OFERTA DLA NIEJ

Masaże Aromaterapeutyczne
Aromaterapia jest metodą naturalnej medycyny opierajacej się na zastosowaniu leczniczych i terapeutycznych
właściwości roślin z wykorzystaniem odpowiadających im olejków eterycznych wprowadzanych do organizmu
przez drogi oddechowe lub przez skórę. Aromaterapia łagodzi wiele dolegliwości fizycznych i psychicznych. Jej
głównym celem jest przywracanie równowagi ciała i umysłu, oraz wspomaganie i stymulowanie własnych,
naturalnych sił obronnych organizmu.
Niezwykłe doświadczenie ORI
75 min/ 370 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/ 390 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.
60 min/ 290 PLN oraz 90 min 320 PLN
Masaż klasyczny O
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.
Masaż dla kobiet w ciąży
60 min/ 300 PLN
Masaż dla kobiet w ciąży jest delikatną formą masażu opierającą się głównie na technikach poprawiających
krążenie i ujędrniających skórę. Technika masażu działa bezpośrednio na odpływowe kanały limfatyczne,
przynosząc wspaniały stan odprężenia, pozwalając matce i dziecku spotkać się ze sobą. Każda sesja to
budowanie harmonii w ciele matki, wzmacnianie i napinanie tkanki, modelowanie i wygładzanie. Przynosi
ulgę obolałym nogom i plecom, również zawierają relaksujący masaż głowy.
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Masaże Ajurwedyjskie
Ajurweda to sztuka życia - najstarszy na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się ze
starozytnych Indii. Ajurweda traktuje ciało i umysł jako całość.Ajurwedyjska wiedza medyczna ujmuje
człowieka holistycznie.Celem Ajurwedy jest zachowanie harmonii ciała.umysłu i duszy - wartości,które
są nam w ORI Spa najbliższe.
Abhyanga
60 min/ 400PLN
Ajurwedyjski masaż ABHYANGA jest częścią tradycyjnego programu oczyszczającego i odmładzającego
zwanego „Panchakarma”. W trakcie masażu całe ciało jest intensywnie masowane dużą ilością oleju
sezamowego lub migdałowego, aby oczyścić organizm z nagromadzonych toksyn. Rytmiczne i głęboko
relaksujące ruchy mają za zadanie poruszyć zastałą energię i spowodować swobodny przepływ energii.
Regularny masaż zapobiega przed negatywnym działaniem stresu, nerwowością i wyczerpaniem.
Abhyanga odżywia ciało, przedłuża życie, zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry, poprawia wzrok i
kondycję fizyczną. Jest stosowana przy leczeniu wielu chorób. Po rytuale odczuwamy zrelaksowane
ciało i umysł.
Shiro abhyanga – Masaż głowy
25 min/ 160PLN
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. Regularny
masaż głowy prowadzi do odnowy emocjonalnej, mentalnej i fizycznej.
Shirodara + Abhyanga
80min/ 490PLN
Ajurwedyjskie, głęboko relaksujące i oczyszczające doznanie kompleksowego masażu głowy z olejowaniem włosów, masażu twarzy oraz całego ciała genialnym olejem sezamowym. Rytuał odżywia ciało,
przedłuża życie, zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry, wzrok oraz kondycję fizyczną.
Shirodara
35min/ 320PLN
"SHIRO" głowa "DARA" 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.
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Masaże Egzotyczne
Masaże egzotyczne obejmują pielęgnacje całego ciała poprzez oddziaływanie na wszystkie jego zmysły. Ich
celem jest nie tylko zrelaksowanie osoby masowanej, ale również uwolnienie drzemiącej w niej energii i
oczyszczenie organizmu.
Masaż
Tajski by ORI
Masaż Balijski
7
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
400
Masaż Lomi Lomi Nui odróżniają od typowych masaży europejskich głównie charakterystyczne pełne
gracji ruchy taneczne wykonywane przez terapeutę, a także masowanie przedramionami. Ruchy masażysty przechodzą przez ciało pacjenta niczym morskie fale. Pozwala to masowanemu na 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.

Nowości
Drenaż Limfatyczny
Masaż Tkanek Głębokich
Masaż Gorącą Świecą

60 min/ 300 PLN
45 min/ 300 PLN
60 min/ 390 PLN
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Masaże twarzy
Masaż twarzy pobudza głebokie warstwy skóry, w tym znajdujące się pod nią mięśnie, co w widoczny sposób
pomaga poprawić owal twarzy i ujędrnić skóre. Zabieg pobudza krążenie krwi w danym obszarze, dzięki
czemu doświadczany intensywnego dotlenienie skóry i poprawy jej kondycji.

75 min/ 380 PLN
Jest całkowicie naturalny i nieinwazyjny; wykonany na indywidualnie dobranych do potrzeb olejkach
Aromatheraphy Associates. Obejmuje masaż tkanek głębokich, rozluźnienie struktur tworzących
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.

90 min/ 400 PLN
Kobido UP to głęboki masaż twarzy spowalniający oznaki starzenia się skóry. Wyróżnia się głębszym
i rozbudowanym podejściem przynoszącym spektakularne efekty. Masaż składa się z kilkunastu złożonych
i intensywnych etapów stymulujących skórę. Technika masażu wykończona jest relaksującymi chłodnymi
kulami solnymi, a na koniec oklejanie twarzy taśmami kinezjologicznymi. Efektem masażu jest naturalny
procesach oczyszczania skóry z toksyn i zanieczyszczeń.

50 min/ 270 PLN oraz 75 min/ 380 PLN
oraz modelaż mięśni szyji i twarzy. Drenaż limfatyczny przeciwdziała obrzękom i usuwa toksyny, hawajski
lepszego napięcia, a ruchy perkusyjne zwiększają ukrwienie a tym samym dotlenienie tkanek i skóry.
Twarz po masażu zyskuje lepszy koloryt, zmarszczki spłycają się, a skóra staje się bardziej napięta
i zagęszczona. A to wszystko bez ostrzykiwań i inwazyjnych metod! Dodatkowym atutem jest całkowity
relaks, dobre samopoczucie i zadowolenie.
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Rytuały Ori Spa
W ORI Spa wierzymy w harmonie ciała,umysłu oraz duszy i z niezwykła starannoscią pielęgnujemy to
połączenie.Zapraszamy do skorzystania z naszych wyjatkowych rytuałów,opracowanych przez
swiatowych specjalistów, specjalnie dla naszych klientów.
Rytuał Głęboki sen
90min/ 520PLN
Autorska podróż Deep Relax&Sleep to idealny rytuał na dobry sen. Wetiwera, drzewo sandałowe i
rumianek pozwalają na głęboki relaks, ukojenie i poprawę snu. Regeneracja organizmu i dobry sen są
bardzo ważne, ponieważ pozwalają głęboko wypocząć. Rozpieszczający masaż całego ciała wykorzystujący starannie dobrane ruchy wprowadzają w stan głębokiego relaksu. Esencjonalne serum aplikowane na
ciało pozwala wprawić nasze ciało i umysł w równowagę natomiast ciepła maska rozluźnia i ułatwia
zasypianie. Olejowanie 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/ 600PLN
Rytuał Hammam ORI został specjalnie opracowany przez wykwalifikowanych terapeutów Aromatherapy
Associates London. Rozpieszcza zarówno ciało, jak i ducha, tym samym wprawiając nas w pozytywne
wibracje. Łączy w sobie tradycyjne zabiegi kosmetyczne z Bliskiego Wschodu i współcześnie znaną
pielęgnację ciała. Podróż Hammam 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. Do kosztu pierwszego
zabiegu należy doliczyć cenę szczotki.
Rytuał Wewnętrzna Siła
90min/ 520PLN
Rytuał 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 nastawieSpecjalne oleje esencjonalne takie jak: kardamon, wetiwera, rozmaryn zostały użyte w tym zabiegu z myślą
o osobach potrzebujących wsparcia oraz pozytywnych wibracji..
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Rytuały Ori Spa

Rytuał Różana Rozkosz
90min/ 520PLN
Niezwykle kobiecy rytuał, który rozpieszcza ciało- od włosów aż po stopy. Wprawia w pozytywne wibrację
oraz cudownie nawilża i wygładza ciało. Dla osób, które potrzebują odżywienia skóry, rozpieszczenia ciała
i zabiegu poprawiającego samopoczucie. Ten intensywnie nawilżający zabieg zawiera bogate w wyciąg z
róży serum, olejek i krem, które pozostawiają skórę promienną i miękką. Skóra jest otulona poprawiającym nastrój zapachem.
Rytuał Leśna Terapia
90min/ 520PLN
Specjalnie opracowana podróż związana z medycyną chińską shinrin-yoku. Unikalna kompozycja olejów
aromaterapeutycznych oraz masażu Forest Therapy wzmocnią Twoją siłę ducha i zbalansują ciało z
napięć. Rytuał Forest Therapy 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..
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Ceremonie ORI Spa
Owoc wspólpracy ORI Spa z marką Saint Malo, ceremoinie jako zabiegi kompleksowe,wieloetapowe, podczas
których poznasz peelingi, maski do ciała oraz wyjatkowe masaze.Saint Malo zaprasza do odkrywania
dobrodziejstw naturalnych składników zaczerpniętych z dalekich wypraw.
Ceremonia Balijska
120min/ 570PLN
Zanurz się delikatnie w najcieplejszym oceanie świata i pozwól rozpieścić się peelingiem z drobinkami
łupin kokosa oraz soli morskiej, które wygładzą oraz rozświetlą skórę. Doznaj niezwykle stymulującego
i odprężającego masażu głowy, podczas gdy otulimy Twoje ciało maską z urzekających zapachem
i właściwościami kwiatów hibiskusa. Dopełnieniem całości jest masaż całego ciała wykonany przy
pomocy bogatego balsamu z kwiatu wiśni, który wesprze w podróży do uzyskania całkowitej harmonii
i spokoju wewnętrznego.
Ceremonia Nowozelandzka
120min/ 570PLN
Daj 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. Doznaj niezwykle stymulującego i odprężającego masażu głowy, podczas gdy otulimy
ciało maską z soczystej opuncji i słodkiej papaji. Dopełnieniem 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/ 570PLN
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. Otulimy Cię masłem z opuncji,
które w połączeniu z ciepłem Twojego ciała zmieni konsystencję w cudowny olejek i uaktywni substancje
aktywne, które nasza skóra uwielbia. Gotowi do podróży?
Ceremonia Japońska

120min/ 570PLN
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Pielęgnacja Ciała
Zabiegi manualne
Zabieg nawilżający
60min/ 340PLN
Otulający 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/ 220PLN
Bogate w minerały sole i hibiskus oczyszczają i złuszczają skórę, a napar z egzotycznego olejku monoi
(Monoi de Tahiti) 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. Bogate w minerały sole i hibiskus oczyszczają i złuszczają
skórę, a napar z egzotycznego olejku monoi (Monoi de Tahiti) i kwiatów plumerii doskonale zatrzymuje w
niej wilgoć. Pozostawia na skórze delikatny aromat.
Zabieg wygładzający
40min/ 220PLN
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.
Masaż antycellulitowy
60min/ 360PLN
Wspaniała propozycja dla osób pracujących nad swoją sylwetką bądź dla osób, które walczą z cellulitem
i pragną oczyścić swój organizm. Idealny zabieg, gdy czujemy spadek formy i brakuje nam energii. Koktajl
pikantnych olejków cytrusowych pozostawia skórę orzeźwioną. Ujędrniający i wyszczuplający zabieg,
który poprawia kontury ciała oraz eliminuje nadmiar płynów. Pozostawia szczuplejsze ciało i gładką
skórę. Specjalistyczny masaż ujędrni i odblokuje zastój limfy.
Pelling ciała – Wzbogacenie do zabiegu
30min/ 70PLN
Zabieg SPA For Cancer
ORI Spa jest patnerem fundacji Spa For Cancer, działajacej na rzecz kobiet walczących z rakiem oraz tych,
które pokonały nowotwór.
Masaż Spa for Cancer
60min/ 190PLN
Bardzo delikatny, specjalistyczny zabieg w formie masażu, na wyselekcjonowanych, czystych I naturalnych
produktach. Pomaga w zasypianiu, odpręża, daje chwilę zapomnienia, uspokaja i wycisza. Jest to zabieg
ukierunkowany i stosowany dla osób onkologicznych zwłaszcza w czasie leczenia.
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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. Lambda – zimnych ultradźwięków działających selektywnie na komórki tłuszczowe i ciepłych
dających bardzo wysoki poziom kawitacji. Technologie ultradźwiękowe do niszczenia komórek
tłuszczowych łączymy w procedurach zabiegowych z falą radiową, która ujędrnia skórę i zmniejsza
objętość komórek tłuszczowych.
Pojedyńcza technologia–wyszczuplenie lub ujędrnianie
Brzuch
Brzuch i boki
Cała talia
Łydki
Pośladki
Ramiona
Uda przód i tył
Uda przód lub tył

60min/900PLN
75min/1300PLN
75min/1450PLN
30min/600PLN
30min/900PLN
45min/600PLN
75min/1300PLN
60min/900PLN

Podwójna technologia–wyszczuplenie i ujędrnianie
Brzuch
Brzuch i boki
Cała talia
Łydki
Pośladki
Ramiona
Uda przód lub tył
Uda przód i tył

75min/1400PLN
105min/1800PLN
105min/2150PLN
60min/800PLN
60min/900PLN
60 min/1100PLN
75 min/1950PLN
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Modelowanie Ciała
Endermologia Aliance
Endermologia Alliance to opatentowane urządzenie do regeneracji, odtworzenia i stymulacji tkanki
łącznej. W 100% naturalna, bezinwazyjna i skuteczna metoda mechanicznej stymulacji skóry, która w
naturalny sposób reaktywuje metabolizm komórek. Działa na uwalnianie tłuszczu i zwiotczenie skóry,
jednocześnie w pełni szanując równowagę biologiczną całego organizmu.
2 obszary
4 obszary
Całe ciało
Drenaż – całe ciało
Lekkie nogi

25min/180PLN
45min/300PLN
60min/450PLN
45min/240PLN
20min/200PLN

COOLTECH Kriolipoliza

Usunięcie tkanki tłuszczowej bez użycia skalpela. CoolTech to platforma przeznaczona do redukcji tkanki tłuszczowej z
różnych obszarów ciała poprzez kontrolowane schładzanie, czyli kriolipolizę. CoolTech w bezpiecznym procesie
doprowadza do apoptozy (likwidacji komórek tłuszczowych) i znacznie zmniejsza ich ilość, dzięki czemu nastąpi
wymodelowanie i wyszczuplenie danych partii ciała.

Cooltech 1pad
Cooltech 2pady

90min/600PLN
90min/850PLN

tą wdzięczną nazwą kryją się innowacyjne rozwiązania i najnowsza technologia. Prawdziwy przełom w
skuteczny możliwe jest zatrzymanie procesu starzenia oraz usuwanie niedoskonałości skóry.
Brzuch
75min/1500PLN
Okolice kolan
60min/800PLN
Pośladki
60min/1300PLN
Ramiona
60min/800PLN
Uda przód i tył
120min/2000PLN
Uda przód lub tył
75min/1200PLN
Biust
60min/900PLN
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Modelowanie Ciała
STORZ - Fale akustyczne
Terapia falą akustyczną (Acoustic Wave Therapy AWT) wykorzystywana w nowoczesnym urządzeniu
D-ACTOR, to nieinwazyjna metoda leczenia cellulitu oraz zwiotczałej tkanki łącznej. Fala akustyczna jest
wykorzystywana w zabiegach medycyny estetycznej oraz fizjoterapii – stymuluje mikrokrążenie w obrębie
tkanki łącznej i komórek tłuszczowych oraz przyspiesza powstawanie nowych naczyń krwionośnych. AWT
jest doskonałym sposobem na redukcję cellulitu, ale również na modelowanie sylwetki i leczenie bóli
mięśniowych.
Bryczesy
40min/300PLN
Brzuch
30min/400PLN
Brzuch + boki
45min/600PLN
Drenaż ciała
30min/300PLN
Pośladki
30min/400PLN
Ramiona
30min/300PLN
Uda przód lub tył
40min/450PLN
Uda przód i tył
60min/700PLN
40min/400PLN
Uda wewnątrz

ONDA Coolwaves

Rewolucyjna technologia wykorzystująca unikalne mikrofale Coolwaves, które selektywnie docierają do
tkanki tłuszczowej i w nieinwazyjny sposób prowadzą do jej redukcji. Działa w trzech zakresach: Redukcja
miejscowo zlokalizowanej tkanki tłuszczowej – CoolwavesTM działają głęboko i precyzyjnie na membrany
komórek tłuszczowych, prowadząc do ich rozbicia, a następnie usunięcia z organizmu w naturalnych
procesach metabolicznych. Redukcja cellulitu – dzięki specjalnej głowicy działającej płycej na tkanki,
możliwe jest skuteczne rozbijanie cellulitu. Ujędrnianie skóry – mikrofale emitowane przez technologię
ONDA wywołują skurcz włókien kolag- enowych i stymulują produkcję nowego kolagenu, prowadząc do
ujędrnienia i odmłodzenia skóry.
Całe uda
Uda zewnętrzne
Brzuch
Brzuch i boki
Podbródek
Ramiona
Uda przód lub tył
Uda wewnętrzne
Obszar pod lub nad biustonoszem

180min/3600PLN
60min/1350PLN
75min/1550PLN
90min/1850PLN
15min/500PLN
75min/1350PLN
90min/1950PLN
60min/1350PLN
75min/1550PLN
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Odmłodzenie Twarzy

ACCENT PRIME
Accent 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. Lambda – 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, dekolt
90min/1500PLN
Okolice oczu
40min/ 400 PLN
Impact
15min/ 300 PLN
ALLIANCE ENDERMOLOGIA
Nieinwazyjna terapia odmładzająca, Endermologie® Alliance jest w 100% naturalną techniką regenerującą, przywracającą skórze gęstość, likwidującą oznaki starzenia. Zabiegi urządzeniem Alliance stymulują głębiej położone
komórki i przywracajązachodzące 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. To świena alternatywa dla wypełniaczy.

Drenaż twarzy
Modelowanie twarzy
Oczy lub usta
Rozświetlenie
Rozświetlenie i drenaż
Dotlenienie skóry

30min/150PLN
30min/160PLN
15min/80PLN
30min/120PLN
45min/270PLN
30min/160PLN

ALMA PIXEL RF - głębokie odmładzanie
PIXEL RF to obecnie jedna z bardziej innowacyjnych kuracji służących do walki niedoskonałościami
bądź uszkodzeniami skóry jaki i jej wiotkości. Działanie PIXEL RF polega na połączeniu siły radio
frekwencji (mikro nakłuwanie + RF) z mocą plazmy. Jednoczesne 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
15min/400PLN
Dekolt
20min/600PLN
Okolice oczu
20min/400PLN
Podbródek linia żuchwy
20min/400PLN
Szyja
20min/500PLN
Twarz
30min/1000PLN
Twarz i szyja
45min/1400PLN
60min/1950PLN
Twarz, szyja i dekolt
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Odmłodzenie Twarzy
DERMAPEN 4.0 -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. Wyraźnie wzrasta napięcie skóry,
zmarszczki mimiczne zaczynają się redukować, a owal i kontur twarzy ulega zauważalnej poprawie. Dodatkowo
oferujemy pierwszy na świecie anaboliczny peeling UBER Peel Pro.

Skóra głowy
Twarz
Twarz i szyja
Twarz, szyja i dekolt

60min/750PLN
60min/650PLN
65min/750PLN
75min/900PLN

ICON Laser frakcyjny

Lider w laseroterapii odmładzającej, którego głębokie frakcyjne działanie pobudza komórki do odbudowy. Wprowadza
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
IconMaxGLaser – dekolt
IconMaxGLaser – twarz
IconMaxGLaser – twarz i szyja
IconMaxGLaser – twarz,szyja i dekolt

10min/400PLN
30min/650PLN
30min/800PLN
50min/1050PLN
60min/1200PLN

ZAFFIRO

Waterpeeling Zaﬀiro pozwala na całoroczną pielęgnację skóry, bez obawy o przebarwienia czy podrażnienia. To
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/150PLN

Dzięki nowatorskiemu zastosowaniu światła podczerwonego IR, w sposób skuteczny możliwe jest zatrzymanie procesu
starzenia oraz usuwanie niedoskonałości skóry.

Twarz
Twarz i szyja
Twarz, szyja i dekolt

60min/1200PLN
75min/1500PLN
90min/1700PLN
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Pielęgnacja twarzy

Zabieg głęboko oczyszczający skórę, zamykający pory

60 min/ 380 PLN

Zapewnia intensywne odnowienie skóry, dzięki połączeniu głębokiego oczyszczania z wysoce skutecznym
peelingiem z kwasów owocowych i enzymów, tworząc idealną bazę pod kojąco-nawilżajacą maskę. Pozostawia skórę zdrową, równoważoną i nawilżoną. Zabieg jest dostępny w wersji dla mężczyzn.
90 min/ 470 PLN
Wzmacnia i regeneruje skórę,koncentrując się na obszarach, które są podatne na utratę elastyczności w miarę
-cym kolagen, aby poprawić napięcie linii żuchwy, policzków i brwi.
Zabieg rewitalizujący skórę ze stymulacją kolagenu

60 min/ 380 PLN

Nawilża, odżywia i energetyzuje skórę dzięki zastosowaniu innowacyjnych technik, które zwiększają ilość
składniki aktywnych rewitalizujacych skórę, pozostawiając ją świeżą i promienną. Przywraca natychmiast
witalność zmęczonej, szarej skórze.
QMS activator mask z folią, dodatek do zabiegu
QMS lip line corrector, dodatek do zabiegu
QMS płatki kolagenowe, dodatek do zabiegu

80 PLN
30 PLN
70 PLN
85 PLN
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Pielęgnacja twarzy

Zabieg odmładzający / Aromatherapy Associates

60 min/ 310 PLN

Intensywny zabieg dla skóry z utratą jędrności i elastyczności. Silnie działające i wysoko efektywne produkty
pobudza mikrokrążenie i napina skórę. Wykorzystuje dwie unikalne maski w celu odżywienia i regeneracji
skóry. Podczas zabiegu przewijają się czyste olejki esencjonalne takie jak róża damasceńska, geranium,
kadzidłowiec i lawenda tworzą ciepłą i otulającą atmosferę wprawiając w niezwykły stan relaksu i ukojenia.
Zabieg Nawilżający / Aromatherapy Associates

60min/ 290PLN

Dedykowany zabieg dla osób potrzebujących silnego nawilżenia i ukojenia skóry. Zawarte w zabiegu
substancje aktywne takie jak luksusowy olejek z róży, geranium i olej z wiesiołka sprawiają, że skóra jest
elastyczna, nawodniona i zrelaksowana. Róża damasceńska to kwintesencja zabiegu- królowa kwiatów i
uosobienia kobiecości, romantyzmu i finezji, która przewija się podczas całego zabiegu.
Associates
Zabieg Oczyszczający / Aromatherapy Associates
60min/290PLN
Zabieg oczyszczająco- rozświetlający rekomendowany jest dla skóry mieszanej, tłustej i problematycznej.
Moc olejków esencjonalnych z lawendy, ylang-ylang oraz drzewa herbacianego przywraca równowagę
skórze mieszanej. Zabieg ekspresowo przywraca blask zmęczonej skórze, a dobroczynne działanie
olejków esencjonalnych dodatkowo poprawiają nastrój.
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PCA Natychmiastowe odmładzanie
PCA – zabieg podstawowy, indywidualny

30min/260PLN

Laboratorium PCA 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. Dostosowanie produktu do problemu oraz
sposób i częstotliwość wykonywania zabiegów są ustalane indywidualnie.
PCA – zabieg detoksykujący Oxygenating TRIO

40min/270PLN

Efektywny 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
PCA – dodatek do zabiegu, maska terapeutyczna

60PLN
60PLN

PCA – zabieg DETOX
40min/280PLN
Profesjonalny zabieg dla skóry tłustej, zaskórnikowej, z rozszerzonymi porami i nadmierną produkcją
sebum. Unikalne połączenie kwasów i innych aktywnych składników stanowi o doskonałości i skuteczności tej formuły: Ekstrakt z kory drzewa afrykańskiego oraz kwas oleanolowy – hamują wydzielanie
sebum poprzez zmniejszanie ilości sebocytów budujących gruczoł łojowy, w widoczny sposób zwężając
pory i redukując świecenie się skóry; Heksylrezorcynol i Linolenian etylu (ester kwasu tłuszczowego,
tłuszczowa forma witaminy F) – hamują enzym 5-alfa reduktazę, przez co regulują wydzielanie sebum,
zmniejszają powstawanie zaskórników, zapobiegają tworzeniu przebarwień pozapalnych; Kwas
glikolowy, mlekowy i cytrynowy – poprzez zastosowanie technologii stopniowego uwalniania składników,
delikatnie stymulują złuszczanie naskórka.
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Pielęgnacja twarzy

AQUA SKIN – Oczyszczanie wieloetapowe
Oczyszczanie wodorowe to innowacyjny zabieg w dziedzinie kosmetologii, wykorzystywany w zakresie
pielęgnacji skóry twarzy. Efekty terapii wodorowej widoczne są już po pierwszym zabiegu. Radykalnie
zmniejszona zostaje ilość zanieczyszczeń. Skóra staje się nawilżona, odświeżona, gładka i napięta. Wolne
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
Twarz i szyja
Twarz, szyja i dekolt

60min/350PLN
75min/400PLN
90min/450PLN

60min/380PLN
GENEO – Pielęgnacja 3 w 1
Geneo to platforma do przeprowadzania zabiegów na twarz, która umożliwia uzyskanie młodszej, świeższej
i naturalnie lepiej wyglądającej skóry. Oferuje unikalny zabieg 3w1 łączący klinicznie sprawdzone technologie: Tripollar RF, Oxygeneo i Ultrasound. Dzięki tym technologiom pobudzamy naturalne procesy
zachodzące w organizmie w celu odnowienia i odbudowy skóry. Geneo wykorzystuje specjalnie opatentowane kapsułki, dostosowane do potrzeb skóry.
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Pielęgnacja twarzy

INTRACEUTICALS – Infuzja tlenowa

Zabieg Intraceuticals to przebój w kosmetologii zwany zabiegiem gwiazd.Zabieg bazuje na technologii
hiperbarycznego tlenu. Wykorzystując infuzję, wprowadzane są w skórę skoncetrowane składniki
aktywne. To pierwszy krok w transformacji Twojej skóry. Jedną 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
Koktajl odmładzająco-wzmacniający
Koktajl odmładzający
Koktajl przeciwzapalny
Koktajl rozjaśniający

15min/60PLN
70min/650PLN
70min/600PLN
70min/600PLN
70min/600PLN
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Nowe Technologie

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. Lambda – zimnych ultradźwięków działających selektywnie na komórki tłuszczowe i ciepłych
dających bardzo wysoki poziom kawitacji. Technologie ultradźwiękowe do niszczenia komórek
tłuszczowych łączymy w procedurach zabiegowych z falą radiową, która ujędrnia skórę i zmniejsza
objętość komórek tłuszczowych.

odmłodzenia i rozświetlenia skóry. Wykorzystuje dobroczynne działanie światła podczerwonego na
Podczas zabiegu Zaﬀiro dochodzi do stopniowego i jednolitego rozgrzewania głębokich warstw skóry,
stymulując skracanie włókien kolagenowych, odpowiedzialnych za napięcie i ujędrnienie naszej skóry.
Efekt 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)
10min/160PLN
Fototerapia TriWings® stanowi najsilniejszy i najskuteczniejszy na świecie system leczenia fotomodulacją
LED, 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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Nowe Technologie

ICON - Medycyna Kosmetyczna

Laser francyjny Icon to lider w laseroterapii usuwania blizn, rozstępów, zamykania naczyń i odmładzaniu,
którego głębokie frakcyjne działanie pobudza komórki do odbudowy. Ta 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. Dobrze radzi sobie też ze zmianami pigmentacyjnymi, takimi
jak plamy starcze, piegi czy melasma.
Głowica 1540 - 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 – usuwanie blizn
ICON 1540 Laser frakcyjny - biust
ICON 1540 Laser frakcyjny - leczenie blizn potrądzikowych
ICON 1540 Laser frakcyjny - leczenie przebarwień

400PLN-800PLN
30min/
1800 PLN
400PLN-800PLN
10min/ 800 PLN
45min/ 800 PLN

ICON 1540 Laser frakcyjny RESURFACING twarzy

90min/ 1900 PLN

ICON MAX G Laser - odmładzanie dłoni

30min/ 800 PLN

OFERTA DLA NIEJ

Nowe Technologie

ALMA PIXEL RF Resurfacing skóry
Pixel RF 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. Działanie PIXEL RF opiera się na połączeniu siły radiofrekwencji ( mikronakłuwanie + RF) 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
ALMA PIXEL RF – brzuch
ALMA PIXEL RF – brzuch i boczki
ALMA PIXEL RF – dłonie
ALMA PIXEL RF – kolana
ALMA PIXEL RF – ramiona
ALMA PIXEL RF - uda wewnątrz

10min/200PLN
45min/1000PLN
60min/1500PLN
30min/500PLN
20min/500PLN
40min/1000PLN
60min/700PLN

OFERTA DLA NIEJ

Kosmetyka ogólna

Pielęgnacja dłoni i stóp
Manicure klasyczny
Manicure z odżywką

60min/80PLN
70min/85PLN

Manicure z malowanien

75min/100PLN

Manicure z malowaniem hybrydowym

90min/120PLN

Pedicure klasyczny

60min/140PLN

Pedicure z odżywką

70min/145PLN

Pedicure z malowaniem

90min/150PLN

Pedicure z malowaniem hybrydowym

75min/170PLN

Ściągnięcie hybrydy po innym salonie

20min/30PLN

Oprawa oczu
Henna brwi z regulacją

15min/60PLN

