Kosmetologia estetyczna Pakiety Spa
ZABIEGI YONELLE PRESTIGE

ZABIEGI EKSPRESOWE YONELLE

ACTIVE ENERGY VIT. C FORTE 		
370 zł (/75 min.)
Luksusowy zabieg do każdego rodzaju skóry. Zabieg hamuje procesy starzenia się skóry i pobudza ją do samo regeneracji. Widoczny i odczuwalny jest efekt rozświetlenia i liftingu od razu po zabiegu.

Zabiegi z zastosowaniem substancji peelingujących w połączeniu z silnymi składnikami nawilżającymi. Umożliwiają uzyskanie szybkiego, skutecznego efektu wypoczętej i rozświetlonej skóry.

CBD PRO-PERFECTION 		
239 zł (/60 min.)
Zabieg poprawiający stan i wygląd cery mieszanej i tłustej z uporczywymi niedoskonałościami. Z wykorzystaniem farmaceutycznego kannabidiolu CBD, kwasu salicylowego i japońskiego węgla ubame.
CONTRA WRINKLE 		
219 zł (/60 min.)
Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy, poprawiający elastyczność i
jędrność skóry.

ZABIEGI PRO & CONTRA YONELLE
Zabiegi specjalistyczne na twarz, szyję i dekolt pomagające eliminować
najczęściej spotykane problemy ze skórą. Skutecznie łagodzą niepożądane objawy, dając skórze to, czego jej brakuje (PRO) i usuwając to co
zbędne (CONTRA). Poprawiają stan skóry i jej estetykę. Zapewniają natychmiastowe poczucie komfortu. Cena każdego zabiegu 189 zł/60 min.:
PRO-LIFT
Zabieg bankietowy, błyskawicznie poprawiający wygląd skóry zmęczonej, wiotkiej i słabo nawilżonej.
CONTRA AGE 		
Zabieg przeciw starzeniu się skóry do cery mieszanej i tłustej.
CONTRA REDNESS
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka.
CONTRA SEBUM
Zabieg przeciwłojotokowy z kwasem migdałowym i witaminą C, do cery
mieszanej, tłustej i grubej.
CONTRA DRY
Zabieg odżywczy do skóry suchej, przesuszonej, łuszczącej się, wzmacniający barierę hydrolipidową.
S.O.S. WOKÓŁ OKA		
79 zł (/25 min.)
Zabieg przeciwzmarszczkowy z płatkami hydroinfuzyjnymi na okolice oczu
MASKA ŻELOWA		
89 zł (/20 min.)
MASKA KREMOWA		
40 zł (/20 min.)

METAMORFOZA
169 zł (/45 min.)
Zabieg rozświetlający do cery mieszanej, tłustej i dojrzałej.

MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI/USTA KONTUR + WYPEŁNIENIA 650 zł
MAKIJAŻ PERMANENTNY POWIEK – kreska górna/dolna.

480 zł

ZABIEGI LASEROWE IPL + E-LIGHT + FALE RADIOWE – usuwanie naczynek,
przebarwień, owłosienia, fotoodmładzanie.
		
180 – 222 zł

REWITALIZACJA
169 zł (/45 min.)
Zabieg do cery poszarzałej, zmęczonej z pierwszymi oznakami starzenia się.

TOKSYNA BOTULINOWA (BOTOX) – usuwanie zmarszczek: marszczyciel
brwi/kurze łapki/podłużne czoła.
		
1 partia
360 zł

MANDEL EXSPRESS PEEL
159 zł (/30 min.)
Ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu migdałowego,
do każdego rodzaju skóry. Najlepsze efekty widoczne następnego dnia.

KWAS HIALURONOWY PRINCESS VOLUME – powiększanie ust, bruzdy
nosowo-wargowe, opadające kąciki ust.
		
ampułka (1 ml)
690 zł

ZABIEGI YONELLE DLA MĘŻCZYZN

KWAS HIALURONOWY PRINCESS VOLUME – wolumetria polików.
		
2 ampułki (2 ml)
1290 zł

Odpowiednio dobierane do oczekiwań i preferencji męskiej skóry. Dają
relaks, odnowienie, rewitalizację, ukojenie i regenerację.

INTENSYWNE NAWILŻENIE – wykonturowanie ust kwasem hialuronowym.
		
300 zł

MAN - ESTHETIC
219 zł (/60 min.)
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.

NICI HIALURONOWE – lifting polików, opadające kąciki ust.
		
kwas (2 ml)

MAN - VITALIC
189 zł (/60 min.)
Zabieg oczyszczający z silnym nawilżeniem do każdego typu skóry.

ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM APARATURY
PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ KREMOWĄ
119 zł (/60 min.)
Łagodny zabieg do każdego rodzaju skóry. Wykorzystuje ultradźwięki,
które prowadzą do rozbicia i usunięcia, martwych komórek naskórka.
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA Z MASKĄ
119 zł (/60 min.)
Polega na mechanicznych złuszczaniu naskórka za pomocą kryształów
diamentów. Zabieg wygładza, rozświetla i oczyszcza skórę, poprawia jej
koloryt i ma działanie przeciwstarzeniowe.
PEELING KAWITACYJNY / MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA TWARZY
DO ZABIEGU
59 zł
Podstawowy zabieg przygotowujący skórę do zabiegów pielęgnacyjnych.
PEELING KAWITACYJNY / MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA TWARZY,
SZYI I DEKOLTU DO ZABIEGU
89 zł

1300 zł

MEZOTERAPIA IGŁOWA TWARZY, SZYI I DEKOLTU – Mezolift - głębokie
nawilżenie, mikroelementy + kwas hialuronowy.
590 zł
MEZOTERAPIA IGŁOWA SKÓRY GŁOWY – pobudzenie cebulek włosów,
zapobiegające nadmiernemu wypadaniu.
290 zł
MEZOTERAPIA OKOLIC OKA – Mezolift.

199 zł

MEZOTERAPIA CIAŁA ANTYCELLULITOWA – rozpuszczanie i usuwanie
komórek tłuszczowych.
290 zł
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRP – regeneracja i pobudzenie komórek
skóry głowy, twarzy, szyi i dekoltu.
		
1 zestaw (20 ml)
600 zł
		

2 zestawy (40 ml)

1000 zł

PAKIET DLA DWOJGA
799 zł
+ aromatyczny peeling, nawilżająca maska i odprężający seans
w kapsule spa
+ masaż relaksacyjny
+ indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy z linii
PRO-CONTRA Yonelle
+ lampka wina
PRZYJACIÓŁKI W SPA
899 zł/ 2 os.
Dla każdej z przyjaciółek:
+ soczysty pocałunek dla skóry. Zabieg aromatyczny, ujędrniająco-witalizujący na ciało o soczystym zapachu świeżej pomarańczy
+ aromatyczny masaż ciała
+ zabieg na twarz METAMORFOZA – regenerujący do cery suchej
dojrzałej, redukujący zmarszczki, intensywnie nawilżający lub REWITALIZACJA – do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi oznakami
starzenia się
CZEKOLADOWA ROZKOSZ
+ aromatyczny peeling czekoladowy i maska czekoladowa
+ odprężający seans w kapsule spa
+ masaż gorącą czekoladą

330 zł

PIĘKNO I HARMONIA DLA KOBIET DOJRZAŁYCH
390 zł
+ rytuał eksfoliujący na bazie peelingu cukrowego z masażem gorącą
czekoladą – zabieg głęboko relaksujący, odprężający i wyciszający
+ indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy z linii PRO-CONTRA Yonelle
DAY SPA
450 zł
+ indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy z linii PRO-CONTRA Yonelle
+ indywidualnie dobrany zabieg na ciało
+ indywidualnie dobrany masaż
GENTELMAN
350 zł
+ zabieg na twarz MAN-VITALIC, przywracający elastyczność skóry oraz
zdrowy i młodzieńczy wygląd twarzy
+ rytuał eksfoliujący o zmysłowym drzewnym zapachu cedru, połączony z masażem klasycznym ciała, regenerujący i poprawiający elastyczność mięśni oraz poprawiający krążenie krwi i limfy, a także poprawiający wygląd skóry
REGENERACJA BIZNESMENA
450 zł
+ oczyszczająco-nawilżający zabieg pielęgnacyjny na twarz z MAN VITALIC
+ zabieg na ciało TYTOŃ Z WHISKY
+ masaż kręgosłupa i karku
+ męski manicure

Pielegnacja ciala
LUKSUSOWY ZABIEG
REGENERUJĄCY CIAŁO YONELLE
RYTUAŁ BŁOGI LUKSUS VIP 		 339 zł (/100 min.)
Masaż peelingujący + dobrany indywidualnie zabieg ekspresowy na
twarz marki Yonelle.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
WYKONYWANE Z ZASTOSOWANIEM KAPSUŁY SPA
Działają wygładzająco i uelastyczniająco na skórę, nadają jej piękny
i zdrowy koloryt. Oferujemy warianty z kosmetykami o szerokiej gamie
zapachów, 189 zł (/60 min.) każdy:
• ARGAN ZE ZŁOTEM – ujędrniająco-rozświetlający zabieg na ciało
z dodatkiem 24-karatowego złota.
• PASSIFLORA – zabieg relaksacyjno-kojący, dodający skórze gładkości.
• ZMYSŁOWA MALINA – wygładza i uelastycznia skórę całego ciała.
• ŚWIEŻA POMARAŃCZA – odżywczo-regenerujący zabieg na ciało,
odżywiający skórę .
• CZEKOLADA Z GORZKĄ POMARAŃCZĄ – intensywnie natłuszczający,
nawilżający i odżywiający skórę.
• MELON LOVE – nawilżająco-odświeżający zabieg, nadający skórze
piękny, świeży wygląd.
• BOROWINA Z ROZMARYNEM – zabieg o właściwościach oczyszczających
i poprawiających ukrwienie skóry .
• DRZEWO CEDROWE – męski aromat o właściwościach ujędrniająco
-nawilżających.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE I STOPY
Manicure klasyczny 		
Manicure hybrydowy 		
Manicure japoński 		
Ekspresowy zabieg regenerujący dłonie		
Parafina dłoni lub stóp z peelingiem 		
Malowanie klasyczne		
Malowanie hybrydowe		
Polerowanie płytki paznokciowej		
Pedicure klasyczny		
Pedicure leczniczy 		
Ściągniecie hybrydy 		

Masaże to jedna z naszych specjalności. Pozwól, aby nasi masażyści pomogli Tobie zwalczyć oznaki zmęczenia fizycznego, psychicznego, a zarazem poprawili jakość Twojej skóry i sylwetki. Aby spotęgować efekt odprężenia, preparaty oraz chwyty dobierzemy indywidualnie dla Ciebie.

55 zł
85 zł
79 zł
69 zł
69 zł
20 zł
40 zł
69 zł
100 zł
139 zł
20 zł

Masaż gorącą czekoladą – skutecznie odpręża i ujędrnia ciało
169 zł (/55 min.)
Masaż świecą – działa na zmysły i głęboko relaksuje

Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi – niweluje zmęczenie,
odpręża, wycisza i regeneruje 		
169 zł (/55 min.)
Masaż klasyczny – redukuje napięcia mięśniowe, poprawia krążenie,
odpręża 		
149 zł (/55 min.)

PIELĘGNACJA BRWI I RZĘS
Laminacja brwi 		
Laminacja rzęs 		
Henna brwi z regulacją 		
Regulacja brwi 		
Henna rzęs i brwi z regulacją 		
Henna rzęs 		

Masaż relaksacyjny – łagodniejsza forma masażu, który odpręża ciało
i umysł, zmniejsza napięcia i rozluźnia 		
149 zł (/55 min.)

120 zł
90 zł
40 zł
25 zł
50 zł
25 zł

Masaż sportowy – intensywniejszy od masażu klasycznego, rozgrzewa,
regeneruje i leczy 		
149 zł (/55 min.)
Masaż głowy + szyi + karku – niweluje napięcia, odpręża i relaksuje
75 zł (/25 min.)
Masaż bańką chińską – likwiduje dolegliwości bólowe, pomaga w walce
z cellulitem 		
79 zł (/45 min.)
(jw. w serii minimum 8 zabiegów – rabat: każdy zabieg w cenie 69 zł)

DEPILACJA WOSKIEM
wąsik 		
ręce 		
pachy 		
bikini 		
łydki 		
całe nogi 		
plecy 		

30 zł
60 zł
50 zł
60-140 zł
80 zł
110 zł
80-120 zł

spa@olender.info

Recepcja: 56 622 06 06
www.olender.info
Manager SPA: 797 906 908
Kosmetologia estetyczna: 606 322 683

Intensywnie złuszczenie, odświeżenie i przygotowanie skóry do pielęgnacji. Zabieg, dzięki któremu skóra szybko odzyskuje gładkość.
Polecany przed masażem. 		
99 zł (/25 min.)

Troska o doskonały stan ciała i skóry to nie tylko zabiegi w SPA,
ale również dobrze zaplanowana pielęgnacja domowa.
Z przyjemnością pomożemy Ci dobrać odpowiednie kosmetyki
do tego celu, które zakupisz bezpośrednio u nas!

Masaż częściowy – relaksacyjny / klasyczny / sportowy / kosmetyczny
/ stóp 		
75 zł (/25 min.)
Czekoladowe Szaleństwo – relaksacyjny masaż czekoladą dla dzieci
(od 4 r.ż.) 		
75 zł (/25 min.)

MASAŻE PEELINGUJĄCE
LUX 2 W 1 YONELLE

• TYTOŃ Z WHISKY – męski aromat o właściwościach ujędrniająco
-nawilżających.

EKSFOLIACJA CAŁEGO CIAŁA

169 zł (/55 min.)

Silk-ReVital – peelingujący masaż ciała o działaniu relaksacyjnym
i rewitalizującym 		
189 zł (/55 min.)

SPA&WELLNESS OLENDER to strefa ciszy i relaksu.
Prosimy o wyłączenie dźwięku w telefonach komórkowych.
Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER sp. z o.o.
Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 34-40

Silk Perfect Contour – peelingujacy masaż ciała o działaniu modelującym i odprężającym 		
189 zł (/55 min.)

