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Zabiegi z zakresu kosmetologii

PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ ALGOWĄ LUB Z GLINKĄ ZIELONĄ
Oczyszczanie skóry za pomocą ultradźwięków, idealne nawet dla skór wrażliwych. Zabieg zakończony maską.

Lp. Czas zabiegu 40-60 min. Cena:
1. Twarz 105 pln
2. Twarz +szyja 120 pln
3. Twarz+ szyja + dekolt 140 pln

SONOFOREZA Z MASKĄ ALGOWĄ LUB Z GLINKĄ ZIELONĄ
Odżywianie  i  nawilżanie  skóry  za  pomocą  ultradźwięków,  idealne  nawet  dla  skór  wrażliwych.  Zabieg
zakończony maską.

Lp. Czas zabiegu 40-60 min. Cena:
1. Twarz 120 pln
2. Twarz +szyja 140 pln
3. Twarz+ szyja + dekolt 160 pln

SONOFOREZA + PEELING KAWITACYJNY
Zabieg  aparaturowy,  dzięki  któremu  wprowadzamy  aktywne  składniki  w  głąb  skóry  za  pomocą
ultradźwięków.  Składniki  aktywne dobrane odpowiednio do danego  problemu skóry:  skóra  naczyniowa,
sucha, pozbawiona sprężystości,  z przebarwieniami, trądzikowa, z oznakami starzenia. Zabieg zakończony
maską algową. Polecany jako zabieg jednorazowy lub w seriach (ok. 6 zabiegów , 1-2 x w tygodniu).

Lp. Cena z ampułką MB lub
BCN

1. Sonoforeza  twarz                                                                                    50 min. 140 pln
2. Sonoforeza twarz, szyja                                                                          60 min. 160 pln
3. Sonoforeza twarz, szyja, dekolt                                                            90 min. 180 pln

MIKRODERMABRAZJA KOSMETYCZNA diamentowa. 
Zabieg złuszczający, likwidujący drobne zmarszczki, przyspieszający odnowę komórkową, wykończony 
odpowiednio dobraną maską algową.
Lp. Czas 60-90 min Cena:

1. Twarz 140 pln
2. Twarz +  szyja 160 pln
3. Twarz + szyja + dekolt 180 pln

MIKRODERMABRAZJA + SONOFOREZA
Zabieg z użyciem odpowiednio dobranej ampułki, zakończony maską.
Lp. Cena

1. Twarz                                                                                                          70 min. 165 pln
2. Twarz + szyja                                                                                             80 min. 185 pln
3. Twarz + szyja + dekolt                                                                           100 min. 215 pln

KOSMETYCZNE OCZYSZCZANIE SKÓRY / TWARZ
Zabieg kosmetyczny połączony z darsonwalizacją i odpowiednio dobraną do potrzeb skóry maską.
 Lp. Czas trwania zabiegu jest czasem przybliżonym Cena:
1. Oczyszczanie z maską algową lub z glinką zieloną                     90 min. 180 pln
2. Usunięcie prosaków                                                                         15 min. 60 pln
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Zabiegi z zakresu kosmetologii

DARSONWALIZACJA 
To  zabieg  kosmetyczny  wykorzystujący  prądy  wielkiej  częstotliwości  (300-500  kHz)  w  celu
dezynfekcji  skóry.  Podczas  przepływu  prądu  przez  elektrodę  i  jej  bezpośredniego  zetknięcia  
ze  skórą  pacjenta  powstają  wyładowania  elektryczne  obserwowane  jako  iskrzenie.  Powoduje
to bezpośrednie wytworzenie minimalnej ilości ciepła w tkankach. W obszarze peloty wytwarza
się ozon, który działa na skórę dezynfekująco i bakteriobójczo. Wskazana częstotliwość 2- 3 razy
w tygodniu.
Lp. Czas zabiegu 8-10 minut na daną partię Cena:

1. Twarz 45 pln
2. Twarz +szyja 50 pln
3. Szyja + dekolt + dekolt 55 pln
4. Skóra głowy 45 pln

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA FRAKCYJNA 
To połączenie technologii medycznej i kosmetologicznej. To wyjątkowo skuteczna technologia pozwalająca 
na frakcjonowanie (nakłuwanie) skóry mikroigłami. Zabieg stosuje się w celu odmładzania skóry, likwidacji 
blizn i rozstępów oraz w przypadku wypadania włosów na skutek zaburzeń krążenia i ubogiej diety.

Lp. Czas 40-60 min Cena:
AMPUŁKA
1. Twarz 270 pln
2. Twarz + szyja 320 pln
3. Twarz + szyja + dekolt 370 pln
4. Okolice oczu 210 pln
MESO KOKTAJL lub KWAS HIALURONOWY
1. Twarz 330 pln
2. Twarz + szyja 375 pln
3. Twarz + szyja + dekolt 420 pln

BLOOMEA- MODELING SKÓRY
To  zabieg  bazujący  na  trzech  podstawowych  działaniach  ukrytych  pod  skrótem  technologii
TRIO  M.M.L:  MAKROEKSFOLIACJA,  MIKROWIBRACJA,  LUMINOTERAPIA.  Wyjątkowe  działanie  technologii
zastosowano  w  zabiegach  kosmetologicznych  takich  jak:  zabiegi  anti  age,  zabiegi  ujędrniające,
depigmentacyjne, usuwanie zmarszczek, rozstępów, bruzd potrądzikowych. Niesamowite efekty widoczne
już po pierwszym zabiegu. Wykonanie serii 4- 8 zabiegów (zależne od kondycji skóry) pozwoli utrzymać efekt
i cieszyć się młodszym wyglądem.
Lp. Cena:
1. Bloomea twarz / z maską biocelluzową /

                                                  z mezoterapią mikroigłowa lub z kwasami
280/ 375pln

400 pln
2. Bloomea twarz + szyja /z maską biocelulozową /

                                                 z mezoterapią mikroigłowa lub z kwasami
330/ 440 pln

460 pln
3. Bloomea twarz + szyja + dekolt / z maską biocelulozową /

                                                  z mezoterapią mikroigłowa lub z kwasami
380/ 470 pln

490 pln

3



Zabiegi z zakresu kosmetologii

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE IMAGE SKIN CARE
Image  Skincare  to  amerykański  producent  wysokiej  klasy  kosmetyków  tworzonych  z  wysokiej
jakości produktów przy użyciu najnowszych technologii. Preparaty marki Image powstały w oparciu
o dokonania naukowe w dziedzinie dermatologii,  medycyny  estetycznej  i  kosmetologii.  Zabiegi
przeznaczone dla każdego rodzaju cery w tym także dla cer wrażliwych, z trądzikiem różowatym,
rumieniem, dla cer mocno odwodnionych, cery palacza. Wiele z oferowanych zabiegów polecanych
jest także dla kobiet w ciąży. Naszym Klientom oferujemy pełną kurację zarówno gabinetową jak i
domową.
Lp. Cena
1. Signature Face Lift Solution (zabieg obejmuje także okolicę oczu)       

zabieg pobudzający produkcję kolagenu, wzmacnia mikrocyrkulację naczyń, głęboko 
nawilża                                                                                                    70 min. 310 pln

2. I MASK zastosowana w zabiegu najnowszej generacji maska hydrożelowa sprawi, 
że skóra będzie nawodniona, odmłodzona, poczuje komfort, zmarszczki zostaną 
spłycone , koloryt skóry wyrównuje się.                                                                  60 min. 245 pln

3. Image Probiotic Pufifying Facial ekspresowe oczyszczanie, detox 
i przywrócenie skórze równowagi. Zabieg ogranicza świecenie, zwęża pory, wygładza 
naskórek                                                                                                                        60 min. 225 pln

4. Image Probiotic Pufifying Facial -zabieg poszerzony o oczyszczanie manualne
                                                                                                                                        90 min. 290 pln

5. Image Ormedic Lift Solution- idealny dla skóry wrażliwej, odwodnionej,
z trądzikiem różowatym; zabieg balansujący, nawilżająco- odżywczy               60 min. 280 pln

6. Vital C – zabieg rewitalizujący, przywracający energię i blask skórze, dający efekt 
głębokiego nawilżenia                                                                                                50 min. 210 pln

7. The Max Delux -zabieg modeluje, napina i poprawia koloryt skóry twarzy, szyi i 
dekoltu. Podaruj skórze naturalny blask i poprawę jędrności dzięki komórkom 
macierzystym i mocy peptydów, które zapewniają natychmiastowe i długotrwałe 
efekty                                                                                                                             70 min.

320 pln

8. I Peel Wrinkle - zabieg na bazie peelingu glikolowego i retinolu o silnym działaniu
spłycającym zmarszczki. Zawarte składniki w użytych podczas zabiegu preparatach 
wpływają na stymulację procesu odnowy komórkowej. Mącznica, morwa i lukrecja 
działają rozjaśniająco. Po zabiegu skóra jest promienna a jej wygląd odmłodzony
                                                                                                                                       50 min. 240 pln

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE REJUVI
Laboratorium Rejuvi  zostało  założone  w  Kalifornii  w  1988  roku  przez  Doktora  Wade  Cheng'a,
szanowanego biochemika posiadającego rozległe wykształcenie w zakresie chemii,  farmakologii,
ziołolecznictwa  i  inżynierii  chemicznej.  Przy  współpracy  z  z  innymi  specjalistami  zespół  Rejuvi
stworzył  profesjonalne  kosmetyki  do  pielęgnacji  skóry,  które  posiadają  unikalne  technologie
przeciwdziałającej starzeniu się skóry. To wysoko zaawansowane produkty odmładzające . Zabiegi i
produkty stworzone przez Rejuvi to połączenie wiedzy wschodu z technologią zachodu. 
Rozpocznij z nami przygodę w kierunku piękna.

Lp. Cena:

1. Power Retinoid Treatment – zabieg na bazie witaminy „A”, idealny dla skór z 
oznakami starzenia, nadaje skórze elastyczności,  jędrności, pobudza komórki do 
pracy. Podczas zabiegu wykonywany jest masaż limfatyczny twarzy, szyii i dekoltu
                                                                                                                                             90 min
Opcja bez masażu                                                                                                      50 min

270 pln
220 pln
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Zabiegi z zakresu kosmetologii

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE phFORMULA
Silne połączenie składników aktywnych przenikających w głąb skóry daje doskonałe efekty w walce
z przebarwieniami niezależnie od fototypu skóry. Najnowsze technologie pozwalają składnikom 
przenikać do warstw skóry właściwej. Użyte do zabiegu preparaty mają także działanie anty- aging.
Lp. Czas zabiegu 30-90 min Cena:
1. MELA 2 – zabieg podstawowy

                      zabieg poszerzony o maskę anty- aging
                      zabieg poszerzony o masaż twarzy, szyii i dekoltu i maskę
                      zabieg poszerzony o dekolt lub szyję( maska na twarz)

200 pln
270 pln
330 pln
380 pln

2. A.C. Trądzik -Unikalna kombinacja składników aktywnych w phformuła 
resurfacingu A.C.N.E. solutions została specjalnie opracowana, aby skorygować 
główne objawy trądziku takie jak zaskórniki, grudki i krosty. Zabieg został 
zaprojektowany tak by wpływać na 4 czynniki, które wyzwalają trądzik i je 
niwelować. 190 pln

3. C.R. Complex -Specjalistyczna terapia skóry naczyniowej i wrażliwej a także z 
trądzikiem różowatym. Wykazuje intensywne działanie anti- redness, redukuje 
rumień i zaczerwienienia oraz działa przeciwzapalnie i łagodząco w terapii trądziku 
różowatego. Wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych , uszczelnia je i uelastycznia, 
dzięki czemu zmniejsza ich widoczność i zapobiega ich uszkodzeniom.
………………… - wersja poszerzona o maskę biocelulozową 210 pln

275 pln
4. Resurfacing 365 -na zabieg typu na bazie kwasów o działaniu anti- agin. Kwasy 

mają działanie odmładzające i przeciwstarzeniowe, ich formuła nadaje się do 
całorocznej aplikacji i nie powoduje dużego łuszczenia (ewentualne prószenie )
                        zabieg poszerzony o mezoterapię mikroigłową

280 pln
390 pln

CHWILA RELAKSU (twarz + szyja + dekolt) 
Zabieg na bazie alg Chamot. Użyte w zabiegu algi  pochodzą  z Bretanii,  regionu objętego ścisłą ochroną
ekologów. Zawierają wysokie stężenie składników aktywnych, nie zawierają konserwantów, zagęszczaczy i
wypełniaczy.  Masaż  wykonywany  jest  na  naturalnym  maśle  kakaowym.  To  bardzo  przyjemny  zabieg  ,
pielęgnacja połączona z relaksem i gimnastyką mięśni twarzy.

Lp. Czas zabiegu 70 min. Cena:
1. 185 pln

MASAŻE TWARZY
Masaż  twarzy,  to  idealna  gimnastyka  dla  mięśni,  rozluźnienie,  relaks.  Pobudzenie  naczyń  krwionośnych
polepsza wchłanianie nałożonych na skórę składników. Idealne jest zatem połączenie masażu z pielęgnacją.

Lp. Cena:

1. Twarz +Szyja + dekolt                                                                         40 min. 75 pln

ELEKTROKOAGULACJA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH / ELEKTROLIZA WŁOSA
Lp. Cena:
1. Pojedyncze naczynie/ włos 55 pln
2. 10 min. 95 pln
3. 20 min. 135 pln
4. 30 min. 165 pln
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Zabiegi z zakresu kosmetologii

DEPILACJA WOSKIEM
Lp. Cena:
1. Twarz całość                                                                                                30 min. 80 pln
2. Wąsik lub bródka lub uszy lub baki                                               10 min. 30 pln
3. Policzki                                                                                                15 min. 45 pln
4. Szyja lub kark                                                                                     15 min. 45 pln

LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA / LASER DIODOWY
Lp. Czas Zabiegu Cena:
1. Górna warga lub uszy                                                             10- 15 min. 110 pln
2. Broda lub szyja lub baki lub policzki                                           15 min. 150 pln
6. Cała twarz                                                                                        30 min. 230 pln
8. Kark                                                                                                   15 min. 230 pln

UPIĘKSZANIE OCZU
Lp. Cena:
HENNA
1. Henna brwi z regulacją / z regulacją woskiem 38 / 42 pln
2. Henna brwi i rzęs z regulacją /z regulacją woskiem / bez regulacji 48 / 50 / 40pln
3. Regulacja brwi / regulacja woskiem 25 / 30 pln
4. Henna rzęs lub brwi 30 pln

DODATKOWE OPCJE PRZY ZABIEGACH TWARZY
Lp. Cena:
1. Maska algowa, z glinką zieloną lub kremowa twarz                        20 min 35 pln
2. Maska algowa, z glinką zieloną lub kremowa twarz + szyja          20 min. 45 pln
3. Maska algowa, z glinką zieloną lub kremowa

                                                                      twarz + szyja + dekolt       20 min. 55 pln
4. Peeling kawitacyjny twarz + szyja + dekolt                                        20 min. 45 pln
5. Mikrodermabrazja  twarz                                                                     15 min. 45 pln
6. Mikrodermabrazja  twarz, szyja,                                                          20 min 55 pln
7. Mikrodermabrazja  twarz, szyja, dekolt                                             25 min. 75 pln
8. Sonoforeza z ampułką twarz                                                                15 min. 65 pln
9. Sonoforeza z ampułką twarz + szyja                                                   20 min. 80 pln
10. Sonoforeza z ampułką twarz + szyja + dekolt                                    35 min. 95 pln

KONSULTACJA

Lp. Cena:
1. Konsultacja kosmetologiczna                                                            15 min. 50 pln
2. Konsultacja wykonywana przy zabiegu BEZPŁATNA !!!

W ofercie zawsze dostępny zabieg sezonowy- zapytaj swoją Kosmetolog.
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