Cennik obowiązuje od 18 maja 2020r do odwołania
Uwaga! W związku z COVID19 i znaczącym wzrostem cen środków dezynfekcyjnych
i jednorazowych ceny i oferta uległa modyfikacji.
SPECJALISTYCZNE ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE URZĄDZENIEM MEDYCZNYM „MESOTHERM”

Globalny Zabieg Progresywnej Regeneracji Skóry (mikrodermabrazja korundowa z laserem
biostymulacyjnym +radiofrekwencja mikroigłowa + elektroporacja tlenowa z ampułką + maska)
twarz, szyja, dekolt – 740 zł
twarz + szyja lub szyja + dekolt - 720 zł
twarz – 700 zł
lub

Globalny Zabieg Progresywnej Regeneracji Skóry wersja ze znieczuleniem miejscowym
(peeling kawitacyjny + znieczulenie + radiofrekwencja mikroigłowa+ elektroporacja tlenowa z
ampułką + maska)
twarz, szyja dekolt - 820zł
twarz + szyja lub szyja + dekolt - 800zł
twarz - 780 zł

Mikrodermabrazja korundowa z laserem biostymulacyjnym + radiofrekwencja +
elektroporacja tlenowa z ampułką + maska : twarz, szyja, dekolt - 640zł
Radiofrekwencja mikroigłowa + maska: twarz, szyja, dekolt - 520zł
Radiofrekwencja mikroigłowa ze znieczuleniem + maska: twarz, szyja, dekolt - 600zł
Mikrodermabrazja korundowa z laserem biostymulacyjnym + maska: twarz, szyja, dekolt240 zł

Radiofrekwencja + maska: twarz, szyja, dekolt - 340zł
Elektroporacja z tlenem + maska: twarz, szyja, dekolt - 240zł
Mikrodermabrazja korundowa z laserem biostymulacyjnym + elektroporacja z tlenem +
maska: twarz, szyja, dekolt - 390zł
Radiofrekwencja + elektroporacja z tlenem + maska: twarz, szyja, dekolt - 490zł

INNE SPECJALISTYCZNE ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE

Zabieg "Me Line" - kosmetologiczna redukcja przebarwień – 750zł pierwszy zabieg wraz z
niezbędnymi kosmetykami do zabiegowej pielęgnacji domowej , 330 zł - każdy kolejny zabieg, bez
kosmetyków

Mezoterapia igłowa, czyli głęboka rewitalizacja skóry za pomocą koktajlu witaminowego
z kwasem hialuronowym (W zabiegu: znieczulenie, mezoterapia z koktajlem, ampułka
łagodząca.) :
550 zł- twarz, szyja, dekolt
500zł- dwie partie (twarz + szyja lub szyja + dekolt)
400 zł- jedna partia (twarz lub szyja lub dekolt)

Zabieg mikronakłuwania o działaniu przeciwstarzeniowym twarzy, szyi i dekoltu – 350 zł
(W zabiegu: peeling, znieczulenie, koktajl witaminowy w formie serum, mikronakłuwanie, maska
łagodząca.)

Zabieg mikronakłuwania na blizny potrądzikowe na twarzy – 300zł (W zabiegu: peeling,
znieczulenie, mikronakłuwanie, maska łagodząca.)

ZAAWANSOWANE ZABIEGI KOSMETYCZNE NA TWARZ, SZYJĘ, DEKOLT

W związku z zagrożeniem czasowo rezygnujemy z rozbudowanych zabiegów
kosmetologicznych podczas których wykonywany jest długi masaż twarzy, szyi, dekoltu,
masaż dłoni oraz peeling pod oczy. „Zaawansowane zabiegi na twarz i szyję” odbędą się
w wersji skróconej, ale z zachowaniem procedur i wykorzystaniem wszystkich preparatów,
z jakich składa się zabieg.
Spersonalizowany zabieg kosmetologiczny -200zł
INNE ZABIEGI KOSMETYCZNE NA TWARZ, SZYJĘ, DEKOLT

Oksybrazja z maską algową – 200 zł
Tradycyjne czyszczenie manualne – 200 zł

UPIĘKSZANIE OPRAWY OKA

Henna brwi i rzęs z regulacją łuków brwiowych - 70zł/ jako dodatek do zabiegu za minimum
200zł- 30zł

Henna brwi z regulacją brwi- 60zł/ jako dodatek do zabiegu za minimum 200zł- 20zł

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU- poniższe elementy możesz łączyć ze sobą według własnych
upodobań

Diagnoza skóry, porada kosmetologa i dobór odpowiedniego zabiegu albo pielęgnacji czyli
konsultacja poprzedzająca zabieg- 0zł (jeśli konsultacja bez zabiegu, to koszt spotkania z
kosmetologiem wynosi 60zł)

Peeling kawitacyjny - 60zł
Oksybrazja – 140zł
Darsonwalizacja- 50zł
Mezoterapia bezigłowa - 110 zł
Lifting falami radiowymi – 130 zł
Maska kremowa – 60 zł
Maska algowa – 80 zł
Masaż twarzy, szyi, dekoltu- manualny - 100zł

DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ

„Tango w Paryżu” czyli depilacja francuska (linia brzegowa bikini) – 90 zł
„Karnawał w Rio” czyli depilacja brazylijska (bikini częściowe) – 110 zł
„Rozdanie Oskarów” czyli depilacja hollywood (bikini pełne)- 130 zł
Pachy - 90zł
Ręce - 90zł
Łydki – 110 zł
Uda – 100 zł

Całe nogi – 170 zł
Pośladki – 80 zł
Plecy dolna część – 90 zł
Plecy górna część - 90zł
Plecy całość- 130 zł
Klatka piersiowa - 100zł
Policzki, bródka, wąsik – 80 zł /jako dodatek do zabiegu na twarz 50zł
Wąsik – 50 zł /jako dodatek do zabiegu na twarz 30zł

Uwaga! Depilacja w pakiecie:

Pachy + bikini – 170zł
Pachy+ bikini + nogi- 300zł
Nogi + bikini- 240 zł
Pachy + nogi- 200zł

MAKIJAŻ

Wyjściowy makijaż ekspresowy – 80zł
Makijaż okolicznościowy – 100 zł
Makijaż glamour - 120zł

ZABIEGI NA CIAŁO

Fale radiowe pojedynczy zabieg na partię ciała (brzuch/ uda/ pośladki/ ramiona) -120zł
Fale radiowe pakiet pięciu zabiegów - 500zł
Liposukcja ultradźwiękowa pojedynczy zabieg na partię ciała (brzuch/pośladki/uda) - 150zł
Liposukcja ultradźwiękowa pakiet pięciu zabiegów - 650zł
Dermomasaż pojedynczy zabieg (przód + tył) - 80zł (czas trwania zabiegu – 20min)
Dermomasaż pakiet pięciu zabiegów - 350zł

