
pielęgnacja oczu

- regulacja brwi                           15zł
- regulacja brwi z henną               30zł

- henna brwi i rzęs plus regulacja  40zł
- lifting rzęs z botoksem               120zł

pięlęgnacja twarzy 

przekłucie uszu                         80zł
oczyszczanie twarzy                od 110 zł

peeling kawitacyjny

- z maską                                 110 zł
- z kw. migdałowym                   140 zł
- z kw. medycznym                    180 zł

mikrodermabrazja 

- z maską                                 120 zł
- z kw. migdałowym                   150 zł
- z kw. medycznym                    180 zł

mezoterapia bezigłowa                170zł
- z mikrodermarazją                    190 zł
- z kw. migdałowym                     200 zł

mezoterapia mikroigłowa (frakcyjna, dermapen)

twarz 
-z ampułką                       300 zł

-z kwasem prx t33          400 zł
twarz + szyja

-z ampułką                        380 zł
twarz + szyja + dekolt

-z ampułka                       450 zł
-z kwasem prx t33          550 zł

mezoterapia igłowa 

twarz (w zależności od preparatu)
cytocare 532 / cytocare 532 + stretchcare  450 zł

cytocare 516/ filorga nctf + ha                    400 zł
venome btx / filorga nctf                            350 zł
twarz + szyja                                            450-550 zł

twarz + szyja + dekolt                                600 - 700
oczy                                                         200 zł



karboksyterapia 

twarz (+zabieg pilęgnacyjny)                       220 zł
oczy                                                          120 zł

retix c                                                     150 zł
-z kwasem migdałowym                              200 zł

cosmelan                                                 1700 zł

kwasy medyczne 

-z maską                                                  160 zł
-z peel. kawitacyjnym                                180 zł
- z mikrodermabrazją                                 200 zł

zamykanie naczynek                                 od 70 zł

pielęgnacja ciała

karboksyterapia 

- niwelowanie tk. tłuszczowej/cellulitu, ujędrnienie skóry, 
głowa                                                120 zł
dłonie                                                150 zł
brzuch                                               200 zł
pośladki                                             200 zł
ramiona                                             200 zł
uda przód                                           200 zł
uda tył                                                200 zł

uda przód i tył                                     250zł
niwelowanie rozstępów i blizn               od 50 zł

pakiet : 5 zabiegów + 1 gratis 

mezoterapia
dłonie (zależnie od preparatu)               200-300 zł

głowa                                                 220 zł

pakiet : 5 zabiegów + 1 gratis 

lipoliza iniekcyjna
-usuwanie tk. tłuszczowej niezależnie od lokalizacji: brzuch, uda, pośladki, ramiona, drugi

podbródek
10 ml                                                 300 zł
20 ml                                                 500 zł
30 ml                                                 700 zł
40 ml                                                 900 zł



50 ml                                                 1000 zł

peeling całego ciała                         80zł
- z maską i masażem                          150 zł

     
depilacja woskiem

całe nogi                                         90zł
łydki                                               70zł
uda                                                70zł
pachy                                             30zł

bikini podstawowe                            40zł
bikini głębokie                                  80zł

bikini brazylijskie                              100 zł
plecy                                                50 zł
ręce                                                 50 zł
wąsik                                               10 zł

cała twarz                                         20 zł

pielęgnacja dłoni

manicure klasyczny                       40zł
manicure japoński                          50zł

manicure z monofazą                     50 zł
manicure hybrydowy                      70 zł

manicure hybrodowy french            80 zł
paznokcie żelowe                         od 90zł

ściągnięcie paznokci żelowych      30 zł
manicure tytanowy kolor                95zł

manicure tytanowy french              100 zł
manicure spa glamour                    80 z

pielęgnacja stóp

pedicure podstawowy bez malowania    70 zł
pedicure z kolorem                              80 zł
pedicure z monofazą                            90 zł
pedicure z hybrydą                              110zł

same paznokcie z kolorem                   50 zł
same paznokcie z monofazą                 60zł
same paznokcie z hybrydą                   80 zł


