIEGI NA CIAŁO   

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE   

BANDAŻE AROSHA 

Zabieg wyszczuplający i ujędrniający 

60 min 190 zł   

- kapsuła SPA w zabiegu  50 zł   

MICRONIZED MARINE ALGAE BODY WRAP (THALGO) : 
zabieg odżywczo - antycellulitowy 

    

- Całe ciało 90 min 260 zł   

- Uda, biodra, brzuch 60 min 220 zł   

- Uda lub brzuch lub biust 60 min 150 zł   

- kapsuła SPA w zabiegu  50 zł   

KAWOWE ORZEŹWIENIE  (ORGANIQUE) 
zabieg wyszczuplający i redukujący cellulit na bazie peelingu z kawy 

90 min 200 zł   

- kapsuła SPA w zabiegu  50 zł   

GUAM + PEELING 

najskuteczniejszych zabieg błyskawicznego modelowania sylwetki, redukcji cellulitu i tkanki tłuszcz. 
    

- Całe ciało 90 min 200 zł   

- Uda , biodra , brzuch 90 min 180 zł   

- Uda lub brzuch 60 min 130 zł   

 - kapsuła SPA w zabiegu  50 zł   

ZABIEGI ODŻYWCZE   

ZABIEG NA BAZIE BŁOTA Z MORZA MARTWEGO + PEELING (MINERAL LINE) 

odżywczy i rewitalizujący zabieg 
60 min 170 zł   

- zabieg na bazie błota +  kapsuła SPA 60 min 220 zł ( 170zł + 50zł )   

- zabieg na bazie błota + łaźnia  dla jednej osoby 60 min 269 zł ( 170zł + 99zł )   

- zabieg dla 2 – 6 osób w łaźni wg cennika (  cena zabiegu + cena łaźni )     

WZMACNIAJĄCY ZABIEG  Z GLINKA MINERALNĄ + PEELING CIAŁA (ORGANIQUE) 
wpływa pozytywnie na przemianę materii, napięcie mięśni, odmłodzenie skóry 

60 min 160 zł   

- wzmacniający zabieg z glinką + kapsuła SPA 60 min 210 zł ( 160zł + 50zł )   

 - wzmacniający zabieg z glinką + łaźnia  dla jednej osoby 60 min 259 zł ( 160zł + 99zł )   

- zabieg dla 2 – 6 osób w łaźni wg cennika (  cena zabiegu + cena łaźni )     

CZEKOLADOWE UKOJENIE  (ORGANIQUE) 
zabieg regeneracyjny i wzmacniający 

90 min 220 zł   

- KAŻDY Z ZABIEGÓW  WYKONANY  W  KAPSULE  SPA 30 min 50 zł   

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE   

PEELING CAŁEGO CIAŁA:  CUKROWY  WYGŁADZAJĄCY / SOLNY Z MASŁEM SHEA 45 min 110 zł   

OCZYSZCZANIE NA PLECY 120 min 240 zł   

MIKRODERMABRAZJA -  ZABIEG ODŻYWCZY NA PLECY 90 min 280 zł   

MIKRODERMABRAZJA  - ZABIEG Z KWASAMI 28 % NA PLECY 90 min 300 zł   

MASKA GHASSOUL Z OLEJKIEM  AROMATERAPEUTYCZNYM 60 min 160 zł   

PEELING KAWITACYJNY NA PLECY + AMPUŁKA 30 min 130 zł   



ZABIEGI  MODELUJĄCE  SYLWETKĘ   

ELEKTROSTYMULACJA 60 min 80 zł   

MASAŻ PODCIŚNIENIOWY  aparatem  STARVAC     

  - całościowy 60 min 150 zł   

  - częściowy 30 min 100 zł   

   - ubranie do masażu podciśnieniowego (wielorazowego użytku) - 70 zł   

PUSH UP AROSHA 
zabieg powiększający i modelujący biust 

60 min 190 zł   

ZABIEGI NA CIAŁO W ŁAŹNI BŁOTNEJ   

ZABIEG NA BAZIE BŁOTA Z MORZA MARTWEGO  

zabieg rewitalizujący i odżywczy   

60 min 269 zł ( 170zł + 99zł )   

ZABIEG  Z GLINKA MINERALNĄ  (ORGANIQUE)   
Zabieg wzmacniający, wygładzający i ujędrniający 

60 min 259 zł ( 160zł + 99zł )   

ZABIEG Z MASKĄ GHASSOUL I OLEJKIEM  AROMATERAPEUTYCZNYM 60 min 259 zł ( 160zł + 99zł )   

zabiegi dla 2– 6 osób w łaźni wg cennika (  cena zabiegu + cena łaźni )   

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP   

MANICURE     

- manicure klasyczny 30 min 60 zł   

- manicure + malowanie  60 min 70 zł   

- manicure + hybryda (długość wizyty oraz cena zależą od stanu paznokci) 90-120 min 110 zł   

- manicure japoński 60 min 80 zł   

- samo malowanie paznokci  30 min 40 zł   

- samo usunięcie hybrydy  30 min 50 zł   

- naprawa paznokcia 15 min  10 zł   

- malowanie french/babyboomer +20-30 min +10 zł   

- zdobienia na paznokciach (1 paznokieć) +5 min +5 zł   

MANICURE ŻELOWY   

- żel na naturalną płytkę/uzupełnianie (korekta) 60-90 min 120 zł   

- przedłużanie żelem na formie + malowanie (długość wizyty oraz cena zależą od stanu paznokci) 120-150 min 150 zł   

- samo usunięcie żelu 60 min 60 zł   

PEDICURE   

- pedicure klasyczny 60 min 100 zł   

- pedicure + malowanie   90 min 120 zł   

- pedicure + hybryda   120 min 150 zł   

 - malowanie paznokci  30 min 50 zł   

PARAFINA NA DŁONIE 30 min 50 zł   

UMAWIAJĄC SIĘ NA PAZNOKCIE PROSIMY PRZEKAZAĆ RECEPCJI WSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA DŁUGOŚĆ WIZYTY   

KOSMETYKA I STYLIZACJA   

HENNA   

HENNA BRWI LUB RZĘS 30 min 40 zł   

HENNA BRWI I RZĘSY 30 min 50 zł   

HENNA BRWI + REGULACJA 30 min 50 zł   

HENNA BRWI I RZĘS + REGULACJA 45 min 60 zł   

REGULACJA BRWI 30 min 25 zł   

DEPILACJA   

DEPILACJA WOSKIEM     

- całe nogi 30 min 110 zł   

- łydki 30 min 60 zł   



- uda 30 min 60 zł   

- bikini płytkie/głębokie 30 min 50/60 zł   

- pachy 30 min 50 zł   

- ramiona/przedramiona 30 min 60/60 zł   

- pośladki 30 min 60 zł   

- wąsik/broda 30 min 30/30 zł   

- policzki 30 min 50 zł   

- plecy 30 min 60-80 zł   

- klatka piersiowa 30 min 70 zł   

DEPILACJA LASEREM (za każdą część ciała )  - 98 zł   

MEDYCYNA  ESTETYCZNA   

FALE RADIOWE  ( RADIOFREKWENCJA )  

zabieg ujędrnia strukturę skóry, podnosi owal twarzy i podbródka, zmniejsza „worki” pod oczami 

( pakiet 5 zabiegów  – 5 % upustu) 

  

CENA REGULARNA 

  

-  twarz, szyja, dekolt 60 min 220 zł   

-  szyja 60 min 120 zł   

  -  dekolt 60 min 120 zł   

  -  brzuch  60 min 240 zł   

   - pośladki 60 min 240 zł   

   - uda 60 min 250 zł   

   - kolana  60 min 120 zł   

   - ramiona (pelikany) 60 min  150 zł   

DermaPEN 

urządzenie za pomocą nakłuwania wprowadza kwas hialuronowy w głąb skóry  (twarz, szyja, dekolt) 

 

60 min 

 

300 zł 

  

znieczulenie (Lidokoaina 10 gr)  50 zł   

MIKRODERMABRAZJA     

mikrodermabrazja na twarz z kwasem 28 % 90 min 240 zł   

mikrodermabrazja na plecy z kwasem 28 % 90 min 290 zł   

LASER IPL     

REDUKCJA ZMIAN NACZYNIOWYCH I RUMIENIA     

- twarz  98 zł   

TRWAŁE USUWANIE OWŁOSIENIA     

- każda część ciała  98 zł   

FOTOODMŁADZANIE     

- twarz,  98 zł   

- szyja, dekolt  98 zł   

- dłonie  98 zł   

USUWANIE PRZEBARWIEŃ     

- policzki  98 zł   

- twarz  98 zł   

- szyja, dekolt  98 zł   

EPILACJA APARATEM APILUS – metoda „włos po włosie” 30 min 80 zł   

ELEKTROLIZA – zamykanie naczynek aparatem APILUS 30 min 80 zł   

USUWANIE WŁÓKNIAKÓW I ZMIAN SKÓRNYCH ( 1 szt )  40-50 zł   

FIZYKOTERAPIA   

LASEROTERAPIA wg zaleceń 40 zł   

ŚWIATŁOLECZNICTWO wg zaleceń 20 zł   

ULTRADŹWIEKI wg zaleceń 20 zł 

 

  



MASAŻE   

KOSMETYCZNY TWARZY RYTUAŁ SPA 30 min 110 zł   

SPORTOWE:     

- masaż treningowy:  całościowy / częściowy 60 min / 30 min 130 zł / 80 zł   

- masaż przed zawodami 60 min / 30 min 130 zł / 80 zł   

- masaż startowy 60 min / 30 min 130 zł / 80 zł   

- masaż powysiłkowy 60 min / 30 min 130 zł / 80 zł   

- masaż podtrzymujący 60 min / 30 min 130 zł / 80 zł   

KLASYCZNE:   

LECZNICZY     

  - leczniczy całościowy 90 min 150 zł   

  - leczniczy częściowy 45 min 90 zł   

KLASYCZNY Z OKŁADEM Z BOROWINY     

 - całościowy 120 min 180 zł   

 - częściowy 60 min 130 zł   

LECZNICZY Z OLEJEM KOMOPNYM CBD 60 min 130 zł   

PRENATALNY (dla kobiet w ciąży) 45 min 90 zł   

DRENAŻ LIMFATYCZNY   

- całościowy 90 min 150 zł   

- częściowy 45 min 90 zł   

IZOMETRYCZNY 60 min 100 zł   

RELAKSACYJNE:     

- relaksacyjny zwykły całościowy 90 min 150 zł   

- relaksacyjny zwykły częściowy 45 min 90 zł   

- chłodzący szklanymi kulami całościowy  90 min 160 zł   

- chłodzący szklanymi kulami częściowy 45 min 100 zł   

   - aromaterapeutyczny całościowy (kawowy, jaśminowy, różany,  lawendowy, goździkowy itp.) 90 min 165 zł   

- aromaterapeutyczny częściowy (kawowy, jaśminowy, różany,  lawendowy, goździkowy itp.) 45 min 100 zł   

- gorącymi kamieniami bazaltowymi 90 min 200 zł   

- masłem czekoladowym 90 min 180 zł   

- pulsacyjny (rytmiczny) 60 min 110 zł   

- miodowy 45 min 110 zł   

ORIENTALNE:     

TYBETAŃSKI 60 min 120  zł   

CHIŃSKĄ BAŃKĄ:     

 - całościowy 90 min 160 zł   

 - częściowy 45 min 110 zł   

AJURWEDA:     

- Abhyanga: masaż olejami całego ciała, usuwa głębokie napięcia 90 min 250 zł   

- Abhyanga ze Svedaną (z łaźnią parową) 100 min 290 zł   

HAMMAM VITAL 
oczyszczenie i regeneracja: łaźnia parowa, peeling ciała, masaż pianą, masaż olejami całego ciała 

110 min 280 zł   

 LOMI  LOMI 90 min 200 zł   

 WSPOMAGAJĄCE  ODCHUDZANIE     

 ANTYCELULLITOWO - MODELUJĄCY     

- całościowy 90 min 160 zł   

- częściowy 45 min 100 zł   

 KAWOWY     

- całościowy 90 min 180 zł   



- częściowy 45 min 110 zł   

 APARATEM  STARVAC     

- całościowy 60 min 150 zł   

- częściowy 30 min 100 zł   

 MADEROTERAPIA     

- całościowy 90 min 200 zł   

- częściowy 60 min 160 zł   

REFLEKSOLOGIA     

 STOPY 60 min 100 zł   

 TWARZ I GŁOWA 60 min 100 zł   

ZABIEGI PROZDROWOTNE     

 - ŚWIECOWANIE 30 min 50 zł   

 - LEJKOWANIE - KONCHOWANIE 30 min 60 zł   

OPCJE DODATKOWE:     

- masaż w delikatnej łaźni parowej - + 60 zł   

- peeling ciała przed masażem  +30 min + 80 zł   

DO KAŻDEGO MASAŻU RELAKS W KOMNACIE KOLOROTERAPII – GRATIS !   

KAPSUŁA SPA   

KAPSUŁA SPA 30 min 60 zł   

KAPSUŁA SPA przy innym zabiegu 30 min 50 zł   

RELAKS W KOMNACIE KOLOROTERAPII – GRATIS !   

ŁAŹNIA BŁOTNO - PAROWA   

1 osoba 40 - 50 min 99 zł / os.   

2 osoby 40- 50 min 59 zł / os.   

3 osoby 40 - 50 min 49 zł / os.   

+ zabieg na ciało z błota z morza Martwego 60 min + 170 zł   

+ zabieg z borowiny 60 min + 80 zł   

+ zabieg na ciało z glinki 60 min + 160 zł   

+ zabieg na ciało z alg 60 min + 220 zł   

RELAKS W KOMNACIE KOLOROTERAPII – GRATIS !   

JASKINIA SOLNA   

b. normalny 60 min 17 zł   

b. ulgowy  

(dzieci do 14 lat, młodzież ucząca się 15-18 lat, studenci st. dziennych do 25 lat, emeryt, rencista ) 

60 min 12 zł   

b. rodzinny 2+1    ( 2 opiekunów + dziecko do 7 lat) 60 min 40 zł   

b. rodzinny 1+1    ( 1 opiekunów + dziecko do 7 lat) 60 min 24 zł   

KOLOROTERAPIA   

KOLOROTERAPIA 30 min 10 zł/os.   

KĄPIELE LECZNICZO – RELAKSUJĄCE   

KĄPIELE:  1 os. / 2 os.   

- w mleku kozim z lampką czerwonego wina 30 min 70 zł / 100 zł   

- w winie z lampką czerwonego wina 30 min 90 zł / 130 zł   

- w płatkach naturalnych róż z lampką czerwonego  wina 30 min 90 zł / 130 zł   

- w soli termalnej lub leczniczej 30 min 70 zł / 100 zł   

- w algach 30 min 100 zł / 150 zł   

- borowinowa 30 min  70 zł / 100 zł   

- z aromatami do wyboru 30 min  70 zł / 100 zł   



HYDROMASAŻE   

HYDROMASAŻ  W WANNIE Z KĄPIELĄ PEREŁKOWĄ 20 min 50 zł   

MASAŻ PODWODNY RĘCZNY CAŁEGO CIAŁA Z KĄPIELĄ PEREŁKOWĄ 25 min 60 zł   

KĄPIEL PEREŁKOWO – WIROWA  STÓP 15 min 20 zł   

BICZ SZKOCKI 15 min 30 zł   

OPALANIE I NAŚWIETLANIE   

SŁONECZNA KRAINA     

 15 min 18 zł   

 20 min 20 zł   

 30 min 25 zł   

OPALANIE NATRYSKOWE     

- całe ciało 40 min 130 zł   

- połowa ciała 20 min 100 zł   

- twarz, szyja, dekolt 15 min 70 zł   

 


