


Antybakteryjne i depigmentujące działanie substancji aktywnych 
zawartych w preparatach sprawią, że gra naczyniowa zostanie 
wyciszona a skóra odzyska swój dawny blask.(PEVONIA)

280 zł

INNOWACYJNA REGENERACJA
Intensywna terapia przeciwstarzeniowa oparta na innowacyjnych 
badaniach skupiających się na procesach starzenia skóry. Widocznie 
wygładza, rozświetla zwiększając napięcie tkankowe. Zabieg idealny 
dla skór dojrzałych.(DERMALOGICA)

340 zł REGENERACJA Z AMPUŁKĄ DNA
Zabieg dla skór szarych, ziemistych, o rozszerzonych porach. 
Wygładza strukturę skóry, zwęża pory i rozjaśnia cerę. Sprawia,
że skóra staje się promienista, nawilżona i gładka.(PEVONIA)

340 zł

PROMIENNY BLASK
Profesjonalna kuracja zaprojektowana pod kątem pielęgnacji
i leczenia skóry osób dorosłych z trądzikiem. Każdy produkt
wchodzący w skład zabiegu zawiera unikalną kompozycję substancji 
o działaniu oczyszczającym i kojącym(DERMALOGICA)

300 zł

GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE
Pielęgnacja polecana jako pierwszy krok, przygotowująca skórę
do kolejnych zabiegów. Pomoże usunąć wszelkie zanieczyszczenia 
skóry. Rozjaśni i odświeży. W skład zabiegu wchodzi także
mikrodermabrazja twarzy.(DERMALOGICA)

320 zł

ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY
Zabieg z witaminą ,, C” natychmiastowo rozświetla skórę i przynosi 
jej zdrowy wygląd. Dodatkowo rozjaśnia skórę oraz redukuje 
drobne zmarszczki.(PEVONIA)

300 zł

WITAMINOWA OCHRONA
Zabieg w bezpieczny i skuteczny sposób zwalcza wszelkie zmiany 
pigmentacyjne oraz oznaki starzenia skóry. Głęboko regeneruje 
skórę oraz poprawia funkcjonowanie jej naturalnej bariery ochronnej.
(DERMALOGICA)

320 zł

ŚWIETLISTA SKÓRA
Ekskluzywna kuracja oparta na intensywnej eksfoliacji, bogactwie 
minerałów wyselekcjonowanych ze świata roślinnego oraz zaawan-
sowanych technologii peptydów. Wyraźnie rozświetla i ujednolica 
koloryt skóry.(DERMALOGICA)

380 zł

Długotrwale nawilża, łagodzi podrażnienia oraz zapobiega ich 
powstawaniu. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry.
(DERMALOGICA)

300 zł

Ten łagodzący zabieg przynosi ulgę i skutecznie działa na rozszerzone 
naczynia włosowate, plamy na skórze. Wykorzystuje koncentrację 
roślinnych substancji o działaniu łagodzącym i przeciwzapalnym. 
Wspomaga procesy odbudowy skóry.(DERMALOGICA)

390 zł

ROZŚWIETLENIE I REGENERACJA
SKÓRY TWARZY

RECEPTA DLA SKÓRY
TRĄDZIKOWEJ I MIESZANEJ

NA RATUNEK SKÓRZE
WRAŻLIWEJ I NACZYNIOWEJ



GDY SKÓRA POTRZEBUJE NAWILŻENIA

ZABIEGI ANTI-AGE

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN

HYDROLIPIDOWE OTULENIE
Po zabiegu twarz jest nasycona wodą, zregenerowana, pełna 
świeżości i młodzieńczego blasku. Zabieg dla skóry suchej,
odwodnionej, o słabej elastyczności.(PEVONIA)

270 zł

AROMATYCZNE NAWILŻENIE
Odświeżająca terapia nawilżająco-odżywcza z wykorzystaniem 
kojących zmysły olejków eterycznych. W trakcie zabiegu doświad-
czysz ukojenia, które pomoże odzyskać naturalny stan równowagi 
organizmu.(DERMALOGICA)

290 zł

MORSKIE ORZEŹWIENIE
Zabieg przywraca komfort skórze odwodnionej, zapewnia właściwy 
poziom nawilżenia. Redukuje płytkie zmarszczki, szorstkość skóry
i uczucie ściągnięcia. Działa chłodząco i odświeżająco.
(DERMALOGICA)

390 zł

SIŁA LIFTINGU
Dzięki ekskluzywnej formule opartej na najnowszej technologii 
liofilizowania, zabieg oferuje korzyści dla skóry dojrzałej. Sprawi,
że cera będzie promienna, jędrna i elastyczna.(PEVONIA)

380 zł MĘSKA REGENERACJA
Zabieg przeznaczony dla skór szarych, zmęczonych, o rozszerzonych
porach. Sprawia, że skóra staje się jaśniejsza i promienna.
(PEVONIA)

320 zł

ZABIEG ŁAGODZĄCO-NAWILŻAJĄCY
Zabieg łagodzi, regeneruje, nawilża i odmładza zmęczoną na co 
dzień skórę. Wzmacnia naturalną barierę ochroną skóry. 
(DERMALOGICA)

350 zł

MASAŻ TWARZY
KOSMETYCZNY MASAŻ TWARZY
Masaż twarzy, szyi i dekoltu to zabieg, który poprawia stan ukrwienia 
i sprężystość skóry. Doskonale dotlenia, wygładza. Jest także świetną 
formą relaksu dla zabieganych i zmęczonych osób.

190 zł

ZABIEG Z MICRO-RETINOLEM
Niezwykłe połączenie głęboko oczyszczających kwasów
i odmładzającego retinolu. Zabieg wygładza zmarszczki, wzmacnia 
elastyczność, zwiększa wilgotność oraz wyrównuje pigment.
Pozwala odzyskać blask skóry w niecałą godzinę.(PEVONIA)

390 zł

MOC JEDWABIU
Zabieg intensywnie wygładzający i rozświetlający. Zalecany dla 
każdego typu skóry. Składniki aktywne w recepturze to między 
innymi ekstrakt z zielonej herbaty, kwas hialuronowy, proteiny 
jedwabiu.(DERMALOGICA)

330 zł

ABY OKOLICE OCZU ODZYSKAŁY BLASK
LIFTING I ROZŚWIETLENIE OCZU
Silne substancje aktywne w widoczny sposób wygładzają zmarszczki 
i linie mimiczne, a także redukują cienie i obrzęki pod oczami.
(PEVONIA)

190 zł

IDEALNY KONTUR TWARZY
Celem tej terapii jest odnowa powierzchni skóry, wygładzenie 
zmarszczek oraz poprawa napięcia tkankowego i korekta owalu 
twarzy. Poprawia strukturę skóry jednocześnie ją ujędrniając
i nawilżając.(DERMALOGICA)

450 zł

KOMÓRKI MACIERZYSTE
Zabieg z komórkami macierzystymi z drzewa arganowego
i korzenia żywokostu. Redukuje linie mimiczne i głębokość 
zmarszczek. Wygładza skórę oraz chroni ją na długo przez naturalnie
regenerujące komórki macierzyste.(PEVONIA)

490 zł



REGENERACJA I NAWILŻENIE

WINOGRONOWE ODMŁODZENIE
Zabieg intensywnie regenerujący i odmładzający. Składa się
z wygładzającego peelingu ciała, wtarcia multiwitaminowego serum, 
nałożenia winogronowej maski i nawilżającego masła do ciała. 
Idealny dla skóry dojrzałej i zmęczonej.(ORGANIQUE)

300 zł

REGENERACJA Z KOZIM MLEKIEM
Aktywność substancji z koziego mleka sprawi, że Twoja skóra
zostanie na długo nawilżona i gładka. To również ratunek dla skóry 
wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Ma działanie ochronne i kojące. 
(ORGANIQUE)

310 zł

OWOCOWA REWITALIZACJA
Zabieg o urzekającym cytrusowym zapachu z odrobiną piżma. Pełen 
witamin i składników aktywnych idealny dla skór potrzebujących 
odżywienia.(ORGANIQUE)

320 zł

SPOSÓB NA JĘDRNĄ SKÓRĘ WYGRAĆ Z CELLULITEM

CZEKOLADOWA ROZKOSZ
Niezwykle aromatyczny zabieg o działaniu, wygładzającym
i uelastyczniającym. Podczas gdy czekoladą będziemy stymulować 
produkcję endorfin i nadawać piękny koloryt Ty możesz odpłynąć 
przy spokojnej muzyce.(ORGANIQUE)

320 zł

LUKSUSOWE ODMŁODZENIE
Wyjątkowy zabieg na specjalne okazje. Doskonale wygładza,
odżywia skórę i nadaje jej blasku. Działa rozświetlająco i przeciw
starzeniowo. Sprawi, że Twoje ciało będzie wyglądać olśniewająco.
(ORGANIQUE)

360 zł

EKSPRESOWE UJĘDRNIENIE
Zabieg przepełniony działaniem wzmacniających substancji 
aktywnych i niezwykłym owocowym zapachem. Oparty na peelingu 
ciała, wmasowaniu ujędrniającego serum oraz masażu. 
(ORGANIQUE)

290 zł

MAGIA MIKRONIZOWANYCH ALG
Za sprawą naturalnych alg z wybrzeża Francji zatrzymamy procesy 
wiotczenia i starzenia skóry dzięki czemu odzyska ona dawną 
jędrność i sprężystość . Zabieg silnie ujędrniający i detoksykujący. 
(PEVONIA)

360 zł

MODELUJĄCY Z CZARNĄ KAWĄ
Zabieg ukierunkowany na wyszczuplanie i walkę z cellulitem. Duża 
ilość substancji czynnych zawartych w kosmetykach tj.: kawa, algi, 
guarana gwarantują skuteczność i szybko widoczne efekty zabiegu.
(ORGANIQUE)

300 zł

MĘSKA STREFA PIELĘGNACJI

ZABIEG ODPRĘŻAJĄCY
Zabieg o delikatnym odprężającym aromacie. Składa się 
z wygładzającego peelingu całego ciała oraz relaksującego masażu 
wykonywanego intensywnie nawilżającym masłem Shea.
(ORGANIQUE)

320 zł

MLECZNA ODNOWA
Terapia dla skór potrzebujących nawilżenia. Zabieg rozpoczynamy 
peelingiem ciała, następnie nakładamy mleczną maskę z wyciągiem 
z owocu liczi. Całość kończymy wmasowaniem nawilżającego 
balsamu na bazie masła shea.(ORGANIQUE)

340 zł

UCIECZKA DO TROPIKÓW
Zmysłowy zapach tego zabiegu przeniesie Cię do wspaniałej
tropikalnej oazy. Zabieg rozpoczynamy aromatycznym owocowym 
peelingiem. Następnie na ciało nakładamy jogurtową maskę 
wygładzającą. Całość kończymy wmasowaniem balsamu, który 
odmłodzi i odżywi skórę.(PEVONIA)

420 zł

SIŁA ZIELONEJ GLINKI
Terapia na bazie naturalnej zielonej glinki. Skutecznie niweluje 
cellulit, ujędrnia i poprawia ukrwienie skóry. Zabieg o orzeźwiającym
cytrusowym zapachu.(ORGANIQUE)

330 zł



RELAKSACYJNY (55 min.)
Masaż wykonywany ciepłym olejem. Ruchy stosowane podczas tego 
masażu są spokojne, rytmiczne, łagodne, a ich zadaniem jest 
uspokojenie duszy i ciała oraz poprawa samopoczucia.

220 zł

WYSZCZUPLAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY (55 min.)
Polega na intensywnym ugniataniu tkanki tłuszczowej, która 
gromadzi się głównie na brzuchu, udach, biodrach i ramionach. 
Masaż rozdrabnia komórki tłuszczowe, poprawia przemianę materii.

230 zł

MASAŻ ANTYSTRESOWY (90 min.)
To specjalnie opracowana formuła masażu całego ciała o działaniu 
antystresowym i odprężającym, w którym dodatkowo skupiamy się 
na masażu karku, obręczy barkowej, głowy i stóp.

320 zł

GORĄCYMI KAMIENIAMI (90 min.)
Masaż silnie odprężający, idealny na chłodne dni. Zabieg wykonywany
ciepłymi kamieniami rozgrzewa ciało, a wplatany w całość masaż 
dodatkowo relaksuje. Pomocny w bólach kręgosłupa.

340 zł

HAWAJSKI - LOMI LOMI (90 min.)
To magiczny, harmonijny masaż łączący w sobie dotyk i taniec. 
Zapewnia głęboki relaks i odprężenie. Reguluje pracę układu 
nerwowego, pozwala odzyskać poczucie wewnętrznej równowagi.

360 zł

DLA DWOJGA (55 min.)
Romantyczny masaż dla dwojga to przeżycie nie tylo dla Waszych 
ciał, lecz także i dusz! Zostawcie za sobą codzienny stres i cieszcie 
się odprężającym masażem i swoim towarzystwem.

440 zł

ANTYCELLULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ (55 min.)
Masaż polega na masowaniu ciała okrężnymi ruchami zassaną 
gumową bańką dzięki czemu poprawia się krążenie krwi. Zabieg 
bardzo skuteczny w walce z cellulitem, działa odchudzająco.

230 zł

MASŁEM SHEA (55 min.)
Masaż ciepłym masłem Shea łączy w sobie klasyczne techniki 
masażu z głębokim nawilżeniem i odżywieniem skóry całego ciała. 
Glęboko odpręża i relaksuje.

240 zł

AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ (55 min.)
Relaksacyjny masaż wykonywany przy pomocy specjalnej świecy, 
której wosk zamienia się w ciepły i zmysłowy olej do masażu.

250 zł

DLA KOBIET W CIĄŻY (55 min.)
Masaż wykonywany jest podgrzanym intensywnie nawilżającym 
masłem shea. Zabieg nie tylko relaksuje ale także łagodzi wiele 
ciążowych dolegliwości takich jak obrzęki czy bóle kręgosłupa.

250 zł

CZEKOLADOWY (55 min.)
Masaż czekoladą to prawdziwa uczta dla zmysłów. Doskonale 
zaspakaja potrzeby skóry suchej, pozbawionej napięcia. Wprawia
w dobry nastrój i relaksuje.

260 zł

KLASYCZNY (55 min.)
Masaż z wykorzystaniem tradycyjnych technik pozwalający uwolnić 
się od bólu mięśni oraz stawów. Wprowadza jednocześnie organizm 
w stan pełnego rozluźnienia.

220 zł

LECZNICZY KRĘGOSŁUPA (55 min.)
Działa odprężająco i tonizująco na mięśnie grzbietu, niweluje napięcia 
mięśniowe w okolicach kręgosłupa. Niezwykle skuteczny w bólach 
pleców.

220 zł

STÓP Z WYKORZYSTANIEM REFLEKSOLOGII (55 min.)
Jest to masaż leczniczy bazujący na uciskach odpowiednich
receptorów znajdujących się na stopach. Jeśli męczą Cię bóle głowy, 
pleców, alergie, bóle reumatyczne - to ten masaż jest dla Ciebie. 

230 zł



PEELING PRZED MASAŻEM
Aromatyczny peeling całego ciała sprawi, że Twoja skóra będzie 
miękka i gładka.

120 zł

OWOCOWY
Niezwykle aromatyczny zabieg składający się z cukrowego peelingu 
całego ciała o intensywnie owocowym aromacie oraz wmasowania 
nawilżającego balsamu.

200 zł

CZEKOLADOWY
Zabieg o odprężającym czekoladowym aromacie. Składa się
z cukrowego peelingu całego ciała oraz wmasowania balsamu na 
bazie nawilżającego masła shea.

200 zł

POMARAŃCZA I CHILLI
Peeling z kryształkami soli z ekstraktem z pomarańczy oraz
rozgrzewającego chili. Zawarta w peelingu witamina E niweluje wolne 
rodniki i działa przeciwstarzeniowo. Zabieg kończy się wmasowaniem 
nawilżającego balsamu.

200 zł
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