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Konsultacje z dietetykiemKonsultacje z dietetykiem
Konsultacja z dietetykiem
Indywidualny plan żywieniowy

Dla firm

Pakiety voucherów na określoną kwotę

Studio Fryzjerskie

60 zł

40 zł

30 zł

50 zł

 250/300 zł

390 zł

150/200

 200 zł

Strzyżenie damskie

Strzyżenie męskie

Strzyżenie dziecięce

Modelowanie

Koloryzacja

Dekoloryzacja

Pielęgnacja

Czesanie ślubne
 100 złCzesanie wieczorowe (fale, loki, koki)

200 zł
150 zł60-90 min



Contra-Redness
zabieg regenerujący, obkurczający naczynka

Contra-Pore
zabieg wygładzający do cery tłustej i mieszanej

Pro-Vital
zabieg intensywnie nawilżający 

Biofusion Second Skin
zabieg regenerujący skórę dojrzałą,
suchą, odwodnioną

H2O Infusion Express
zabieg błyskawicznie regenerujący cerę zmęczoną

Autorski masaż twarzy

200 zł

200 zł

200 zł

280 zł

100 zł

Aromaterapeutyczny zabieg peelingujący na ciało 35 min 130 zł

60 min

60 min

60 min

75 min

30 min

Zabiegi z uszczajace

Czekoladowy zabieg peelingujący na ciało 130 zł35 min

220 złTermalne nawilżenie - autorski zabieg na ciało
połączony z masażem

Czekoladowy zabieg na ciało 
z masażem relaksacyjnym  

220 zł

Zabiegi holistyczne

70 min

70 min

Ekspresowy zabieg wyszczuplający i antycellulitowy
- bandaże Arosha

210 zł

Zabiegi aktywne

60 min

30 min 110 zł

30min 110 zł
50 min 160 zł
40 min 180 zł
50 min 190 zł
50 min 180 zł

Masaż relaksacyjny         

Masaż leczniczy     
Masaż klasyczny
Masaż sportowy
Masaż gorącą świecą
Masaż gorącymi kamieniami 

Masaze.

Manicure & Pedicure

Tęczowe paznokcie małej księżniczki
malowanie paznokci

Konsultacje z dietetykiemZabiegi dla dzieci i kobiet w ciazy
25 min 30 zł

30 min 120 zł

40 min 120 zł

Masaż dla dzieci metodą Shantala

Masaż dla kobiet w ciąży metodą Shantala

Solarium
1 min 2,5 złSolarium leżące

.

50 min 150 złMasaż relaksacyjny         

,

by

SOS wokół oczu
zabieg listingujący kontur oka

120 zł30 min

Man - Vitalic
zabieg oczyszczający z silnym nawilżeniem

220 zł60 min

Man - Esthetic
zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry
twarzy i okolicy oczu dla mężczyzn

250 zł60 min

50 min 170 złMasaż leczniczy z okładem z błota torfowego

300 zł75 min

Manicure bez malowania
Manicure z malowaniem
Manicure opi gel colour 
Pedicure bez malowania
Pedicure z malowaniem
Pedicure opi gel colour
Malowanie paznokci
Malowanie paznokci opi gel colour
Manicure + pedicure z malowaniem
Usunięcie hybrydy

 60 zł
70 zł
110 zł
80 zł

 
90 zł
130 zł
50 zł
70 zł

140 zł
30 zł

35 min
45 min
60 min
70 min
80 min
80 min
25 min
25 min

120 min
20 min


