zabieg nawilżajacy

zabieg dotleniający

zabieg oczyszczający

zabieg rozświetlający

zabieg łagodzący

zabieg relaksujący

zabieg liftingujący

zabieg odżywczy

zabieg przeciwzmarszczkowy

zabieg leczniczy

SPECIALS

COLD CREAM MARINE RITUAL

60 min

270 PLN

Regenerująco-odżywczy zabieg na twarz dla skóry suchej i wrażliwej na bazie unikalnej receptury
Cold Cream Marine. Zapewnia skórze długotrwałe odżywienie, nawilżenie i ukojenie.

Energy C

60 min

350 PLN

Specjalistyczny zabieg na twarz z serii MESOESTETIC, oparty na aktywnym koncentracie witaminy
C zamkniętej w ampułce. Uzupełniony głęboko odżywczą maską biocelulozową ma silne działanie
rozświetlające, antyoksydacyjne i nawilżające skórę.

POLYNESIA TREATMENT

90 min

340 PLN

Ten polinezyjski rytuał na ciało zaprasza w zmysłową podróż po Wyspach Polinezji. Przeniesie Cię
do egzotycznej krainy relaksu. Każda z wysp to kolejny etap głęboko relaksującego i odżywczego
zabiegu, likwiduje wszelkie napięcia, neutralizuje złą energię, przywraca dobre samopoczucie
i równowagę w całym organizmie.

MASAŻ ANTYSTRESOWY GORĄCYMI OLEJKAMI

60 min
90 min

220 PLN
300 PLN

Relaksacyjny masaż, w którym główną rolę gra zapach, indywidulanie dobranych, gorących olejków.
Wycisza organizm, niweluje stres i negatywne emocje.

PIELĘGNACJA TWARZY
ILLUMINATING RADIANCE FACIAL TREATMENT

30 min

170 PLN

Ekspresowy zabieg upiększający dla każdego typu skóry. Nawilża, odżywia, wygładza i odświeża
naskórek, usuwa oznaki zmęczenia oraz przywraca skórze zdrowy i promienny wygląd.

RE-BALANCING TREATMENT

60 min

220 PLN

Zabieg przeznaczony dla skóry tłustej i trądzikowej. Mikronizowana alga morska, bogata w 46
witamin i minerałów oczyszcza skórę z nagromadzonych toksyn oraz reguluje pracę gruczołów
łojowych.

PURETE MARINE RITUAL

60 min

250 PLN

Intensywny przeciwtrądzikowy rytuał, który dogłębnie oczyszcza ujścia gruczołów łojowych,
zmniejsza widoczność porów, przywraca skórze pełną równowagę i matowość.

AQUARELLE

60 min

220 PLN

Zabieg nawilżająco-energetyzujący do skóry szarej i zmęczonej. Dedykowany jest do pielęgnacji
skóry wymagającej odżywienia, nawilżenia i poprawienia mikrocyrkulacji w naczyniach krwionośnych
i limfatycznych.

ABSOLUTE HYDRATION RITUAL

60 min

280 PLN

Zabieg intensywnie nawilżający z kompleksem morskich składników Seve Bleue. Zapewnia
długotrwałe nawilżenie oraz pobudza naturalny proces detoksykacji skóry, zapewniając jej świeży
i promienny wygląd.

COLD CREAM MARINE RITUAL

bestseller

60 min

270 PLN

Regenerująco-odżywczy zabieg dla skóry suchej i wrażliwej na bazie unikalnej receptury Cold
Cream Marine. Zapewnia skórze długotrwałe odżywienie, nawilżenie i ukojenie.

EYE EXPERT TREATMENT

40 min

160 PLN

Sekret młodego spojrzenia - innowacyjny i niezwykle efektowny zabieg. To rozwiązanie na
wszystkie problemy, które dotykają delikatną skórę wokół oczu - zmarszczki, cienie, obrzęki
i suchość.

HYALURONIC MARINE TREATMENT

60 min

320 PLN

Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Usuwa pierwsze oznaki starzenia się skóry
i precyzyjnie wypełnia zmarszczki. Błyskawiczny efekt zapewniają mikrosfery z cząsteczkami
kwasu hialuronowego.

SILICIUM MARINE TREATMENT

60 min

400 PLN

Luksusowy odmładzająco-liftingujący rytuał. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne: kwas
hialuronowy, kolagen, krzem morski, czerwone algi, zapewniają natychmiastowy efekt liftingu.
Modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki i drobne linie, pobudza
produkcję kolagenu i elastyny.

BRIGHTENING LUMIERE MARINE TREATMENT

60 min

380 PLN

Kompleksowy rytuał rozjaśniająco-odmładzający na twarz i dłonie. Dzięki zastosowaniu
potrójnej metody eksfoliacji, niweluje każdy rodzaj przebarwienia, zapewniając efekt wygładzonej,
nawilżonej skóry o jednolitym kolorycie i promiennym wyglądzie.

OCEAN TREATMENT FOR MEN

60 min

250 PLN

Energetyzyjąco-nawilżający zabieg dla mężczyzn. Zapewnia głębokie oczyszczenie, intensywne
nawilżenie, oraz wycisza podrażnienia spowodowane np. goleniem.

ZABIEGI NA TWARZ
SMOCZA KREW

60 min

250 PLN

60 min

250 PLN

60 min

300 PLN

Zabieg dla skóry z przebarwieniami oraz bliznami.

LASER-IQ
Zabieg dla skóry wrażliwej, naczyniowej i hipoalergicznej.

SIŁA JADU WĘŻA

Zabieg o działaniu liftingującym i przeciwzmarszczkowym.
Wyjątkowy sposób iniekcji skoncentrowanych składników aktywnych w głąb skóry.

ZŁOTO BIOMIMETYCZNE

60 min

350 PLN

Ekskluzywny zabieg przeciwzmarszczkowy o bogatej formule ekskluzywnych składników aktywnych
o naturalnym pochodzeniu: złota, białych trufli oraz kawioru.

ZABIEGI NA TWARZ
Specjalistyczne zabiegi oparte na aktywnych koncentratach zamkniętych w ampułkach i uzupełnione
głęboko odżywczą maską biocelulozową.

ENERGY C

bestseller

60 min

350 PLN

Specjalna formuła witaminy C o silnym działaniu rozświetlającym, antyoksydacyjnym i nawilżającym
skórę.

COLLAGEN 360º

60 min

350 PLN

Kuracja o intensywnym działaniu napinającym i ujędrniającym skórę. Redukuje widoczne oznaki
starzenia, utraty elastyczności, spadku nawilżenia i jędrności skóry.

STEM CELL

60 min

400 PLN

Kuracja przeznaczona do silnej regeneracji i odbudowy skóry. Wysokiej jakości wyciągi z komórek
macierzystych, witamina C i E, aloes, peptydy mineralne i antyoksydanty.

RADIANCE DNA

60 min

400 PLN

Globalna kuracja przeciwstarzeniowa remodelująca skórę. Kompleksowe działanie. Peptydy
mimetyczne, koenzym Q10, kwas hialuronowy, DMAE, fosfolipidy lamelarne zapewniają
natychmiastowy i długotrwały efekt odmładzający.

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE / ZŁUSZCZAJĄCE
TOX PEEL PROGRAM

40 min

220 PLN

MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY

60 min

230 PLN

PEELING CHEMICZNY

60 min

250 PLN

RETIX C

40 min

220 PLN

ZABIEGI APARATUROWE
MIKRODERMABRAZJA

50 min

200 PLN

PEELING KAWITACYJNY

40 min

180 PLN

M.PEN - MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA
Microneedling - automatyczne nakłuwanie skóry na określoną głębokość oraz aplikacja
substancji aktywnych w głąb skóry właściwej, przy minimalizacji uszkodzeń naskórka.
M.pen wykorzystuje naturalne skłonności skóry do odnowy. Podczas pracy urządzenia
generowane są mikro kanały by zwiększyć absorpcję preparatów aktywnych stosowanych
powierzchownie.

TWARZ

od 390 do 490 PLN

TWARZ, SZYJA, DEKOLT

od 490 do 590 PLN

INFUZJA TLENOWA
Infuzja tlenowa to nieinwazyjny, bezbolesny zabieg widocznie poprawiający wygląd skóry. Jest
metodą odmładzania i dogłębnego nawilżania skóry na poziomie komórkowym, opartą na połączeniu
dwóch technologii: terapii czystym tlenem oraz wprowadzenia w skórę składników aktywnych.

INFUZJA TLENOWA SMOCZA KREW

90 min

350 PLN

INFUZJA TLENOWA LASER-IQ

90 min

350 PLN

INFUZJA TLENOWA SIŁA JADU WĘŻA

90 min

400 PLN

INFUZJA TLENOWA ZŁOTO BIOMIMETYCZNE

90 min

450 PLN

KARBOKSYTERAPIA
Terapia medyczna o szerokim spektrum zastosowania. Wykorzystuje dwutlenek węgla do walki
z nadmiarem tkanki tłuszczowej, cellulitem, rozstępami, bliznami i łysieniem. Zapewnia również
kompleksowe odmłodzenie skóry i poprawia jej elastyczność.

KARBOKSYTERAPIA NA OKOLICĘ OCZU
KARBOKSYTERAPIA TWARZ
KARBOKSYTERAPIA CIAŁO

bests

150 PLN
200 PLN
1 partia / 250 PLN

LASER
Nieinwazyjny lifting twarzy. W zależności od potrzeby skóry może działać drenująco, odmładzająco
bądź liftingująco. Polega na mechanicznym masażu leczniczym, którego rezultat widoczny jest
od razu po zabiegu. Skóra zostaje napięta, dotleniona, a komórki pobudzane do produkcji elastyny
i kolagenu. Zabieg obejmuje twarz, szyję, dekolt, kontur ust i oczu. Redukuje głębokie zmarszczki.

ZABIEG NA TWARZ
SERIA 5 ZABIEGÓW (płatne z góry)
SERIA 10 ZABIEGÓW (płatne z góry)
SERIA 15 ZABIEGÓW (płatne z góry)

40 min

300 PLN
– 10% rabatu
– 15% rabatu
– 20% rabatu

DODATKI DO ZABIEGÓW NA TWARZ
NANO MASKA

180 PLN

MASKA DODATEK

100 PLN

DODATEK BLASK

100 PLN

PŁATKI POD OCZY

4O PLN

SONOFOREZA

80 PLN

DARNSONWALIZACJA

80 PLN

AMPUŁKA Z WITAMINĄ C lub KWASEM HIALURONOWYM

30 PLN

RĘKAWICZKI KOLAGENOWE

35 PLN

SKARPETKI KOLAGENOWE

45 PLN

PIELĘGNACJA RZĘS
LIFTING + LAMINACJA

160 PLN

LIFTING + LAMINACJA + BOTOKS

200 PLN

PRZEDŁUŻANIE RZĘS 1:1

200 PLN

PRZEDŁUŻANIE RZĘS 2:1

250 PLN

PRZEDŁUŻANIE RZĘS 3:1

350 PLN

OPRAWA OCZU
HENNA BRWI

30 PLN

REGULACJA BRWI

30 PLN

HENNA RZĘS

30 PLN

HENNA BRWI Z REGULACJĄ

50 PLN

KOMPLET: HENNA BRWI I RZĘS + REGULACJA

70 PLN

MAKIJAŻE
MAKIJAŻ DZIENNY

180 PLN

MAKIJAŻ WIECZOROWY

250 PLN

MAKIJAŻ ŚLUBNY

280 PLN

MAKIJAŻ ŚLUBNY Z PRÓBNYM

350 PLN

MAKIJAŻ PRÓBNY ŚLUBNY

150 PLN

RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO
COLD CREAM MARINE BODY RITUAL

75 min

250 PLN

Niezwykle relaksujący zabieg dedykowany suchej i bardzo suchej skórze. Łagodzi uczucie napięcia
i dyskomfortu oraz przywraca odpowiedni poziom lipidów. Relaksujące ruchy i kojący, delikatny
masaż przywracają jędrność, miękkość i aksamitność nawet najbardziej podrażnionej skórze.

POLYNESIA TREATMENT

bestseller

90 min

340 PLN

Ten polinezyjski rytuał zaprasza w zmysłową podróż po Wyspach Polinezji. Przeniesie Cię do
egzotycznej krainy relaksu. Każda z wysp to kolejny etap głęboko relaksującego i odżywczego
zabiegu, likwiduje wszelkie napięcia, neutralizuje złą energię, przywraca dobre samopoczucie
i równowagę w całym organizmie.

PRODIGE DES OCEANS FACE & BODY RITUAL

120 min

450 PLN

Rytuał skutecznie poprawia wygląd skóry – wygładza, nawilża, przyspiesza syntezę włókien
podporowych skóry i kwasu hialuronowego, zmniejsza widoczność i ilość zmarszczek. Skóra
odzyskuje gładkość, elastyczność, jednolity koloryt i młodzieńczy wygląd.

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCO - UJĘDRNIAJĄCE
AROMACEANE SILHOUTTE TREATMENT

75 min

280 PLN

Zabieg wyszczuplający wyrównujący poziom energii w organizmie. Reguluje procesy przemiany
materii oraz przyśpiesza oczyszczanie organizmu. Wspomaga usuwanie złogów tłuszczowych,
modeluje sylwetkę, pobudza metabolizm, przywraca dobre samopoczucie.

HIGH- PRECISION SHAPING TREATMENT

60 min

280 PLN

Intensywny zabieg modelujący. Skutecznie walczy z cellulitem i niedoskonałościami sylwetki.
Zwiększa elastyczność i jędrność skóry. Pomaga przywrócić prawidłowe dotlenienie tkankom,
co pozwala zahamować proces tworzenia się cellulitu.

FRIGI - THALGO WRAP

70 min

280 PLN

Zabieg z mikronizowanymi algami morskimi. Uaktywnia krążenie krwi, ujędrnia skórę oraz poprawia
elastyczność ścian naczyń poprzez ich rozkurczanie i obkurczanie. Zabieg eliminuje nadmiar
wody w tkankach. W intensywnym programie polecany na problemy z krążeniem, cellulitem
krążeniowym, opuchniętymi i „ciężkimi” nogami oraz zwiotczeniu skóry brzucha, pośladków
i nóg.

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKA

30 min
60 min

170 PLN
250 PLN

Masaż bańką chińską doskonale sprawdza się jako zabieg antycellulitowy, ujędrniający oraz
modelujący sylwetkę. Pobudza krążenie krwi, wspomaga usuwanie zbędnych produktów przemiany
materii i toksyn z organizmu.

ENDERMOLOGIA LPG
Masaż podciśnieniowy - najbardziej skuteczna metoda redukcji cellulitu, modelowania i wyszczuplania
sylwetki.

1 zabieg
Pakiet 10 zabiegów
Strój

45 min

150 PLN
1200 PLN
100 PLN

LASER
TWARZ

Nieinwazyjny lifting twarzy. W zależności od potrzeby skóry może działać drenująco, odmładzająco
bądź liftingująco. Polega na mechanicznym masażu leczniczym, którego rezultat widoczny jest
od razu po zabiegu. Skóra zostaje napięta, dotleniona, a komórki pobudzane do produkcji elastyny
i kolagenu. Zabieg obejmuje twarz, szyję, dekolt, kontur ust i oczu. Redukuje głębokie zmarszczki.

ZABIEG NA TWARZ
SERIA 5 ZABIEGÓW (płatne z góry)
SERIA 10 ZABIEGÓW (płatne z góry)
SERIA 15 ZABIEGÓW (płatne z góry)

40 min

300 PLN
– 10% rabatu
– 15% rabatu
– 20% rabatu

CIAŁO

Najskuteczniejsza metoda nieinwazyjnego usuwania tkanki tłuszczowej, modelowania sylwetki,
redukcji cellulitu, walki z luźną skórą, obrzękami a nawet bliznami.
Głowica do głębokiej stymulacji wyposażona jest w laser diodowy oraz światło LED, co powoduje
przyspieszenie procesu lipolizy, czyli rozkładu tłuszczu. Światło LED oddziałuje na fibroblasty i
stymuluje produkcję kolagenu.

BASE – program na całe ciało
FOCUS – program na wybraną partię ciała
BASE + 1 FOCUS
BASE + 2 X FOCUS
BASE + 3 X FOCUS
BASE + 4 X FOCUS

1 zabieg
1 zabieg
1 zabieg
1 zabieg

20 min
10 min
30 min
40 min
50 min
60 min

STRÓJ
SERIA 5 ZABIEGÓW (płatne z góry)
SERIA 10 ZABIEGÓW (płatne z góry)
SERIA 15 ZABIEGÓW (płatne z góry)

300 PLN
350 PLN
380 PLN
400 PLN
100 PLN
– 10% rabatu
– 15% rabatu
– 20% rabatu

Przy serii 10 i 15 zabiegów (60 min.) kostium gratis!

PROGRAMY MEDYCZNE
Przed i po liposukcji, na blizny, rozstępy, po porodzie, na obrzęki, na zaparcia, na zapalenie mięśni
i ścięgien, dla sportowców – przed i po zawodach, wspomagające rehabilitację po udarach
i stwardnieniu rozsianym.

1 zabieg
1 zabieg
1 zabieg
1 zabieg

10 min
20 min
30 min
40 min

od 100 PLN
od 170 PLN
od 250 PLN
od 300 PLN

*Cena zabiegu medycznego Icoone ustalana jest podczas konsultacji i zależy od wielkości obszaru
zabiegowego oraz czasu pracy.

ŚWIAT MASAŻY
MASAŻ ANTYSTRESOWY GORĄCYMI OLEJKAMI
bestseller

60 min
90 min

220 PLN
300 PLN

Relaksacyjny masaż indywidulanie dobranymi gorącymi olejkami zapachowymi. Wycisza organizm,
niweluje stres i negatywne emocje.

RELAKSUJĄCY MASAŻ MASŁEM SHEA
bestseller

60 min
90 min

240 PLN
330 PLN

Uwalniający od stresu masaż na bazie masła shea. Cudownie aromatyczny i relaksujący. Doskonały
do skóry suchej i delikatnej. Świetnie wygładza i odżywia, pozostawiając skórę gładką, miękką
i elastyczną.

MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA

30 min

150 PLN

Masaż terapeutyczny skupiający się na dolegliwościach i problemach bólowych.

KLASYCZNY / RELAKSACYJNY MASAŻ PLECÓW

30 min

130 PLN

60 min
90 min

240 PLN
330 PLN

Rozluźnia napięte mięśnie i pozwala ukoić nerwy.

MASAŻ ŚWIECĄ
bestseller

Masaż ciepłym olejem świecy, który pozostawia skórę nawilżoną, jedwabiście gładką i miękką.

MASAŻ KLASYCZNY

60 min

230 PLN

Masaż relaksacyjno-terapeutyczny. Redukuje napięcie i bolesność mięśni, odpręża i relaksuje.

MASAŻ SPORTOWY

60 min

240 PLN

Polecany osobom uprawiającym sport rekreacyjnie i profesjonalnie. Przygotowuje mięśnie do
zwiększonego wysiłku, wzmacnia, uelastycznia oraz regeneruje po intensywnym wysiłku.
Masaż sportowy to nieodłączna część programu treningowego i odnowy biologicznej sportowca.

MASAŻ TKANEK GŁEBOKICH
bestseller

60 min
90 min

250 PLN
310 PLN

Technika masażu, która opiera się na warstwowej pracy tkankowej i skoncentrowana jest na
mięśniach i stawach.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

90 min

300 PLN

Relaksujący masaż całego ciała przy użyciu rozgrzanych kamieni bazaltowych oraz klasycznej
metody masażu wykorzystującej techniki relaksacyjne. Doskonale rozgrzewa i likwiduje napięcie
mięśniowe.

MASAŻE ORIENTALNE
MASAŻ AJURWEDYJSKI ABHYANGA-MUCABHYANGA
60 min
90 min

250 PLN
310 PLN

Tradycyjny masaż ajurwedyjski całego ciała. Wykorzystuje relaksacyjne techniki masażu oraz ucisk
punktów energetycznych, w celu przywrócenia równowagi psychofizycznej oraz usprawnienia pracy
wszystkich narządów.

MASAŻ AJURWEDYJSKI SHIRODHARA

60 min

250 PLN

Masaż wprowadzający w stan głębokiego relaksu i ukojenia. Polega na masowaniu „trzeciego oka“,
czyli obszaru pomiędzy brwiami i czołem za pomocą strumienia ciepłego oleju. Redukuje stres
i napięcia nerwowe.

MASAŻ BALIJSKI

60 min
90 min

250 PLN
310 PLN

To jeden z najbardziej odprężających masaży orientalnych. Dotyk i rytm masażu balijskiego
sprawi, że poczujesz całkowitą harmonię duszy i ciała.

MASAŻ LOMI LOMI NUI

90 min

310 PLN

Rytuał, który sprawi, że ciało i umysł nabiorą nowej energii. Głęboko odprężający, uwalnia ciało od
bólu, stresu i zablokowanych emocji. Wprowadza w stan intensywnego, błogiego odprężenia.

MASAŻ SHIATSU
bestseller

60 min
90 min

250 PLN
310 PLN

Japoński masaż, który łączy elementy łagodnego rozciągania mięśni, współczesnych technik
masażu i akupresury. Uruchamia naturalny potencjał samoleczenia organizmu oraz wzmacnia
i harmonizuje energię w całym ciele.

ŁAŹNIA BŁOTNA RASUL

1 osoba
bests2 osoby

60 min
60 min

190 PLN
350 PLN

Orientalny seans w łaźni błotnej Rasul. Działa detoksykująco, usuwa zanieczyszczenia ze skóry
i jest niezwykle odżywczy. Rytuał podzielony jest na 3 etapy: nałożenie na całe ciało glinki, seans
w łaźni parowej oraz namaszczenie ciała małem shea.

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE
PEELING SOLNO-OLEJOWY LUB CUKROWY

25 min

100 PLN

ZABIEG BRĄZUJĄCY (peeling + aplikacja kremu)

45 min

170 PLN

MASAŻ STÓP

30 min

130 PLN

MASAŻ TWARZY

30 min

130 PLN

MASAŻ GŁOWY

30 min

130 PLN

KINESIOTAPING

od 50 PLN

ZABIEGI DLA KOBIET W CIĄŻY
Dla kobiet w ciąży oferujemy bezpieczną i delikatną formę masażu, która pozwoli uporać się
z nadmiernym napięciem i przeciążeniem mięśni, a co za tym idzie zniweluje dolegliwości
bólowe. Usprawnia krążenie limfy i krwi, zapobiegając powstawaniu obrzęków kończyn.
Ponadto wykonywany regularnie poprawia samopoczucie oraz niweluje stres. Stanowi doskonałą
profilaktykę przeciw rozstępom, jednocześnie przeciwdziała utracie jędrności skóry.

MASAŻ CZĘŚCIOWY do wyboru: plecy | ręce + twarz | nogi
30 min

130 PLN

ODPRĘŻAJĄCY MASAŻ DLA KOBIET W CIĄŻY

60 min

220 PLN

RYTUAŁ RELAKSACYJNY: PEELING + MASAŻ CIAŁA

90 min

300 PLN

LECZNICZY MASAŻ PLECÓW Z WYKORZYSTANIEM KINESIOTAPINGU
45 min
170 PLN
DRENAŻ LIMFATYCZNY NÓG

60 min

180 PLN

Masaż prenatalny wykonuje terapeuta uprawniony do wykonywania masażu kobiet w ciąży.
Odbywa się w pozycji siedzącej, półleżącej lub leżącej. Zabiegi wykonywane są jedynie przy użyciu
oleju w 100% pochodzenia naturalnego i zapobiegającego rozstępom.
W zabiegu mogą uczestniczyć Panie od 4 miesiąca ciąży.
Warunkiem wykonania masażu jest brak przeciwwskazań medycznych oraz prawidłowy przebieg
ciąży.

PIELĘGNACJA DŁONI
Malowanie paznokci + opiłowanie kolor / french

35 PLN / 45 PLN

Manicure klasyczny, bez malowania

70 PLN

Manicure z malowaniem Infinity Shine OPI / french

80 PLN / 90 PLN

Manicure japoński

85 PLN

Manicure regeneracyjny system OPI Gel Break

90 PLN

Manicure dla Panów

70 PLN

GELCOLOR (system hybrydowy)
Malowanie paznokci hybrydowe + opiłowanie: kolor / french
Manicure z malowaniem hybrydowym: kolor / french

50 PLN / 60 PLN
120 PLN / 140 PLN

Utwardzanie płytki SPN + manicure hybrydowy

150 PLN

Korekta żelu + manicure hybrydowy

150 PLN

Pakiet DeLux do Manicure

50 PLN

Rękawiczki do manicure

35 PLN

Zdjęcie hybrydy

20 PLN

Zdjęcie żelu

50 PLN

SYSTEM ŻELOWY
Przedłużanie paznokci na szablonie: z malowaniem / french

200 PLN / 220 PLN

Przedłużanie paznokci na szablonie: hybrydowym / french

230 PLN / 240 PLN

Założenie żelu na naturalne paznokcie: z malowaniem / french 140 PLN / 150 PLN
Założenie żelu na naturalne paznokcie: hybrydowy / french

160 PLN / 170 PLN

Uzupełnienie żelowe: z malowaniem / french

150 PLN / 160 PLN

Uzupełnienie żelowe: hybrydowym / french

170 PLN / 180 PLN

Zdobienie paznokci
Rekonstrukcja paznokcia

od 10 PLN
20 PLN

PIELĘGNACJA STÓP
Malowanie paznokci + opiłowanie kolor / french

45 PLN / 55 PLN

Pół pedicure

80 PLN

Pedicure klasyczny /bez malowania/

110 PLN

Pedicure z malowaniem lakierem OPI INFINITY SHINE / french 130 PLN / 140 PLN
Pedicure japoński

140 PLN

Pedicure z kwasami E-Z callus Peel /bez malowania/

180 PLN

Podologia - Pedicure leczniczy

180 PLN

GELCOLOR (system hybrydowy)
Malowanie paznokci hybrydowe + opiłowanie: kolor / french
Pedicure z malowaniem hybrydowym: kolor / french

60 PLN / 70 PLN
160 PLN / 170 PLN

Pakiet DeLux do Pedicure

50 PLN

Skarpetki do pedicure

45 PLN

Zdjęcie hybrydy stopy

20 PLN

DEPILACJA WOSKIEM
System Lycon to produkty zawierające mieszankę najwyższej jakości naturalnych składników
łagodnych dla skóry, zapewniających jej miękkość oraz jedwabistą gładkość. Zawarte w nich
olejki aromatyczne dostarczają składniki odżywcze, a także kojąco wpływają na zmysły. Ich
niska temperatura topnienia, elastyczność oraz wyjątkowa delikatność zapewniają odżywienie
i pielęgnację nawet najbardziej wrażliwej skóry.

Broda / Wąsik

50 PLN

Bikini klasyczne

80 PLN

Twarz

70 PLN

Bikini średnie

90 PLN

Pachy

70 PLN

Bikini brazylijskie

140 PLN

Przedramiona

70 PLN

Klatka piersiowa

120 PLN

Całe ręce

90 PLN

Plecy

180 PLN

Łydki

90 PLN

Uda

110 PLN

Całe nogi

180 PLN

ETYKIETA SPA
Prosimy o przybycie do SPA przynajmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zabiegu.
Jeśli pojawią się Państwo z opóźnieniem, zabieg może zostać skrócony bez możliwości obniżenia
jego ceny. W przypadku spóźnienia się powyżej 15 minut, obsługa The SPA zastrzega sobie prawo
do anulowania rezerwacji. W takiej sytuacji opłata za rezerwację nie podlega zwrotowi ani zaliczeniu
na poczet ewentualnych kolejnych usług.
Dla zachowania najwyższej jakości i właściwego przebiegu wizyty w SPA prosimy, przed przystąpieniem
do zabiegu, o wypełnienie Ankiety Medycznej, która ma na celu zapoznanie się naszego personelu
z aktualnym stanem Państwa zdrowia. Pozwoli to nam na prawidłowe dostosowanie zabiegu do
Państwa potrzeb.
Nie polecamy golić lub depilować skóry bezpośrednio przed zabiegami. Najlepiej wykonać takie
zabiegi w dniu poprzedzającym wizytę w SPA. Nie zaleca się także korzystać z intensywnych kąpieli
słonecznych w dniu zabiegu. Nasz personel poinformuje o wszystkich wskazaniach dotyczących
pielęgnacji domowej po zakończeniu wizyty.
Osoby korzystające z zabiegów SPA mają również dostęp do strefy strefy LEVEL UP z kompleksem
saun i jacuzzi.
The SPA jest miejscem relaksu i odprężenia. Prosimy o zachowanie ciszy i nie używanie telefonów
komórkowych.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wstępu lub wyproszenia osób będących pod wpływem
alkoholu, zakłócających porządek publiczny, dobre obyczaje lub w jakikolwiek sposób wpływających
na dyskomfort innych osób korzystających z The SPA lub jego pracowników.

UBIÓR
Proponujemy przybyć do strefy SPA w szlafroku i kapciach, które znajdują się w Państwa pokojach.
Bieliznę jednorazową oraz ręczniki otrzymają Państwo od naszego personelu. Paniom proponujemy
przybyć bez makijażu. Sugerujemy pozostawić wszystkie wartościowe rzeczy, w tym biżuterię
w pokoju hotelowym. Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas zabiegów.

REZERWACJA ZABIEGÓW
Zachęcamy do rezerwacji zabiegów z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu otrzymają Państwo
najbardziej dogodne dla siebie terminy. Wykwalifikowany personel udzieli informacji dotyczących
usług i poleci zabiegi dostosowane do Państwa potrzeb.

ODWOŁANIE WIZYTY
Anulacji zabiegów mogą Państwo dokonać bezkosztowo do 2 godzin przed planowanym
rozpoczęciem zabiegu. Jeśli poinformują Państwo o rezygnacji z zabiegu w późniejszym czasie
zastrzegamy sobie prawo do obciążenia rachunku hotelowego 50% wartości zabiegu. Nie pojawienie
się w umówionym terminie skutkuje naliczeniem 100% wartości zabiegu.
Skorzystanie z usług SPA jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu The SPA.
The SPA zastrzega sobie prawo do zmiany oferty oraz godzin otwarcia.
GODZINY OTWARCIA: 9.00 - 21.00
Recepcja The SPA
+48 22 278 00 75 | DoubleTreeWarsaw.Spa@hilton.com
DoubleTreeWarsaw.pl
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