Oferta dla Niego

RELAKS W SPA

MASAŻE

Masaże Aromaterapeutyczne
Niezwykłe doświadczenie ORI 75 min/ 340 PLN
Niezwykły masaż, który uwalnia napięcia z każdej części ciała, pozostawiając uczucie głębokiego relaksu i
odprężenia. Podczas masażu dobieramy 1 z 13 olejów do masażu w zależności od stanu samopoczucia i
indywidualnych preferencji klienta. Starannie dobrana siła ucisku stymuluje układ nerwowy, techniki masażu
ajurwedyjskiego i shiatsu łagodzą napięcie mięśniowe, natomiast drenaż limfatyczny usprawnia krążenie. Stres i
napięcia odchodzą w niepamięć.
Masaż uwalniający napięcia 70 min/ 320 PLN
Masaż, który działa głęboko w spiętych i obolałych mięśniach. Zastosowane w zabiegu odstresowujący żel na
zmęczone mięśnie oraz odprężający mięśnie olejek do masażu błyskawicznie rozluźniają napięcia mięśniowe
oraz przyjemnie rozgrzewają. Unikalna kompozycja czystej lawendy, rozmarynu, czarnego pieprzu i imbiru
natychmiast łagodzi ból.
Masaż klasyczny ORI 60 min/ 220 PLN oraz 90 min/ 260 PLN
Klasyczny masaż głęboko relaksujący i odprężający o dość znacznym natężeniu i głębokości wykonywanych
ruchów. Idealny dla spiętych pleców, bolącej szyi i ramion. Masaż klasyczny, zapewnia doskonałe i wręcz
natychmiastowe rozluźnienie mięśni, może być stosowany również leczniczo i ze wskazaniem na rehabilitację
poszczególnych odcinków kręgosłupa.

Masaże Ajurwedyjskie
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Abhyanga 75 min/360PLN
jurwedyjski masaż
NG jest częścią tradycyjnego programu oczyszczającego i odmładzającego
zwanego „Panchakarma”.
trakcie masażu całe ciało jest intensywnie masowane dużą ilością oleju
sezamowego lub migdałowego, aby oczyścić organizm z nagromadzonych toksyn. ytmiczne i głęboko
relaksujące ruchy mają za zadanie poruszyć zastałą energię i spowodować swobodny przepływ energii.
egularny masaż zapobiega przed negatywnym działaniem stresu, nerwowością i wyczerpaniem. bhyanga
odżywia ciało, przedłuża życie, zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry, poprawia wzrok i kondycję
fizyczną. est stosowana przy leczeniu wielu chorób. Po rytuale odczuwamy zrelaksowane ciało i umysł.

Shiro abhyanga – Masaż głowy 25 min/ 110PLN
Głowa jest jedną z najważniejszych części ciała. Znajdują się w niej receptory zmysłów, takich jak wzroku,
słuchu, węchu oraz smaku. Masaż głowy regeneruje wszystkie organy zmysłów, wspomagając ich prawidłowe i
harmonijne funkcjonowanie. Masaż głowy nie tylko uwalnia nagromadzony stres, ale ma również zbawienny
wpływ na całe ciało i psychikę. Przynosi poczucie wewnętrznego spokoju. egularny masaż głowy prowadzi do
odnowy emocjonalnej, mentalnej i fizycznej.

Shirodara + Abhyanga 105min/ 490PLN
jurwedyjskie, głęboko relaksujące i oczyszczające doznanie kompleksowego masażu głowy z olejowaniem
włosów, masażu twarzy oraz całego ciała genialnym olejem sezamowym. ytuał odżywia ciało, przedłuża życie,
zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry, wzrok oraz kondycję fizyczną.
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Shirodara 45min/290PLN
"S I " głowa "
" strumień oleju. Masaż shirodara to połączenie masażu głowy shiroabhyanga ze
specjalną techniką bogatego olejowania włosów ciepłym strumieniem naturalnego oleju sezamowego. Masaż
skóry głowy ciepłym olejem działa cudownie na włosy jednocześnie relaksując umysł i system nerwowy.
Nawilża cebulki włosowe, usuwa zmęczenie umysłowe, myślenie staje się jasne i poprawia się koncentracja.

Masaże Egzotyczne
Masaż Tajski by ORI 90 min/ 360 PLN
Intensywny masaż, głęboko relaksujący, który wycisza oraz koi układ nerwowy. Zawiera elementy masażu
tajskiego klasycznego – rozciągania i uciski – które są dobieram indywidualnie według upodobań oraz potrzeb
naszych gości. Masaż zainspirowany technikami z dalekiego wschodu. Utrzymany w mocno azjatyckim stylu.
Stanowi on sekwencję technik, stanowiących połączenie akupresury ważniejszych punktów na ciele człowieka z
elementami pasywnej jogi, rozciągania i refleksologii.
Masaż Lomi Lomi 90 min/ 360 PLN
Masaż omi omi Nui odróżniają od typowych masaży europejskich głównie charakterystyczne pełne
gracji ruchy taneczne wykonywane przez terapeutę, a także masowanie przedramionami. uchy masażysty
przechodzą przez ciało pacjenta niczym morskie fale. Pozwala to masowanemu n a niezwykłe odprężenie i
poddanie się całemu zabiegowi. Stłumione emocje, stres i ciężkie przeżycia zapisują się w naszych
mięśniach. Masaż hawajski przynosi uczucie ulgi dla mięśni, poprawia elastyczność stawów, krążenie
limfatyczne, tętnicze i żylne, harmonizuje system nerwowy. Przynosi również korzyści emocjonalne,
odczuwane zarówno w czasie masażu jak i długo po nim - uwalnia od niepokoju, zmartwień i negatywnych
myśli.

Masaże twarzy
Kobido – japoński masaż liftingujący 90 min/ 360 PLN
Masaż Kobido to japoński masaż twarzy o działaniu widocznie liftingującym już po pierwszym zabiegu. est
całkowicie naturalny i nieinwazyjny; wykonany na indywidualnie dobranych do potrzeb olejkach
romatheraphy ssociates. bejmuje masaż tkanek głębokich, rozluźnienie struktur tworzących zmarszczki
mimiczne, drenaż limfatyczny oraz głębokie techniki liftingujące i akupresurę. Połączenie tych wszystkich
technik pozwala nie tylko na odprężenie ciała i umysłu, ale i doskonałe efekty estetyczne w postaci poprawy
owalu twarzy, mikrokrążenia, plastyczności skóry i jej dotlenienia oraz ogólnego odprężenia tkanek.
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Kobido UP – japoński masaż liftingujący 90 min/ 380 PLN
Kobido UP to głęboki masaż twarzy spowalniający oznaki starzenia się skóry.
yróżnia się głębszym i
rozbudowanym podejściem przynoszącym spektakularne efekty. Masaż składa się z kilkunastu złożonych i
intensywnych etapów stymulujących skórę. echnika masażu wykończona jest relaksującymi chłodnymi kulami
solnymi, a na koniec oklejanie twarzy taśmami kinezjologicznymi. fektem masażu jest naturalny lifting,
podniesienie owalu twarzy, zniwelowanie napięcia mięśniowego oraz wspomaganie w naturalnych procesach
oczyszczania skóry z toksyn i zanieczyszczeń.
Masaż Hollywood Lifting 90 min/ 360 PLN
ollywood ifting to wieloetapowa stumulacja skóry i tkanek mająca na celu odtrucie, lepsze ukrwienie oraz
modelaż mięśni szyji i twarzy. renaż limfatyczny przeciwdziała obrzękom i usuwa toksyny, hawajski lomi
lomi wprowadza w głęboki relaks i rozluźnia napięcia, ruchy liftingujące stymulują skórę i mięśnie dla lepszego
napięcia, a ruchy perkusyjne zwiększają ukrwienie a tym samym dotlenienie tkanek i skóry. warz po masażu
zyskuje lepszy koloryt, zmarszczki spłycają się, a skóra staje się bardziej napięta i zagęszczona. to wszystko
bez ostrzykiwań i inwazyjnych metod! odatkowym atutem jest całkowity relaks, dobre samopoczucie i
zadowolenie.
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Rytuał Głęboki sen 90min/490PLN
utorska podróż eep elax&Sleep to idealny rytuał na dobry sen. etiwera, drzewo sandałowe i rumianek
pozwalają na głęboki relaks, ukojenie i poprawę snu. egeneracja organizmu i dobry sen są bardzo ważne,
ponieważ pozwalają głęboko wypocząć. ozpieszczający masaż całego ciała wykorzystujący starannie dobrane
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ruchy wprowadzają w stan głębokiego relaksu. sencjonalne serum aplikowane na ciało pozwala wprawić nasze
ciało i umysł w równowagę natomiast ciepła maska rozluźnia i ułatwia zasypianie. lejowanie włosów
połączone z ajurwedyjskim masażem głowy wprawia w pozytywne wibracje a intensywnie odmładzający zabieg
na twarz rozświetli i ujędrni skórę.
Rytuał Hammam by ORI 120min/590PLN
ytuał ammam
I został specjalnie opracowany przez wykwalifikowanych terapeutów romatherapy
Associates ondon. ozpieszcza zarówno ciało, jak i ducha, tym samym wprawiając nas w pozytywne wibracje.
ączy w sobie tradycyjne zabiegi kosmetyczne z liskiego schodu i współcześnie znaną pielęgnację ciała.
Podróż ammam rozpoczyna się od szczotkowania całego ciała, a następnie specjalnie przygotowanego
peelingu na bazie pestek oliwek. Kolejne etapy zawierają relaksacyjny masaż ciała ciepłym olejem, okład z błota
z morza martwego oraz unikalnym zabieg na włosy. o kosztu pierwszego zabiegu należy doliczyć cenę
szczotki.
Rytuał Leśna Terapia 90min/490PLN
Specjalnie opracowana podróż związana z medycyną chińską shinrin-yoku. Unikalna kompozycja olejów
aromaterapeutycznych oraz masażu orest herapy wzmocnią woją siłę ducha i zbalansują ciało z napięć.
ytuał orest herapy rozpoczyna się od autorskiego masażu przy relaksacyjnej muzyce i blasku świec. Sam
masaż terapii leśnej związany jest ze sztuką ajurewdy i shiatsu. Następnie nakładana jest ciepła maska błotna na
dłonie i stopy oraz wykonywany jest nawilżająco-rewitalizujący zabieg na twarz. Podczas rytuału doświadczamy
olejowania włosów wraz z relaksacyjnym masażem ajurwedyjskim głowy, który wprawi nas w stan głębokiego
relaksu. Podczas całej podróży towarzyszy nam wybrany olejek do inhalacji w zależności od stanu
samopoczucia.
Rytuał Wewnętrzna Siła 90min/490PLN
ytuał skierowany dla osób, które potrzebują wewnętrznej siły, chcą dodać sobie otuchy, ukojenia i pozytywnej
energii. ytuał rozpoczynamy od peelingu całego ciała na bazie róży damasceńskiej – królowej kwiatów.
Unikalna maska składająca się z oleju i balsamu Inner Strength wprawi nas w dobre wibracje i pozytywne
nastawienie do życia. utorski rytuał obejmuje także silnie nawilżający zabieg na twarz z masażem
liftingującym. Specjalne oleje esencjonalne takie jak: kardamon, wetiwera, rozmaryn zostały użyte w tym
zabiegu z myślą o osobach potrzebujących wsparcia oraz pozytywnych wibracji.

CEREMONIE ORI SPA
K MP
Z
N U

SP
KS

P
,
K

N

SK

I

I SP
Z M K
S IN
M
,
M NI
K
P
,P
Z SK
P ZN SZ P
INGI, M SKI
M S
. S IN M
Z P SZ
K
NI
NIK
Z Z PNI
Z
LEKICH WYPRAW.

Z

I GI
I
ZI S

Ceremonia Balijska 120min/590PLN
Zanurz się delikatnie w najcieplejszym oceanie świata i pozwól rozpieścić się peelingiem z drobinkami łupin
kokosa oraz soli morskiej, które wygładzą oraz rozświetlą skórę. oznaj niezwykle stymulującego i
odprężającego masażu głowy, podczas gdy otulimy woje ciało maską z urzekających zapachem i
właściwościami kwiatów hibiskusa. opełnieniem całości jest masaż całego ciała wykonany przy pomocy
bogatego balsamu z kwiatu wiśni, który wesprze w podróży do uzyskania całkowitej harmonii i spokoju
wewnętrznego.
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Ceremonia Nowozelandzka 120min/590PLN
aj się porwać w magiczną podróż po krainie kiwi, świecie gejzerów, lodowców oraz jezior. Na początek
pozwól rozpieścić się peelingiem będącego mieszanką pestek kiwi i białego piasku, który wygładzi i oczyści
skórę. oznaj niezwykle stymulującego i odprężającego masażu głowy, podczas gdy otulimy ciało maską z
soczystej opuncji i słodkiej papaji. opełnieniem całości jest masaż całego ciała wykonany przy pomocy oleju z
kwiatem hibiskusa oraz owocem sapote, który wesprze w podróży do uzyskania głębokiego relaksu oraz
odprężenia.
Ceremonia Sycylijska 120min/590PLN
Stań u stóp wulkanu i zanurz swoje ciało w peelingu z pyłu wulkanicznego. Poczuj się dopieszczony ciepłą
maską z lawy wulkanicznej, która odżywi i zregeneruje skórę. Niezwykle stymulujący i odprężający masaż
głowy będzie tylko wstępem do niezapomnianego masażu całego ciała. tulimy ię masłem z opuncji, które w
połączeniu z ciepłem wojego ciała zmieni konsystencję w cudowny olejek i uaktywni substancje aktywne,
które nasza skóra uwielbia. Gotowi do podróży?

PIELĘGNACJA CIAŁA
ZABIEGI MANUALNE

ZABIEG NAWILŻAJĄCY 60min/290PLN
tulający zabieg, intensywnie nawilżający. Zawiera bogate w wyciąg z róży serum, olejek i krem, które
pozostawiają skórę promienną i miękką. Przeznaczony jest dla osób, które potrzebują odżywienia skóry,
rozpieszczenia ciała i zabiegu poprawiającego samopoczucie.

ZABIEG PEELINGUJĄCY 45min/180PLN
ogate w minerały sole i hibiskus oczyszczają i złuszczają skórę, a napar z egzotycznego olejku monoi (Monoi
de ahiti) i kwiatów plumerii doskonale zatrzymuje w niej wilgoć. Pozostawia na skórze delikatny aromat. Ten
luksusowy peeling solny rozpuszcza się w kontakcie ze skórą, sprawiając, że staje się ona niesłychanie miękka i
doskonale odżywiona. ogate w minerały sole i hibiskus oczyszczają i złuszczają skórę, a napar z egzotycznego
olejku monoi (Monoi de ahiti) i kwiatów plumerii doskonale zatrzymuje w niej wilgoć. Pozostawia na skórze
delikatny aromat.
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ZABIEG WYGŁADZAJĄCY 45min/180PLN
Peeling całego ciała z aplikacją balsamu w zależności od preferencji klienta: nawilżający dla skóry zmęczonej,
bez witalności lub podrażnionej, relaksacyjny dla skóry suchej, odwodnionej, dla osób pragnących poprawić
sobie nastrój oraz się zrelaksować, energetyzujący dla osób chcących dodać sobie energii i gdy szybko potrzeba
postawić się w stan gotowości.

ZABIEG SPA FOR CANCER
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Masaż Spa for Cancer 60min/190PLN
ardzo delikatny, specjalistyczny zabieg w formie masażu, na wyselekcjonowanych, czystych i naturalnych
produktach. Pomaga w zasypianiu, odpręża, daje chwilę zapomnienia, uspokaja i wycisza. est to zabieg
ukierunkowany i stosowany dla osób onkologicznych zwłaszcza w czasie leczenia.

MODELOWANIE CIAŁA
ACCENT PRIME
Accent Prime to zaawansowana, wielozadaniowa platforma zabiegowa łącząca w sobie technologie: fali
radiowej unipolarnej o wysokiej częstotliwości, fali radiowej bipolarnej i dwóch typów ultradźwięków m.in.
amba – zimnych ultradźwięków działających selektywnie na komórki tłuszczowe i ciepłych dających bardzo
wysoki poziom kawitacji. echnologie ultradźwiękowe do niszczenia komórek tłuszczowych łączymy w
procedurach zabiegowych z falą radiową, która ujędrnia skórę i zmniejsza objętość komórek tłuszczowych.
Pojedyncza technologia – wyszczuplenie lub ujędrnienie
Brzuch 60min/800PLN
Brzuch i boki 75min/1100PLN
Cała talia 75min/1450PLN
Łydki 30min/550PLN
Pośladki 30min/650PLN
Ramiona 45min/550PLN
Uda przód i tył 75min/1200PLN
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Uda przód lub tył 60min/700PLN

Podwójna technologia – wyszczuplenie i ujędrnienie
Brzuch 75min/1000PLN
Brzuch i boki 105min/1700PLN
Cała talia 105min/2150PLN
Łydki 60min/800PLN
Pośladki 60min/900PLN
Ramiona 60min/800PLN
Uda przód lub tył 90min/1000PLN

ALIANCE ENDERMOLOGIA
ndermologia lliance to opatentowane urządzenie do regeneracji, odtworzenia i stymulacji tkanki łącznej.
1
naturalna, bezinwazyjna i skuteczna metoda mechanicznej stymulacji skóry, która w naturalny sposób
reaktywuje metabolizm komórek. ziała na uwalnianie tłuszczu i zwiotczenie skóry, jednocześnie w pełni
szanując równowagę biologiczną całego organizmu.
2 obszary 25min/150PLN
4 obszary 45min/280PLN
Całe ciało 60min/300PLN
Drenaż – całe ciało 45min/240PLN
Lekkie nogi 45min/130PLN

COOLTECH Kriolipooliza
Usunięcie tkanki tłuszczowej bez użycia skalpela. ool ech to platforma przeznaczona do redukcji tkanki
tłuszczowej z różnych obszarów ciała poprzez kontrolowane schładzanie, czyli kriolipolizę. ool ech w
bezpiecznym procesie doprowadza do apoptozy (likwidacji komórek tłuszczowych) i znacznie zmniejsza ich
ilość, dzięki czemu nastąpi wymodelowanie i wyszczuplenie danych partii ciała.
CoolTech 1 pad 85min/500PLN
CoolTech 2 pady 85min/750PLN

ONDA Coolwaves
ewolucyjna technologia wykorzystująca unikalne mikrofale oolwa es, które selektywnie docierają do tkanki
tłuszczowej i w nieinwazyjny sposób prowadzą do jej redukcji. ziała w trzech zakresach:
edukcja miejscowo zlokalizowanej tkanki tłuszczowej – oolwa es M działają głęboko i precyzyjnie na
membrany komórek tłuszczowych, prowadząc do ich rozbicia, a następnie usunięcia z organizmu w naturalnych
procesach metabolicznych,
edukcja cellulitu – dzięki specjalnej głowicy działającej płycej na tkanki, możliwe jest skuteczne rozbijanie
cellulitu
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Ujędrnianie skóry – mikrofale emitowane przez technologię N
wywołują skurcz włókien kolag- enowych i
stymulują produkcję nowego kolagenu, prowadząc do ujędrnienia i odmłodzenia skóry.

Całe uda - 180min/3400PLN
Uda zewnętrzne – 60min/1200PLN Brzuch -75min/1400PLN
Brzuch i boki 90min/1700PLN /
Obszar pod lub nad biustonoszem 75min/1400PLN
Podbródek 15min/500PLN
Ramiona 75min/1200PLN
Uda przód lub tył 90min/1850PLN
Uda wewnętrzne 60min/1200PLN

STORZ - Fale akustyczne
erapia falą akustyczną ( coustic a e herapy
) wykorzystywana w nowoczesnym urządzeniu , to nieinwazyjna metoda leczenia cellulitu oraz zwiotczałej tkanki łącznej. ala akustyczna jest
wykorzystywana w zabiegach medycyny estetycznej oraz fizjoterapii – stymuluje mikrokrążenie w obrębie
tkanki łącznej i komórek tłuszczowych oraz przyspiesza powstawanie nowych naczyń krwionośnych.
jest
doskonałym sposobem na redukcję cellulitu, ale również na modelowanie sylwetki i leczenie bóli mięśniowych.
Bryczesy 40min/300PLN /opis jak wyżej
Brzuch 30min/350PLN
Brzuch + boki 45min/400PLN
Drenaż ciała 30min/300PLN
Pośladki 30min/300PLN
Ramiona 30min/250PLN
Uda przód lub tył 40min/400PLN
Uda przód i tył 60min/550PLN

ZAFFIRO – Termolift
Zaffiro to nowoczesne urządzenie do bezinwazyjnego i bezbolesnego termoliftingu skóry twarzy i ciała. Za tą
wdzięczną nazwą kryją się innowacyjne rozwiązania i najnowsza technologia. Prawdziwy przełom w liftingu
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oraz odmładzaniu. zięki nowatorskiemu zastosowaniu światła podczerwonego I , w sposób skuteczny
możliwe jest zatrzymanie procesu starzenia oraz usuwanie niedoskonałości skóry.
Brzuch 75min/1100PLN
Okolice kolan 60min/700PLN
Pośladki 60min/900PLN
Ramiona 60min/700PLN
Uda przód i tył 120min/1800PLN
Uda przód lub tył 75min/1100PLN

ODMŁODZENIE TWARZY
ACCENT PRIME
ccent Prime - to zaawansowana, wielozadaniowa platforma zabiegowa łącząca w sobie technologie: fali
radiowej unipolarnej o wysokiej częstotliwości, fali radiowej bipolarnej i trzech typów ultradźwięków m.in.
amba – zimnych ultradźwięków działających selektywnie na komórki tłuszczowe i ciepłych dających bardzo
wysoki poziom kawitacji.
Modelowanie twarzy 30min/450PLN
Podbródek + dolna część policzków 45min/700PLN
Twarz i podbródek 60min/1200PLN
Twarz i szyja 60min/1300PLN
Twarz, szyja, dekold 90min/1500PLN

ALLIANCE ENDERMOLOGIA
Nieinwazyjna terapia odmładzająca, ndermologie
lliance jest w 1
naturalną techniką regenerującą,
przywracającą skórze gęstość, likwidującą oznaki starzenia. Zabiegi urządzeniem lliance stymulują głębiej
położone komórki i przywracają zachodzące w nich naturalnie procesy produkcji białek. Zabieg umożliwia
uzyskanie błyskawicznych rezultatów a efekty sesji zabiegowych kumulują się, dzięki czemu zmarszczki ulegają
wypełnieniu, kontury twarzy wymodelowaniu, a cera staje się bardziej rozjaśniona. o świena alternatywa dla
wypełniaczy.
Drenaż twarzy 30min/150PLN
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Modelowanie twarzy 30min/160PLN
Oczy lub usta 15min/80PLN
Rozświetlenie 30min/120PLN
Rozświetlenie i drenaż 45min/PLN
Dotlenienie skóry 30min/160PLN

ALMA PIXEL RF - głębokie odmładzanie
PIX
to obecnie jedna z bardziej innowacyjnych kuracji służących do walki niedoskonałościami bądź
uszkodzeniami skóry jaki i jej wiotkości. ziałanie PIX
polega na połączeniu siły radio frekwencji (mikro
nakłuwanie +
) z mocą plazmy. ednoczesne działanie obu technologii daje spektakularne efekty w krótki
czasie. Podczas zabiegu wiązka plazmy tworzy swoistą siateczkę mikrouszkodzeń, które powodują silną
stymulację naskórka do odbudowy oraz skórę właściwą do produkcji kolagenu i elastyny.
Czoło 15 min/400PLN
Dekolt 20min/600PLN
Okolice oczu 20min/400PLN
Podbródek linia żuchwy 20min/400PLN
Szyja 20min/500PLN
Twarz 30min/1000PLN
Twarz i szyja 45min/1400PLN

DERMAPEN - mezoterapia mikroigłowa
Mezoterapia mikroigłowa jest zabiegiem, polegającym na pobudzeniu i regeneracji włókien kolagenu i elastyny
poprzez mechaniczną stymulację za pomocą specjalistycznej głowicy z kilkunastoma mikro igiełkami, która
nakłuwa skórę. Powstałe mikro urazy wykorzystują naturalne zdolności organizmu do naprawy skóry oraz
fizjologicznej indukcji kolagenu. Zabieg zwiększa również przepuszczalność skóry, dzięki czemu jest ona
gotowa na przyjęcie specjalnie skoncentrowanych koktajli. Poprawia się mikrokrążenie i dotlenienie tkanek.
yraźnie wzrasta napięcie skóry, zmarszczki mimiczne zaczynają się redukować, a owal i kontur twarzy ulega
zauważalnej poprawie. odatkowo oferujemy pierwszy na świecie anaboliczny peeling UBER Peel Pro.
Skóra głowy 45min/750PLN
Twarz 45min/650PLN
Twarz i szyja 50min/750PLN
Twarz, szyja i dekolt 60min/950PLN

ICON LASER FRAKCYJNY
ider w laseroterapii odmładzającej, którego głębokie frakcyjne działanie pobudza komórki do odbudowy.
prowadza w skórę mikrowiązki światła czym inicjuje naturalny proces regeneracji skóry z szybkim
przyrostem nowej, zdrowej tkanki z odbudowanymi włóknami kolagenowymi.
Icon 1540 Laser Frakcyjny – dłonie lub nos lub usta 10min/400PLN
Icon MaxG Laser – dekolt – 30min/650PLN
Icon MaxG Laser – twarz – 30min/800PLN
Icon MaxG Laser – twarz i szyja - 50min/1050PLN
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Icon MaxG Laser – twarz, szyja i dekolt – 60min/1200PLN

ZAFFIRO
Waterpeeling Zaffiro pozwala na całoroczną pielęgnację skóry, bez obawy o przebarwienia czy podrażnienia. o
bezinwazyjna i bezbolesna metoda delikatnego złuszczania obumarłych komórek naskórka. Intensywny strumień
wody wzmocniony odpowiednimi składnikami aktywnymi, umożliwia bezpieczne i skuteczne odświeżenie
skóry, ale także jej odpowiednie nawilżenie, wygładzenie i rozświetlenie.
Peeling wodny Zaffiro 15min/90PLN

Zaffiro to nowoczesne urządzenie do bezinwazyjnego i bezbolesnego termoliftingu skóry twarzy i ciała. Za tą
wdzięczną nazwą kryją się innowacyjne rozwiązania i najnowsza technologia. Prawdziwy przełom w liftingu
oraz odmładzaniu. zięki nowatorskiemu zastosowaniu światła podczerwonego I , w sposób skuteczny
możliwe jest zatrzymanie procesu starzenia oraz usuwanie niedoskonałości skóry.
Twarz 60min/1200PLN
Twarz i szyja 75min/1250PLN
Twarz, szyja i dekolt 90min/1350PLN

PIELĘGNACJA TWARZY
Ekskluzywny zabieg przeciwstarzeniowy 30 lub 60 min/ 310 PLN lub 390 PLN
Zabieg dedykowany na drobne linie i zmarszczki, dzięki zastosowaniu alg Padina Pa onica oraz ed oraz.
Ukierunkowany masaż wspomaga optymalne funkcjonowanie komórek w celu uzyskania odżywionej, młodziej
wyglądającej skóry. ęce doskonale wyszkolonych terapeutów są niezwykle skutecznymi narzędziami
przeciwdziałającymi efektom starzenia. zięki połączeniu technik masażu z całego świata intuicja spotyka się z
fachową wiedzą i klinicznie potwierdzonymi wynikami.
Zabieg Energetyzujący – dla mężczyzn 60 min/ 310 PLN
Skóra mężczyzn zachowuje się inaczej niż skóra kobiet. Golenie, sport i styl życia stawiają własne wymagania.
Zabieg oparty na męskiej gamie kosmetyków romatherapy. ykorzystuje kojące i łagodzące właściwości
wyciągów roślinnych. fektem jest oczyszczona i nawilżona skóra. Zawiera masaż twarzy i głowy.
Zabieg Odmładzający – dla mężczyzn 60 min/ 310 PLN
Kultowy zabieg odmładzajacy dla meżczyzn. Sprawia, że skóra staje się promienna i odświeżona. lejek
esencjonalny z drzewa sandałowego, goździków i kadzidłowca nada skórze witalności i będzie miał silne
działanie antyoksydacyjne i odmładzające.
Zabieg Konturujący 30 lub 60 min/ 310PLN lub 390PLN
party na przełomowej technologii, zabieg na twarz pomagający przywrócić architekturę twarzy za pomocą
silnych składników odżywczych zawartych w roślinnych substancjach czynnych, które wspmagają macierz
zewnątrzkomórkową. worzy głęboko rzeźbiony, młodzieńczy efekt.
Zabieg Łagodzący 30 lub 60 min/ 310PLN lub 390PLN
Kojąca technika masażu pomaga zmniejszyć widoczność zaczerwienień i chronić przed codziennymi stresami.
rastycznie przywraca konsystencję i poziom nawilżenia. Skóra pozostaje wyjątkowo ukojona i spokojna. la
delikatnej skóry wymagającej szczególnej uwagi.
Zabieg Matujący 30 lub 60 min/ 310PLN lub 390PLN
Głęboko odtruwający zabieg daje efekt czystej i jasnej skóry, pomaga zwalczyć sebum i połysk, a masaż
przywraca mikrokrążenie. ewelacja dla skóry tłustej, przekrwionej lub hormonalnej.
Zabieg Nawilżający 60min/ 290PLN
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Zastosowany w zabiegu luksusowy olejek różany głęboko odżywia skórę.
skóra, a także zrelaksowany umysł.

ezultatem jest gładka i promienna

Zabieg Oczyszczający 60min/290PLN
Zastosowane w zabiegu olejki z lawendy, drzewa herbacianego i kwiatów pomarańczy normaluzują funkcje
skóry pozostawiając cerę jasną, promienną i zrównoważoną.
Zabieg Odżywczy 30 lub 60 min/ 310PLN lub 390PLN
dżywczy zastrzyk bogaty w pożywienie i niezbędne minerały, opracowany w celu wypełnienia zestresowanej,
matowej skóry energetyzującymi i odtruwającymi substancjami czynnymi.
Zabieg Wygładzający 30 lub 60 min/ 310PLN lub 390PLN
Pionierski i precyzyjny zabieg wykorzystujący warstwy enzymów do silnego złuszczania i odnowy. Nowy
początek gładszej, młodziej wyglądającej skóry. Udowodniono klinicznie, że działa on na oznaki starzenia i
nierówny koloryt skóry.

PCA Natychmiastowe odmładzanie
PCA – zabieg podstawowy, indywidualny 30min/240PLN
aboratorium P
Skin jest wiodącym producentem wysoce skutecznych i profesjonalnych zabiegów
terapeutycznych oraz kosmetyków do pielęgnacji skóry. Od 30 lat obecne w podręcznikach do dermatologii
estetycznej i publikacjach branżowych jako twórca zaawansowanych formuł pilingów chemicznych. Bogate
zaplecze naukowe i medyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z lekarzami, pozwoliło
zaprojektować kompleksowe kuracje na różne problemy skórne. Plan kuracji jest ściśle opracowywany przez
licencjonowanych kosmetologów.
ostosowanie produktu do problemu oraz sposób i częstotliwość
wykonywania zabiegów są ustalane indywidualnie.
PCA – zabieg detoksykujący 40min/250PLN
fektywny zabieg detoksykujący skórę twarzy dla cery zanieczyszczonej, poszarzałej i dotkniętej starzeniem.
Głównym jego zadaniem jest walka z wolnymi rodnikami tlenowymi, powstającymi na skutek stresu
oksydacyjnego oraz działania czynników zewnętrznych. Zaawansowane połączenie składników aktywnych
w Oxygenerating Trio pobudza regenerację zdegradowanych włókien elastynowych i kolagenowych oraz
zwiększa poziom glikozaminoglikanów w skórze, a kwasy chemiczne zawarte w formule preparatu
przyspieszają proces keratynizacji naskórka i odbudowę tkanek.
PCA – dodatek do zabiegu, warstwa kwasu 10min/40PLN
PCA – dodatek do zabiegu, maska terapeutyczna 15min/50PLN
P
Skin daje narzędzia do likwidacji problemów naszych klientów natomiast to my wybieramy i urozmaicamy
protokoły zabiegowe tak, aby osiągać jak najlepsze rezultaty. Zawsze zaczynamy od podstawowych
sugerowanych procedur natomiast w zależności od problemu dokładamy kolejne warstwy peelingów bądź maski
terapeutyczne, które są niezwykle aktywne i mogą stanowić samodzielne zabiegi oraz jako uzupełnienie
inwazyjnych procedur. Maski są niezwykle aktywne, silne w działaniu i często wykonuje się je na początku
zabiegu jako bardzo aktywne przygotowanie skóry poddawanej peelingowi.

PIELĘGNACJA TWARZY
AQUA SKIN – Oczyszczanie wieloetapowe
Oczyszczanie wodorowe to innowacyjny zabieg w dziedzinie kosmetologii, wykorzystywany w zakresie
pielęgnacji skóry twarzy. fekty terapii wodorowej widoczne są już po pierwszym zabiegu. adykalnie
zmniejszona zostaje ilość zanieczyszczeń. Skóra staje się nawilżona, odświeżona, gładka i napięta. olne
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rodniki obecne w skórze zostają wyeliminowane, co opóźnia procesy starzenia się skóry. Zabieg nie powoduje
podrażnień i obrzęków, przez co nie wymaga okresu rekonwalescencji.
Twarz 60 min/ 300PLN
Twarz i szyja 75 min/ 350PLN
Twarz, szyja i dekolt 90min/ 400PLN

GENEO – Pielęgnacja 3 w 1
Geneo to platforma do przeprowadzania zabiegów na twarz, która umożliwia uzyskanie młodszej, świeższej i
naturalnie lepiej wyglądającej skóry. feruje unikalny zabieg 3w1 łączący klinicznie sprawdzone technologie:
ripollar
, xygeneo i Ultrasound. zięki tym technologiom pobudzamy naturalne procesy zachodzące w
organizmie w celu odnowienia i odbudowy skóry. Geneo wykorzystuje specjalnie opatentowane kapsułki,
dostosowane do potrzeb skóry.

Zabieg GENEO 60min/340PLN

INTRACEUTICALS – Infuzja tlenowa
Zabieg Intraceuticals to przebój w kosmetologii zwany zabiegiem gwiazd.
Zabieg bazuje na technologii hiperbarycznego tlenu.
ykorzystując infuzję, wprowadzane są w skórę
skoncetrowane składniki aktywne. o pierwszy krok w transformacji wojej skóry. edną z tajemnic
skuteczności metody Intraceuticals jest zastosowanie dwóch postaci kwasu hialuronowego:
niskocząsteczkowego, który przenika do głębszych warstw skóry wraz z przyłączonymi składnikami aktywnymi
oraz wielkocząsteczkowego, którego zadaniem jest wiązać wilgoć z otoczenia i utrzymywać ją w skórze na
dłużej.
Dodatek do zabiegu, płatki odmładzające na usta/pod oczy 15min/60PLN
Koktajl odmładzająco-wzmacniający 70min/650PLN
Koktajl odmładzający 70min/550PLN
Koktajl przeciwzapalny 70min/550PLN
Koktajl rozjaśniający 70min/550PLN
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NOWE TECHNOLOGIE
ACCENT PRIME Lifting – biust 60min/1300PLN
Accent Prime to zaawansowana, wielozadaniowa platforma zabiegowa łącząca w sobie technologie: fali
radiowej unipolarnej o wysokiej częstotliwości, fali radiowej bipolarnej i dwóch typów ultradźwięków m.in.
Lamba – zimnych ultradźwięków działających selektywnie na komórki tłuszczowe i ciepłych dających bardzo
wysoki poziom kawitacji. echnologie ultradźwiękowe do niszczenia komórek tłuszczowych łączymy w
procedurach zabiegowych z falą radiową, która ujędrnia skórę i zmniejsza objętość komórek tłuszczowych.
ZAFFIRO Termolifting – biust 60min/900PLN
Zaffiro to urządzenie, które pozwala wykonać unikalny zabieg liftingujący, dający natychmiastowy efekt
odmłodzenia i rozświetlenia skóry. ykorzystuje dobroczynne działanie światła podczerwonego na głębokie
warstwy skóry – termolifting oraz peeling wodny dla trwałości i pogłębienia efektów zabiegu. Podczas zabiegu
Zaffiro dochodzi do stopniowego i jednolitego rozgrzewania głębokich warstw skóry, stymulując skracanie
włókien kolagenowych, odpowiedzialnych za napięcie i ujędrnienie naszej skóry. fekt napięcia i uniesienia,
zarówno w obrębie twarzy, jak i na wiotczejącej skórze ciała, widoczny jest już od pierwszych chwil po zabiegu.

TRIWINGS Fototerapia – ciało (wybrana partia) 15min/150PLN
Fototerapia TriWings stanowi najsilniejszy i najskuteczniejszy na świecie system leczenia fotomodulacją
,
łączący wiele kolorów światła w celu wywołania w tkankach interakcji redukujących stres oksydacyjny,
zmniejszających ból, reakcje zapalne, wspomagających leczenie chorej bądź uszkodzonej skóry oraz
hamujących i zapobiegających skutkom procesów starzenia. Fototerapia przyspiesza procesy gojenia i
regeneracji tkanek, skracając znacznie czas rekonwalescencji po zabiegach, m.in. chirurgii plastycznej,
medycyny estetycznej, a także w uszkodzeniach skóry i tkanki podskórnej, np. po zabiegach radioterapii.
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MEDYCYNA KOSMETYCZNA
ICON
aser francyjny Icon to lider w laseroterapii usuwania blizn, rozstępów, zamykania naczyń i odmładzaniu,
którego głębokie frakcyjne działanie pobudza komórki do odbudowy. a innowacyjna technologia zwiększa
komfort i bezpieczeństwo oraz pomaga osiagnać niesamowite rezultaty podczas terapii.
Głowica MAX G - innowacyjna głowica, służąca do walki ze zmianami naczyniowymi, takimi jak rozszerzone
naczynka krwionośne, plamki rubinowe, ale również naczyniaki, naczyniki typu port-wein, czyli takie duże
zmiany o charakterze wylewów na twarzy i szyi. obrze radzi sobie też ze zmianami pigmentacyjnymi, takimi
jak plamy starcze, piegi czy melasma.
Głowica 154 - metoda nieablacyjnego resurfacingu skóry. Sprawdza się doskonale w walce z bliznami
potrądzikowymi, bliznami pooperacyjnymi, z fotostrzeniem się skóry, z płytkimi zmarszczkami, jak również
świetnie usuwa rozstępy.
ICON 1540 Laser frakcyjny – biust 30min/1800PLN
ICON 1540 Laser frakcyjny – leczenie blizn po trądzikowych 10min/800PLN
ICON 1540 Laser frakcyjny – leczenie przebarwień 45min/800PLN
ICON 1540 Laser frakcyjny – usuwanie blizn 30min/400PLN/
ICON 1540 Laser frakcyjny – usuwanie blizn 15min/700PLN
ICON 1540 Laser frakcyjny – zamykanie naczyń 20min/450PLN
ICON MAX G Laser – leczenie przebarwień 10min/150PLN-300PLN
ICON MAX G Laser – odmładzanie dłoni 30min/800PLN
ICON MAX G Laser – zamykanie naczyń 45min/700PLN
ICON MAX G Laser – zamykanie naczyń 20min/400PLN-800PLN
ICON MAX G Laser – zamykanie naczyń 30min/400PLN-800PLN

M PIX

esurfacing skóry

Pixel
to obecnie jedna z bardziej innowacyjnych kuracji służących walce z rozstępami, bliznami,
zmarszczkami, bliznami potrądzikowymi, przebarwieniami, grubą nierówną skórą, czy powstającą z wiekiem
wiotkością skóry. ziałanie PIX
opiera się na połączeniu siły radiofrekwencji ( mikronakłuwanie + ) z
mocą plazmy. Symultaniczne działanie tych dwóch technologii pozwala na uzyskanie jeszcze lepszych
rezultatów w krótszym czasie. Podczas zabiegu wiązka plazmy tworzy swoistą siateczkę mikrouszkodzeń, które
powodują silne stymulowanie naskórka do odnowy a w skórze właściwej pobudzają ją do produkcji nowego
kolagenu i elastyny. Specjalnie opatentowana głowica pozwala na traktowanie obszarów nie tylko w obrębie
twarzy ale i ciała np. brzucha, nóg, ramion czy innych części.
ALMA PIXEL RF – blizny, rozstępy 10min/200PLN
ALMA PIXEL RF – brzuch 45min/1000PLN
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ALMA PIXEL RF – brzuch i boczki 60min/1500PLN
ALMA PIXEL RF – dłonie 30min/500PLN
ALMA PIXEL RF – kolana 20min/500PLN
ALMA PIXEL RF – ramiona 40min/1000PLN
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MANICURE KLASYCZNY 45 min/ 70 PLN
MANICURE Z ODŻYWKĄ 60 min/75PLN
PEDICURE KLASYCZNY 45 min/120PLN
PEDICURE Z ODŻYWKĄ 60 min/ 125 PLN

OPRAWA OCZU
Henna brwi z regulacją 15min/60PLN
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