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Henna  

 Henna rzęs i brwi z regulacją     55 zł 

 Henna brwi z regulacją     45 zł 

 Henna rzęs / brwi      30 zł 

 Regulacja brwi (pęsetą/wosk)     25/30 zł 

 

Lifting i laminacja rzęs  z henną    110 zł 

 

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs 

Metodą 1:1 jedwabne      140 zł 

Uzupełnienie 1:1      100-120 zł 

Metoda objętościowa      180-220 zł 

Uzupełnienie objętościowa     125-160 zł 

Ściąganie rzęs        50 zł 

 

Wizaż  

 Makijaż okolicznościowy     130 zł 

 Makijaż ślubny       170 zł 

 Makijaż próbny       150 zł 

 Makijaż próbny +  ślubny     300 zł 

 

 



Dłonie  

 Manicure klasyczny bez malowania      55 zł 

 Manicure z malowaniem kolor    65 zł 

 Manicure spa       75 zł 

 Malowanie paznokci kolor/ zdobienie    30/od 35 zł 

 Manicure japoński       80 zł 

 Manicure hybrydowy kolor      100 zł 

 Manicure hybrydowy spa     120 zł 

 Zabieg mineralny manicure     80 zł  

 Zabieg mineral manicure spa     100 zł 

 Nadbudowa paznokci podwójną bazą      +15 zł 

 Wzmocnienie żelem naturalnej płytki + hybryda  120 zł 

 Peeling dłoni do manicure     10 zł 

 Peeling dłoni + serum  do manicure    20 zł 

 Przedłużanie paznokci żelem  kolor/zdobienie  175 zł 

 Rekonstrukcja paznokci obgryzionych   195 zł 

 Naprawa 1 paznokcia       20 zł 

 Uzupełnienie żelu                                                     120 zł 

 Odnowa żelu        140 zł 

 Zdobienie paznokci      od 1zł  

 Ściąganie  hybryd („nie naszej” lub przy innym zabiegu ) 30 zł (20 zł) 

 Ściąganie żeli        45 zł  

 Przy ponownym założeniu u nas ściąganie       gratis! 

 Ściąganie hybryd/żeli z manicure    75/95 zł 

 Zabieg regenerujący płytkę IBX    +28 zł 

 Mega regeneracja IBX+ japoński    100 zł 

 Parafina na dłonie i peeling       50 zł 

 Męski manicure z frezarką     60zł  



 

Stopy  

 Pół pedicure        55 zł 

 Pedicure bez malowania klasyczny lub frezarkowy   90 zł 

 Pedicure spa       120 zł 

 Pedicure z malowaniem kolor     100 zł 

 Pedicure hybrydowy stopy      130 zł 

 Pedicure hybrydowy spa     160 zł 

 Nałożenie hybrydy na stopy     100 zł 

 Ściągnięcie (przy innym zabiegu lub „nie naszej” pracy)  35 zł (20zł) 

 Przy ponownym założeniu  u nas ściąganie w cenie!  gratis! 

 Zdobienie paznokci      od 1 zł 

 Pedicure japoński       95 zł 

 Peeling stóp        +5 zł 

 Parafina na stopy z peelingiem     55 zł 

 Zabieg SOS dla stóp z pedicure (bez malowania)  140 zł 

 (Silnie regenerujący zabieg z pedicure dla wymagających stóp z pęknięciami, dużym rogowaceniem) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Depilacja woskiem  

Brwi        30 zł    

Wąsik        30 zł   

Broda         33-45 zł   

Broda + szyja        55-65 zł  

Baki        30 zł   

Policzki       50 zł    

Twarz        75 zł  

Szyja         45 zł 

Bikini linia pachwin      60 zł  

Bikini linia stringów      75 zł 

Bikini  głębsze       99 zł  

Pachy         55 zł 

Linia biała        38 zł    

Brzuch        65-75 zł  

Łydki         75 zł    

Uda        85 zł   

Całe nogi        145 zł    

Całe ręce             75  zł 

Przedramiona          65 zł  

Plecy połowa       75 zł  

Plecy / klatka piersiowa          80-100 zł 

Pakiet Duży (całe nogi +bikini głębsze +pachy )   215 zł 

Pakiet Mały ( łydki+bikini linia +pachy)    165 zł 

 

 

 



 
 

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy *   

Konsultacja kosmetologiczna       BEZPŁATNA 

Oczyszczanie manualne twarzy     165-185 zł 

Mikrodermabrazja  twarz/ +szyja i dekolt    120 zł/170 zł 

(peeling+maska kremowa+krem) 

Mikrodermabrazja w zabiegu twarz/ +szyja i dekolt   170 zł/230 zł 

(peeling+ampułka+masaż+ maska kremowa +krem) 

Peeling kawitacyjny + kwasy + terapia łagodząca    199 zł 

Peeling kawitacyjny twarz /+szyja i dekolt    120 zł / 160 zł 

Peeling kawitacyjny w zabiegu twarz /+szyja i dekolt   150 zł /199 zł 

Zabieg ultradźwiękowy twarz / +szyja i dekolt   199 zł /229 zł 

(peeling kawitacyjny + ampułka+ sonoforeza+maska kremowa+krem) 

Oczyszczanie wodorowe BASIC twarz/+ szyja dekolt   200 zł/260 

Oczyszczanie wodorowe INTENSIVE twarz/+szyja i dekolt  260 zł/320 zł  

Oczyszczanie wodorowe PREMIUM twarz/+szyja i dekolt  300 zł/360 zł  

Zabieg z infuzją tlenową twarz/+szyja i dekolt   180 zł/260 zł 

Kwas migdałowy Natinuel  twarz /+szyja i dekolt    130 zł /190 zł 

Kwasy owocowe Striva derm 70% /+szyja i dekolt   130 zł / 210 zł 

Kwas ferulowy FerulAge  twarz /+szyja i dekolt   165 zł /229 zł 

Kwas Mandofreul Natinuel      155 zł/220 zł 

Kwas Acne Peel Natinuel      165 zł/ 225zł 

Kwas pirogronowy       190 zł/250 zł 

Azac Peel Arkana       170 zł 

Kwas glikolowo bursztynowy       150 zł/199 zł 

Zabieg 3 w 1 Natinuel twraz/+szyja i dekolt    150 zł/199 zł 

Zabieg Polisoft Natinuel twarz/+szyja i dekolt   120 zł/170 zł 



Zabieg restrukturyzujący GF Matrix Natinuel    160 zł/229 zł 

Zabieg bankietowy Neuro GABA&NANA Arkana twarz/ +szyja 175 zł/250 zł 

Zabieg przeciwtrądzikowy A-QS Hacker  Arkana    180 zł/250 zł 

Zabieg dla skóry naczyniowej, łagodzący Neuro sensi Arkana 170 zł/220 zł 

Zabieg dotleniający Arkana      150 zł/199 zł 

Zabieg z efektem oczyszczania wodorowego Arkana  twarz/ tw,sz,d  160 zł/210 zł 

Zabieg z efektem oczyszczania wodorowego +kawitacja   199 zł/250 zł 

Zabieg C Fusion glow shot      175/240 zł 

Zabieg C Fusion glow + kwasy      195 zł/250 zł 

Zabieg C Fusion glow + nakłucia     229 zł/280 zł 

 Zabieg na przebarwienia Unitone     170zł/225zł 

 Zabieg na przebarwienia Unitone + kwas    190 zł/250 zł 

 Zabieg na przebarwienia Unitone + kwas + nakłucia   250 zł/300 zł 

Zabieg Colagenique Theo marvee     125 zł/170 zł 

Ekspresowy odświeżający zabieg Wild Berry     90 zł 

Zabieg sensoryczny Wild Berry  z ampułka i maską   180 zł 

Zabieg sensoryczny Wild Berry pełny z masażem   210 zł 

 Ekskluzywny zabieg Glamuor me całościowy    230 zł  

Męski zabieg ON! całościowy      160 zł 

Zabieg odprężający twarz/+ szyja i dekolt    155 zł/200 zł 

Zabieg kwasowy Acne Natinuel     225 zł   

Masaż kosmetyczny twarzy szyi i dekoltu 30min   80 zł 

Masaż twarzy z elementami japońskich sztuk masażu 1h  120 zł   

 Masaż endomodelujący 30min / do zabiegu    89 zł/ +45 zł 

Masaż rollerem jadeitowym       85 zł 

D’Arsonwalizacja       25 zł 

Zabieg odżywczo- nawilżający  twarz /+szyja i dekolt  150 zł /199 zł  

Zabieg przeciwzmarszczkowy twarz / +szyja i dekolt   155 zł /210 zł 



Zabieg normalizujący twarz/+szyja i dekolt    150 zł /199 zł  

Zabieg bazowy łagodzący podrażnienia twarz/+szyja i dekolt 160 zł/210 zł  

Zabieg z falami radiowymi twarz/+szyja dekolt   160 zł/210 zł 

  

Rodzaj zabiegu, jego elementy oraz  kosmetyki dobierane są indywidualnie do Klientki. Wtedy cena 

ustalana jest w trakcie zabiegu.  

* przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki 

 

Zabiegi na okolicę oczu  

Zabieg na okolice oczu /do zabiegu      70 zł/50 zł 

(delikatny peeling+płat lub maska)      

Zabieg na okolice oczu z masażem /do zabiegu   99 zł/65 zł 

(peeling+ampułka+masaż +maska) 

Zabieg na okolice oczu Natinuel / do zabiegu     110 zł/70 zł 

Zabieg Eye compleks care na okolice oczu Arkana /do zabiegu 110 zł/70 zł 

Zabieg z Falami radiowymi RF / RF do zabiegu   140 zł/100 zł 

 

 

Konchowanie (świecowanie)  uszu    55 zł 

 

 

 

 

 



 

Zabiegi na ciało *  

Masaż relaksacyjny całościowy 45min     100 zł 

Masaż ciepłą świecą        160 zł 

Peeling ciała przed masażem         + 50 zł 

 

Fale radiowe RF (1partia/ uda+pośladki)    75/99 zł  

Lipokawitacja ultradźwiękowa (1 partia/ uda +pośladki)  65/90 zł 

Dermomasaż  (1 partia/ uda+ pośladki)    65/95 zł 

Dermomasaż + RF (partia/ uda+pośladki)    75/110 zł 

Zabieg antycellulitowy na uda i pośladki body wrapping   100 zł 

(peeling+ampułka+maska)    

Zabieg bum na uda i pośladki       130 zł 

(peeling + lipokawitacja lub RF+ maska)   

Zabieg wyszczuplająco- detoksykujący brzuch uda pośladki  170 zł 

Peeling ciała z maską       150 zł 

Oczyszczanie manualne pleców     175-220 zł 

Złuszczanie kwasami pleców      185-230 zł 

Mezoterapia mikroigłowa uda + pośladki      300 zł 

Usuwanie rogowacenia okołomieszkowego na ramionach  99 zł   

Elektrostymulacja mięśni/ prądy tens  15min    50 zł 

J evolution na plecy pół/ całe       270 zł/435 zł 

 

 

  * przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki 

 

 



 

 

Kosmetologia medyczna  

J Evolution (alternatywa peelingu Jessnera)twarz  270 zł 

PGAge   intensywny peeling bez łuszczenia 

Twarz        270 zł 

Twarz +szyja+dekolt      420 zł   

  

Reti Vecti + 

Twarz/ twarz, szyja+ dekolt     260 zł/360 zł 

Phyto phenol peel      260 zł/360 zł 

Phyto phenol peel + nakłucia     300 zł/420 zł 

 

Mezoterapia mikroigłowa  

Dermapen twarz      199 zł 

Okolice oczu       150 zł 

Twarz + szyja        270 zł  

Twarz+szyja+dekolt       299 zł 

Skóra głowy       215 zł 

Znieczulenie        45 zł  

 

Mezoterapia mikroigłowa blizny/rozstępy    od 140zł  

(wycena indywidualna w zależności od wielkości) 

Mezoterapia mikroigłowa uda i pośladki   300 zł 

 

Mezoterapia igłowa   (zabieg ze znieczuleniem) 

Okolice oczu (kwas hialuronowy)    190 zł 

Okolice oczu + zmarszczki (kwas hialuronowy)   220 zł 

 



 Twarz (koktajl + kwas hialuronowy)     295 zł 

Sam koktajl:twarz      230 zł  

twarz+ szyja       280 zł   

twarz+ szyja+ dekolt        420 zł 

 

Koktajl + kwas hialuronowy miejscowo: 

twarz        295 zł   

twarz+ szyja        370 zł  

twarz+ szyja +dekolt      500 zł 

 

Koktajl + kwas hialuronowy na twarz + koktajl na szyję i dekolt           450 zł  

Mezoterapia igłowa skóry głowy                230 zł  

 Mezoterapia igłowa dłoni                200 zł 

 

Elektrokoagulacja 

Pojedyncze naczynko/ rubinek *     45 zł 

( orientacyjne partie: nos- 100-150zł,  policzki- 100-200zł,  uda-150-250zł) 

Pojedynczy włókniak*       45 zł 

( orientacyjne partie: szyja-150-200zł, pachy-100-150zł, plecy- 150-350zł) 

 

 

*powyżej 4 zmian cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od obszaru i ilości. W 

nawiasach podano orientacyjne ceny wybranych partii, jednak konieczna jest indywidualna 

ocena przez kosmetologa w celu dokładnej wyceny. 

 

 



Laseroterapia 

Depilacja laserowa  

wąs   100 zł   pachy    180 zł 

broda   150 zł   przedramiona  200 zł 

szyja   200 zł   ramiona  200 zł 

baki   100 zł   dłonie    100 zł 

policzki  150 zł   brzuch    250 zł 

cała twarz  200 zł   linia brzucha  150 zł 

kark   200 zł   bikini (pachwiny) 200 zł 

plecy   250 zł   bikini całkowite 250 zł 

sutki   100 zł   pośladki  250 zł 

klatka piersiowa 250 zł   łydki   250 zł 

całe nogi   450zł   uda    250 zł 

* Przy kilku obszarach zniżki 

Laser Frakcyjny Emerge Palomar 

w zależności od obszaru. Podane ceny są orientacyjne 

twarz   1000 zł   dekolt    420 zł 

policzki  450 zł   twarz, szyja, dekolt 1700 zł 

czoło    300 zł    górna warga/ bruzdy nosowo-wargowe 200 zł 

okolice oczu   300 zł   kurze łapki  250 zł 

szyja   380 zł   lwia zmarszczka  150 zł 

dłonie   400 zł    rozstępy, blizny – w zależności (od 3-6 zł za 1cm2) 

Skinfrax Pro radiofrekwencja frakcyjna 

Twarz   600 zł      Twarz szyja dekolt 1000 zł 

Policzki  400 zł     Blizny, rozstępy od obszaru od 200 zł 

Laser Spider zamykanie naczynek 

naczynko   100 zł  nos  /broda 200-300 zł        policzki 250-350 zł 

twarz/dekolt  300-400 zł łydki   300-450 zł  uda 300-500 zł 


