Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska
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ZŁOTO * PERŁY * KAWIOR

Nasza oferta obejmuje takie działy jak:
KOSMETYKA TWARZY
PIELĘGNACJA CIAŁA
PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
WELLNESS

SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW
PROFESJONALNYCH

tel. 87 / 42 90 861
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Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska

1. KOSMETYKA TWARZY:

VIVIANT - zabieg przeciwtrądzikowy
BIOMAGIC - zabieg rozświetlający
BIOSENSIBLE - zabieg odwrażliwiający
VERNIX - zabieg regenerujący

380 zł
390 zł
400 zł
410 zł

ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWO - UJĘDRNIAJĄCY
400 zł
Zapewnia redukcję zmarszczek oraz wymodelowanie owalu twarzy. Łączy w sobie zalety linii
Tsukika bogatej w kwas hialuronowy oraz ekstrakt z Cereusa, jak również korzyści płynące ze składników
pochodzenia morskiego. Dla skóry wokół oczu stosowany jest odrębny masaż z wykorzystaniem
preparatów zawierających kolag i kwas hialuronowy. Zabieg łączy w sobie masaż ujędrniający
i japońskie techniki akupresury.

KORALOWA ODNOWA
- natychmiastowe działanie nawilżające i uelastyczniające oraz odbudowujące
uszkodzoną strukturę komórek skóry - Ultradźwięki - Coral Sea Power - Skin Jet

370 zł

INTENSYWNA KURACJA NAWILŻAJĄCO - ODŻYWCZA*
- odnowa biologiczna skóry dzięki podwójnej sieci wiązań. Zabieg polepszający
stan skóry i redukujący zmarszczki, poprawiający elastyczność i jędrność, pielęgnujący
słabo nawilżoną skórę, pięknie wygładzający skórę - Ultradźwięki - Trans-Hyal, Skin Jet

370 zł

ZABIEG DOTLENIAJĄCY Z OXYBRAZJĄ
-Zabieg dotleniający z oxybrazją - peelingiem wodno-tlenowym

380 zł

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY Z OCZYSZCZANIEM MANUALNYM

380 zł

KARBONOWY LIFTING
- liftingujacy zabieg z aktywnym węglem o natychmiastowym działaniu wygładzającym,
polecany dla każdego rodzaju cery również problematycznej - Ultradźwięki Transcell Alfa Active - Skin Jet

400 zł

DOTYK LUKSUSU
- zabieg głęboko regenerujący, przeciwzmarszczkowy dla skóry wrażliwej
i suchej. Idealne połączenie isoflawonu i kolagenu morskiego zapewni skórze
silne nawilżenie. Wygładzenie skóry, działanie przeciwzmarszczkowe, odżywcze,
poprawa i utrzymanie spójności skóry - Ultradźwięki - Transhorma - Skin Jet

400 zł
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ZABIEGI LUKSUSOWE:
BELLEFONTAINE - ZŁOTO I KAWIOR
Luksusowa pielęgnacja przeciwzmarszczkowa i liftingująca dla cer dojrzałych
i pozbawionych blasku. W skład zabiegu wchodzą dwie maski: kawiorowa
i kolagenowo-kawiorowa. Ich spotęgowane działanie powoduje, że skóra
odzyskuje świeżość i blask. Zmarszczki są widocznie redukowane i owal twarzy
wyraźnie zarysowany. Zabieg daje natychmiastowy widoczny efekt,
a jednocześnie jest wspaniałą kuracją odmładzającą.

1350 zł

ZABIEGI DLA CER DOJRZAŁYCH:
BELLEFONTAINE - ZABIEG LIFTINGUJĄCY
Liftingujący zabieg przeznaczony dla cer dojrzałych i suchych.
Skutecznie wygładza skórę i widocznie poprawia kontur twarzy. Idealna
pielęgnacja wymagającej, dojrzałej cery.

800 zł
1h45

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE:
BELLEFONTAINE - ZABIEG NAWILŻAJĄCY
Idealny zabieg dla cery odwodnionej.
Użycie podczas zabiegu specjalnie opracowanego serum, powoduje 500
krotne zwiększenie poziomu nawilżenia skóry. Daje długotrwały efekt.

650 zł
1h30

BELLEFONTAINE - ZABIEG REWITALIZUJĄCY
Zabieg przygotowany dla matowej, zmęczonej i pozbawionej blasku cery.
Polecany dla cery wrażliwej-naczyniowej. Napina i wygładza skórę,
przywraca zdrowy i młodzieńczy wygląd.

750 zł
1h30
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BRWI
BRODA
POLICZKI
WĄSIKI
ŁYDKI
UDA
BIKINI
PACHY
RĘCE
PLECY

DEPILACJA WOSKIEM

BRWI
RZĘSY
REGULACJA BRWI

40 zł
50 zł
50 zł
40 zł
100 zł
120 zł
150 zł
70 zł
100 zł
150 zł

HENNA

40 zł
40 zł
40 zł

DODATKOWE USŁUGI DO ZABIEGÓW NA TWARZ:
- czyszczenie manualne
- mikrodermabrazja twarzy
- mikrodermabrazja okolic oczu
- masaż twarzy
- maska algowa
- peeling kawitacyjny
- oxybrazja

70 - 120 zł
80 zł
50 zł
80 zł
80 zł
80 zł
100 zł

MIKRODERMABRAZJA
Mikrodermabrazja jest nowoczesnym, nieinwazyjnym zabiegiem złuszczania naskórka, który powoduje,
że skóra staje się zdrowsza, poprawia jej funkcjonowanie i pomaga uporać się z ewentualnymi
problemami. Jest tez świetnym zabiegiem pielęgnacyjnym. Poprzez strumień kryształków Korundu
w sposób łagodny następuje ścieranie martwych komórek naskórka i zanieczyszczeń. Dzięki
takiemu działaniu na górną warstwę naskórka w jego warstwie spodniej występuje
zintensyfikowane tworzenie się nowych komórek. Przesuwają się one do góry i zastępują
komórki uszkodzone, a złuszczanie następuje stopniowo, warstwa po warstwie.
Nie występuje niebezpieczeństwo zbyt głębokiego lub nierównego złuszczania. Zabieg jest
bardzo bezpieczny. EFEKT KOŃCOWY JEST WIDOCZNY BEZPOŚREDNIO PO ZABIEGU
I NIE MA ŻADNYCH PODRAŻNIEŃ.
Już po pierwszym zabiegu skóra jest jaśniejsza, gładsza i jedwabista w dotyku. Zmniejsza się
wielkość porów i ilość zaskórników, koloryt jest znacznie wyrównany. W przypadku większych
zmian typu np. blizny, zaawansowany trądzik, uzyskanie większego efektu wymaga większej
ilości zabiegów. Zarówno głębokość złuszczania jak i zestaw preparatów w takim zabiegu są
dobierane indywidualnie do stanu skóry i jej problemów.
ZABIEG JEST BEZBOLESNY I BEZKRWAWY, MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO POJEDYŃCZY
LUB W SERIACH. Głębokość i ilość zabiegów jest dobierana indywidualnie, w zależności od
kondycji skóry i stopnia jej uszkodzenia. Pozytywny wpływ terapii Skin Jet widoczny jest już
po pierwszym zabiegu.

ZALETY MIKRODERMABRAZJI:
- regeneracja i uelastycznienie skóry,
- zwiększenie poziomu absorbcji aplikowanych składników aktywnych,
- stymulacja mikrokrążenia, co powoduje lepsze odżywianie komórek skóry,
- eliminacja zmian trądzikowych, łojotoku, zaskórników,
- wzmocnienie zdolności obronnych skóry,
- wywołanie wzmożonej produkcji kolagenu i elastyny ( odnowa skory właściwej ),
- powstrzymanie starzenia się skóry
- spłycenie blizn
ULTRADŹWIĘKI - MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
Ultradźwięki, a przede wszystkim wywoływany przez nie efekt to relaksujący
i korzystny sposób głębokiego wtłaczania aktywnych substancji zawartych w kosmetykach.
Podczas zabiegu na skórę zostaje nałożony specjalny kosmetyk, a następnie jest przykładana głowica
( ceramiczno - krzemowa ) emitująca fale ultradźwiękowe w celu zwiększenia penetracji
produktami aktywnymi. Ultradźwięki umożliwiają głębokie wnikanie substancjom,
które zostały zaaplikowane. Poprzez co bardzo wspomagają efektywność zabiegu.
OXYBRAZJA – PEELING WODNO-TLENOWY
Oxybrazja – to rodzaj peelingu gdzie czynnikiem złuszczającym jeststrumień rozproszonych
kropelek soli fizjologicznej i powietrza, emitowany pod ciśnieniem przez urządzenie.
Czynniki, które są wykorzystywane w zabiegu to sól fizjologiczna i sprężone powietrze.
Połączenie tych dwóch naturalnych czynników daje nam najbezpieczniejszą metodę złuszczania,
którą bez obaw możemy zastosować u tych osób, które przez problemy np. z naczynkami
czy trądzikiem nie mogły korzystać z innych zabiegów złuszczania. Oxybrazja daje nam możliwość
dotlenienia skóry oraz jej rozjaśnienia i ujednolicenia kolorytu. W trakcie zabiegu odczuwalny
jest kojący chłód, który łagodzi podrażnienia, obkurcza pory, zmniejszając ich widoczność
oraz napina mięśnie twarzy poprawiając jej owal. Skóra jest widocznie wygładzona,
rozjaśniona i odświeżona.
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2. PIELĘGNACJA CIAŁA

PEELING SOLNY

170 zł

PEELING CUKROWY

170 zł

PEELING DROBNOZIARNISTY

170 zł

MAGICZNA ZIEMIA - ALFA TERRA * - zabieg detoksujący, odżywczy, nawilżający,
przy walce z cellulitem, nadwagą, trądzikiem, a także w terapii dla skóry wrażliwej.
Działa przeciwbólowo - znacznie zmniejsza bóle reumatyczne, artretyczne,
mięśniowe, stawowe, jest lekiem na choroby skóry ( skóra trądzikowa, atopowe zapalenie
skóry, łuszczyca ). Ta niezwykła ziemia łączy w sobie właściwości wielu innych znanych
składników tj. algi, muły, torfy, błota - Skin Jet

290 zł

BŁOTO Z MORZA MARTWEGO *
- właściwości pielęgnacyjno - lecznicze, terapeutyczne, remineralizujące,
detoksykujące i regenerujące

290 zł

MIODOWA TERAPIA - NAWILŻANIE I ODŻYWIANIE *
- miód ma działanie odmładzające, odżywcze, nawilżające i lecznicze
( np. przeciwzapalne ). Dzięki wysokim wartościom odżywczym wzbogaca skórę
o substancje biologicznie aktywne. Poprawia sprężystość skóry, jednocześnie czyniąc
ją gładką, miękką i promienną.

290 zł

CZEKOLADOWA TERAPIA - NAWILŻANIE I ODŻYWIANIE *
- okład ciała gorącą czekoladą,
Intensywne działanie nawilżająco - odżywcze

300 zł

ALGI *
- odtoksyczniający zabieg na ciało oparty na algach, odżywia i nawilża skórę
Pevonia, Botanica

350 zł

* peeling solny lub cukrowy przy zabiegach owijania ciała ( np. przy zabiegach z użyciem kapsuły ) - 150 zł

DRENAŻ LIMFATYCZNY BOA - redukuje cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej

130 zł

KĄPIEL RELAKSUJĄCA - hydromasaż w wannie Cosmopro z koloroterapią
- poprawia krążenie krwi, aktywuje wydzielanie toksyn, uzupełnia niedobory minerałów ,
wyszczupla i tonizuje

150 zł

SOLARIUM

1 min. 3 zł

ZABIEG NA WYBRANE CZĘŚCI CIAŁA:
ZABIEG NA PLECY DLA CERY TŁUSTEJ z oczyszczaniem manualnym
- oczyszcza skórę i zapobiega powstawaniu zmian ropnych

390 zł
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PAKIETY SPA
Spa for woman

CENA: 350 zł

* PEELING CIAŁA,
* ŻELOWA MASKA NA CIAŁO,
* WMASOWANIE ODŻYWCZEGO MASŁA

Spa for men

CENA: 350 zł

* PEELING CIAŁA
* ŻELOWA MASKA NA CIAŁO
* WMASOWANIE OLEJKU NAWILŻAJĄCEGO

Zabieg wyszczuplająco-modelujacy

CENA: 350 zł

* ARGANOWY PEELING CIAŁA
* KOKTAJL REDUKUJACY TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ
* TERMOAKTYWNY ŻEL MODELUJĄCY SYLWETKĘ
* BALSAM WYSZCZUPLAJĄCY

Zdrowe ciało

CENA: 360 zł

* PEELING CIAŁA
* WMASOWANIE ŻELU ANTYCELLULITOWEGO
* OKŁAD CIAŁA ZIEMIĄ ALFA TERRA
* WMASOWANIE KREMU ANTYCELLULITOWEGO

Złoto, miód i mleko

CENA: 360 zł

* PEELING CIAŁA Z DROBINKAMI ZŁOTA,
* MIODOWY OKŁAD CIAŁA O DZIAŁANIU ODMŁADZAJĄCYM,
NAWILŻAJĄCYM I ODŻYWCZYM
* BALSAM MIODOWO-ZŁOTY

Morskie ukojenie

CENA: 450 zł

* PEELING CIAŁA
* ALGI MORSKIE ( okład na ciało )
* NAWILŻENIE TWARZY ( ampułka i maska algowa )
* WMASOWANIE BALSAMÓW WYSZCZUPLAJACYCH

Lekkość ciała

CENA: 460 zł

* KĄPIEL RELAKSUJĄCA Z HYDROMASAŻEM CIAŁA
* PEELING
* DRENAŻ LIMFATYCZNY DOLNYCH PARTII CIAŁA
( nogi, pośladki, biodra ) ZA POMOCĄ APARATU BOA
* OKŁAD CAŁEGO CIAŁA Z ZIEMI
TERRA WSPOMAGAJĄCY
PROCES WYSZCZUPLANIA I UJĘDRNIANIA
* WMASOWANIE EMULSJI MODELUJĄCEJ SYLWETKĘ

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Zabieg SPA kids
* ZABIEG ODŻYWCZO-NAWILŻAJACY DLA NAJMŁODSZYCH.
IDEALNA KOMPOZYCJA MASŁA SHEA Z CUDOWNYM,
MOCNO OWOCOWYM ZAPACHEM MELONA I BANANA SPRAWI,
ŻE KAŻDE DZIECKO CHĘTNIE POCZUJE GO NA SWOIM CIELE

*

*

*

*

CENA: 250 zł
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PAKIETY SPA Z MASAŻEM

Bogactwo ziemi

CENA: 440 zł

* PEELING CIAŁA
* OKŁAD CIAŁA MASKĄ Z ZIEMI ALFA-TERRA
* MASAŻ 25 min.

Bogactwo morza

CENA: 440 zł

* PEELING CIAŁA
* OKŁAD CIAŁA MASKĄ BŁOTNĄ ( BŁOTO Z MORZA MARTWEGO )
* MASAŻ 25 min.
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3. MASAŻE
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BELLEFONTAINE - Caviar - 120 min.
Odmładzający zabieg kawiorowy na ciało
( masaż )

940 zł

MASAŻ RELAKSUJĄCY 50 min.
- delikatny masaż na oleju kokosowym, uspokaja, przynosi ukojenie.

310 zł

320 zł
MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ 50 min.
- jest zabiegiem łączącym w sobie masaż relaksujący, aromaterapię
i ciepło płomienia świecy stworzone z najwyższej jakości składników naturalnych:
Masło Shea, wosk sojowy, olej jojoba, olej ze słodkich migdałów, witamina E, olejki eteryczne.
Skóra staje się elastyczna, miękka w dotyku, jedwabiście gładka i otulona przyjemnym aromatem,
jest o wiele bardziej nawilżona, odżywiona, ukrwiona i promienista.
MIKADO - GOLD 50 min.
- masaż oparty na japońskiej technice. Relaks, poprawa ukrwienia, nawilżanie,
właściwości odmładzająco - regenerujące uzyskane poprzez użycie olejku
z dodatkiem 23 - karatowego złota - Skin Jet

320 zł

MASAŻ KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY 50 min.
- zwiększa zdolność mięśni do pracy, zwiększa elastyczność i wytrzymałość wiązadeł,
zapobiega zanikom mięśniowym, podnosi napięcie mięśni, pobudza układ limfatyczny
i krwionośny, zwiększa wchłanianie obrzęków, powoduje szybsze wydalanie produktów.

320 zł

MASAŻ ODŻYWCZY SHEA 50 min.
- działanie wygładzające, regenerujące, odżywcze, chroniące przed starzeniem się skóry.
Zabieg na bazie Masła SHEA bogatego w naturalną alantoinę, witaminę E i prowitaminę A.

330 zł

MASAŻ CIAŁA GORĄCYMI KAMIENIAMI 50 min.
- pobudza obieg krwi, wpływa na energię witalną, wspomaga układ limfatyczny,
rozluźnia, poprawia elastyczność i jędrność skóry.

340 zł

MASAŻ WSPOMAGAJĄCY ODCHUDZANIE 50 min.
- wspomaga redukcje tkanki tłuszczowej, w znacznym stopniu redukuje cellulit
i silnie pobudza mięśnie do pracy. Modeluje, wpływa na smukłość mięśni.
Masaż wykonywany bańką chińską.

340 zł

BOROWINOWE SPA 60min.
- masaż relaksujący z leczniczym okładem borowinowym na wybraną część ciała
Borowina - jest jednym z najcenniejszych darów natury. Borowiną wspomaga się
leczenie stanów zapalnych, schorzeń mięśni, kości i stawów.

340 zł

MASAŻ ZŁOTO, MIÓD I MLEKO 70 min.
- miodowo-złoty peeling ciała
- masaż relaksujący

400 zł

MASAŻE NA WYBRANE CZĘŚCI CIAŁA:
MASAŻ KLASYCZNY CZĘŚCIOWY 30 min.

190 zł

MASAŻ PLECÓW CIEPŁYMI KAMIENIAMI 30 min.

200 zł

ANTYCELLULITOWY MASAŻ CIAŁA 25 min.
- masaż częściowy, wspomagany koncentratem cynamonowo - algowym o wysokim
działaniu antycellulitowym i wspomagającym redukcję tkanki tłuszczowej.
Masaż wykonywany bańką chińską.

200 zł

MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA 30 min.
- terapeutyczne działanie na stawy kręgosłupa o wysokim stopniu skuteczności,
zmniejsza ból, a nawet redukuje go, powoduje zwiększenie ruchomości stawowej
i zdecydowanie zmniejsza napięcie mięśniowe.

190 zł
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4. MANICURE - PEDICURE

ZABIEGI NA DŁONIE:
MANICURE HYBRYDOWY
MANICURE HYBRYDOWY FRENCH
MANICURE SPA - skórki, peeling, ampułka, krem, lakier
MANICURE DELUXE - peeling, maska, parafina, skórki, lakier
MANICURE IBX
ZDJECIE LAKIERU HYBRYDOWEGO

150 zł
160 zł
130 zł
150 zł
180 zł
50 zł

ZABIEGI NA STOPY :
PEDICURE SPA - kąpiel, frezarka, peeling ,maska
PEDICURE HYBRYDOWY - kąpiel, frezarka, peeling ,maska, lakier hybrydowy

190 zł
230 zł
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6. ZABIEGI DLA PAŃ W CIĄŻY

ZABIEGI NA TWARZ:

MENARD - NIESKAZITELNA URODA

od 400 zł
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od 650 do 1350 zł

BELLEFONTAINE
- ekskluzywne zabiegi na twarz

PIELĘGNACJA CIAŁA:

PEELING DROBNOZIARNISTY
170 zł
MAGICZNA ZIEMIA - Alfa Terra * - zabieg detoksujący, odżywczy, nawilżający,
290 zł
przy walce z cellulitem, nadwagą, trądzikiem, a także w terapii dla skóry wrażliwej.
Działa przeciwbólowo - znacznie zmniejsza bóle reumatyczne, artretyczne, mięśniowe,
stawowe, jest lekiem na choroby skóry( skóra trądzikowa, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca ).
Ta niezwykła ziemia łączy w sobie właściwości wielu innych znanych składników
tj. algi, muły, torfy, błota
- Skin Jet
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7. ZABIEGI DLA PANÓW

ZABIEGI NA TWARZ:

MENARD - NIESKAZITELNA URODA

od 400 zł

ZABIEGI NA TWARZ EKSKLUZYWNE:
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BELLEFONTAINE - ZABIEG REWITALIZUJĄCY
- zabieg przygotowany dla matowej, zmęczonej i pozbawionej blasku męskiej cery.
Przywraca skórze zdrowy i młodzieńczy wygląd. Napina i wygładza skórę.

750 zł
1h30

BELLEFONTAINE - ZABIEG DLA SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ
- zabieg opracowany specjalnie z myślą o zanieczyszczonej męskiej skórze.
Reguluje gospodarkę wydzielania sebum i skutecznie łagodzi wszelkie
podrażnienia.

750 zł
1h30

INTENSYWNA KURACJA NAWILŻAJĄCO - ODŻYWCZA*
- odnowa biologiczna skóry dzięki podwójnej sieci wiązań. Zabieg polepszający
stan skóry i redukujący zmarszczki, poprawiający elastyczność i jędrność, pielęgnujący
słabo nawilżoną skórę, pięknie wygładzający skórę - Ultradźwięki - Trans-Hyal, Skin Jet

370 zł

DOTYK LUKSUSU *
- zabieg głęboko regenerujący, przeciwzmarszczkowy dla skóry wrażliwej
i suchej. Idealne połączenie isoflawonu i kolagenu morskiego zapewni skórze
silne nawilżenie. Wygładzenie skóry, działanie przeciwzmarszczkowe, odżywcze,
poprawa i utrzymanie spójności skóry - Ultradźwięki - Transhorma, Skin Jet

400 zł

DODATKOWE USŁUGI DO POWYŻSZYCH ZABIEGÓW:
- mikrodermabrazja
- czyszczenie manualne
- masaż twarzy
- peeling kawitacyjny

80 zł
od 70 do 120 zł
80 zł
80 zł

MIKRODERMABRAZJA jest nowoczesnym, nieinwazyjnym zabiegiem złuszczania naskórka, który powoduje, że skóra staje się
zdrowsza, poprawia jej funkcjonowanie i pomaga uporać się z ewentualnymi problemami. Jest tez świetnym zabiegiem
pielęgnacyjnym. Poprzez strumień kryształków Korundu w sposób łagodny następuje ścieranie martwych komórek naskórka
i zanieczyszczeń. Dzięki takiemu działaniu na górną warstwę naskórka w jego warstwie spodniej występuje
zintensyfikowane tworzenie się nowych komórek. Przesuwają się one do góry i zastępują komórki uszkodzone, a złuszczanie
następuje stopniowo, warstwa po warstwie. Nie występuje niebezpieczeństwo zbyt głębokiego lub nierównego złuszczania.
Zabieg jest bardzo bezpieczny. EFEKT KOŃCOWY JEST WIDOCZNY BEZPOŚREDNIO PO ZABIEGU I NIE MA
ŻADNYCH PODRAŻNIEŃ. Już po pierwszym zabiegu skóra jest jaśniejsza, gładsza i jedwabista w dotyku. Zmniejsza się
wielkość porów i ilość zaskórników, koloryt jest znacznie wyrównany. W przypadku większych zmian typu np. blizny,
zaawansowany trądzik, uzyskanie większego efektu wymaga większej ilości zabiegów. Zarówno głębokość złuszczania jak
i zestaw preparatów w takim zabiegu są dobierane indywidualnie do stanu skóry i jej problemów. ZABIEG JEST BEZBOLESNY
I BEZKRWAWY, MOŻE BYĆ STOSOWANY JAKO POJEDYŃCZY LUB W SERIACH.

PIELĘGNACJA CIAŁA:

Bellefontaine

BELLEFONTAINE
- ekskluzywne zabiegi na ciało połączone z masażami
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od 730 do 940 zł

PEELING SOLNY

170 zł

PEELING DROBNOZIARNISTY

170 zł

ALGI - ODTOKSYCZNIENIE CIAŁA *
- odtoksyczniający zabieg na ciało oparty na algach, odżywia i nawilża skórę

350 zł

BŁOTO Z MORZA MARTWEGO *
- właściwości pielęgnacyjno - lecznicze, terapeutyczne, remineralizujące,
detoksykujące i regenerujące

290 zł

ZIELONA KAWA *
- zabieg owijania ciała na bazie zielonej kawy, usuwa toksyny
i odmładza - Pevonia, Botanica

390 zł

Studio Zdrowia i Urody Gołębiewska

MASAŻE:
MASAŻ KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY 50 min.
- zwiększa zdolność mięśni do pracy, zwiększa elastyczność i wytrzymałość wiązadeł,
zapobiega zanikom mięśniowym, podnosi napięcie mięśni, pobudza układ limfatyczny
i krwionośny, zwiększa wchłanianie obrzęków, powoduje szybsze wydalanie produktów

320 zł

MIKADO - GOLD 50 min.
- masaż oparty na japońskiej technice. Relaks, poprawa ukrwienia, nawilżanie,
właściwości odmładzająco - regenerujące uzyskane poprzez użycie olejku
z dodatkiem 23 - karatowego złota - Skin Jet

310 zł

MASAŻ CIAŁA GORĄCYMI KAMIENIAMI 50 min.
- pobudza obieg krwi, wpływa na energię witalną, wspomaga układ limfatyczny,
rozluźnia, poprawia elastyczność i jędrność skóry.

340 zł

MASAŻ WSPOMAGAJĄCY ODCHUDZANIE 50 min.
- wspomaga redukcje tkanki tłuszczowej, w znacznym stopniu redukuje cellulit
i silnie pobudza mięśnie do pracy. Modeluje, wpływa na smukłość mięśni.
Masaż wykonywany bańką chińską.

340 zł

MASAŻE NA WYBRANE CZĘŚCI CIAŁA:

MASAŻ KLASYCZNY CZĘŚCIOWY 30 min.

190 zł

MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA 30 min.
- terapeutyczne działanie na stawy kręgosłupa o wysokim stopniu skuteczności,
zmniejsza ból, a nawet redukuje go, powoduje zwiększenie ruchomości stawowej
i zdecydowanie zmniejsza napięcie mięśniowe.

190 zł

ZABIEG NA DŁONIE:
MANICURE SPA - skórki, peeling, serum, krem

130 zł

ZABIEG NA STOPY:
PEDICURE SPA - kąpiel, frezarka, peeling, maska

190 zł

