CENNIK
Kosmetologia


Mezoterapia mikroigłowa twarz

200 zł



Mezoterapia mikroigłowa twarz,szyja,dekolt

250 zł



Mezoterapia igłowa twarz

390 zł



Mezoterapia igłowa twarz, szyja, dekolt

490 zł



Mezoterapia igłowa okolica oka

300 zł



Mezoterapia igłowa skóra głowy

250-350 zł



Oczyszczanie wodorowe twarz

170 zł



Oczyszczanie wodorowe twarz, szyja, dekolt

200 zł

+ kwas 50 zł, +peeling kawitacyjny 30 zł, +maska algowa 30 zł


Mikrodermabrazja diamentowa twarz

130 zł



Mikrodermabrazja diamentowa twarz,szyja,dekolt

150 zł

+ kwas 50zł, +maska algowa 30 zł, +sonoforeza 30 zł


Peeling kawitacyjny

120 zł

+ sonoforeza 30 zł, + maska algowa +30 zł
Zabiegi mikrodermabrazji diamentowej, oczyszczania wodorowego, peelingu kawitacyjnego w wersji
podstawowej zawierają peeling ziarnisty, serum oraz maskę kremową.

Peelingi chemiczne
 Peelingi chemiczne Peel Mission terapie łączone i monokwasy:
1 kwas 150 zł, 2 kwasy 190 zł, 3 kwasy 230 zł
 Deep phyto peeling (program głębokiego złuszczania)
1 dzień 300 zł, 2 dni 450 zł, 3 dni 550 zł

Konsultacja kosmetologiczna 50 zł (przed zabiegiem
bezpłatna)

Zabiegi pielęgnacyjne


Zabieg peptydowy liftingujący

200 zł



Zabieg nawilżający bryza śródziemnomorska

180 zł



Zabieg do cery tłustej

180 zł



Zabieg ekspresowy dobrany do potrzeb skóry

100 zł

(peeling, serum, maska)
+ peeling kawitacyjny 30 zł, + sonoforeza 30 zł


Oczyszczanie twarzy manualne

120-150 zł

+kwas 50zł, +mikrodermabrazja 50 zł


Zabieg liftingujący okolicę oka

120 zł



Masaż Kobido

140 zł



Masaz Kobido z peelingiem i maską

190 zł



Masaż bańką chińską

Masaż

uda 70 zł, pośladki 70 zł, uda+pośladki 100 zł

Zabiegi pielęgnacyjne – ciało


Nawilżający zabieg czekoladowy na ciało

170 zł

(peeling całego ciała, masaż relaksacyjny z maską czekoladową)


Mikrodermabrazja diamentowa plecy

150 zł



Mikrodermabrazja diamentowa pośladki

130 zł



Deep phyto peeling plecy

350 zł



Zabieg termiczny

uda +pośladki 150 zł, brzuch 120 zł, brzuch +uda+pośladki 180zł

Dłonie
 Manicure klasyczny

40 zł

 Manicure męski

50 zł

 Manicure klasyczny z malowaniem

60 zł

 Manicure japoński

60 zł

 Manicure hybrydowy

70 zł

 Manicure hybrydowy baza proteinowa

80 zł

 Manicure żelowy – żelowanie naturalnej płytki

100 zł



Przedłużanie paznokci na formie

120 zł



Naprawa jednego paznokcia

15 zł



Korekta paznokci żelowych

90 zł



Terapia IBX (dodatkowo do manicure)

+ 20zł



French/babyboomer/ombre/pyłki

+10 zł



SPA dla dłoni (peeling, serum, maska, parafina)

60 zł



Ściągnięcie paznokci żelowych/hybrydowych

60 zł

Podologia


Obcięcie i oszlifowanie paznokci



Obcięcie i oszlifowanie paznokci zmienionych chorobowo od 100 zł



Opracowanie wrastających paznokci

70 zł



Tamponada

10 zł



Pedicure leczniczy

od 120 zł



Usunięcie odcisku

od 50 zł



Rekonstrukcja paznokcia



Klamra metalowa

60 zł

40/50 zł
150 zł

Stopy


Pedicure kosmetyczny



Pedicure męski

100 zł



Pedicure kosmetyczny z malowaniem lakierem

100 zł



Pedicure hybrydowy

120 zł



Obcięcie paznokci z malowaniem hybrydą

90 zł

70 zł

Zabiegi upiększające okolicę oka
 Henna brwi z regulacją woskiem

30 zł

 Henna brwi i rzęs z regulacją woskiem

40 zł

 Lifting rzęs z laminacją

100 zł

 Lifting brwi z laminacją

100 zł

 Regulacja brwi męska

30 zł

Depilacja
 Górna warga

20 zł

 Nozdrza

20 zł

 Broda

20 zł

 Pachy

30 zł

 Przedramiona

40 zł

 Łydki

50 zł

 Uda

50 zł

 Pośladki

40 zł

 Całe nogi

90 zł

 Bikini płytkie

50 zł

 Bikini głębokie

70 zł

 Plecy

80 zł

 Tors

80 zł

 Pasta cukrowa pachy

40 zł

 Pasta cukrowa przedramiona

50 zł

