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ZABIEGI PIEL GNACYJNE BIELENDA
S.O.S. - Skuteczna ochrona skóry naczyniowej (demakijaż, peeling, masaż, serum na
naczyńka, żel na naczyńka, maska algowa, krem) - zabieg z wykorzystaniem peelingu
kawitacyjnego........................................................................................................................ 40
PIĘKNA ODNOWA - Zabieg oczyszczająco-normalizujący (demakijaż,
peeling, maseczka, serum normalizujące, maska algowa, krem
normalizująco-matujący)........................................................................................................ 45
UCZTA DLA SKÓRY - Zabieg odżywczo-nawilżający z kawiorem (demakijaż,
peeling, masaż, serum ujędrniające z kawiorem, maska odżywczo-nawilżająca
z kawiorem, krem odmładzająco-ujędrniający)...................................................................... 30
WODOSPAD ZŁOTA - zabieg nawilżający dla skór przesuszonych
i odwodnionych (demakijaż, peeling, masaż, serum ujędrniające z koloidalnym
złotem, maska algowa z koloidalnym złotem, krem regenerujący ze złotem)....................... 35
+ peeling kawitacyjny lub sonoforeza.................................................................................... 10
TOP LIFTING - Zabieg błyskawicznie i efektywnie liftingujący skórę (demakijaż
przy użyciu oliwki, odtłuszczenie skóry - neutralizator top lifting, maska top lifting
w płynie, serum liftingująco-naprawcze z chitozanem, efektywny lifting w kremie,
krem przyspieszający regenerację naskórka)........................................................................40
MAGICZNE SPOJRZENIE - zabieg przeciwzmarszczkowy na okolice oczu
(demakijaż, peeling, płatki pod oczy, serum liftingująco-naprawcze z chitozanem,
maska algowa, nanowypełniacz zmarszczek pod oczy, krem na zakończenie
zabiegu)................................................................................................................................. 40
+ olejki eteryczne..........................................................................................................GRATIS
INNE ZABIEGI PIEL GNACYJNE
zabieg kwasami AHA............................................................................................................. 35
jonoforeza (demakijaż, peeling, jonoforeza, maska kremowa, krem
na zakończenie zabiegu)....................................................................................................... 25
mikrodermabrazja diamentowa - kompleksowy zabieg na twarz...........................................50
henna brwi i rzęs + regulacja brwi..........................................................................................15
henna brwi + regulacja...........................................................................................................10
henna rzęs............................................................................................................................... 5
regulacja brwi.......................................................................................................................... 5
ZABIEGI NA CIA O BIELENDA
SOCZYSTA POKUSA - arbuzowy zabieg nawilżający i redukujący cellulit (arbuzowy
peeling do ciała, arbuzowa maska żelowa do ciała, arbuzowy balsam do ciała).................. 40
ZMYSŁOWY RAJ - zabieg wyszczuplający z zielonym jabłkiem i BIO H.C.A.
(peeling do ciała z zielonym jabłkiem i BIO H.C.A, maska do ciała z zielonym
jabłkiem i BIO H.C.A, balsam do ciała z zielonym jabłkiem i BIO H.C.A).............................. 40
CZEKOLADOWA ROZKOSZ - zabieg wyszczuplająco-relaksujący na ciało
(peeling cukrowy do ciała, czekoladowa maska do ciała, czekoladowy balsam
do ciała z L-karnityną)............................................................................................................40
CZERWONE WINO - zabieg odmładzająco-ujędrniający na ciało (peeling do
ciała z pestkami winogron, maska do ciała z czerwonym winem, balsam do ciała
z czerwonym winem)..............................................................................................................40
ZABIEGI NA D ONIE
manicure tradycyjny (z malowaniem).................................................................................... 10
manicure francuski (z malowaniem)...................................................................................... 15
manicure bezcążkowy............................................................................................................ 10
malowanie paznokci dłoni........................................................................................................ 5
tipsy żelowe (zdobienie gratis).............................................................................................. 50
tipsy - uzupełnienie................................................................................................................ 30
zabieg parafinowy na dłonie (z masażem)............................................................................ 10
PEDICURE
pedicure kosmetyczny........................................................................................................... 20
zabieg na stopy PEDI SPA (peeling, masaż, maska)............................................................ 20
malowanie paznokci stóp......................................................................................................... 5
DEPILACJA
depilacja woskiem nogi (całe)................................................................................................ 30
depilacja woskiem łydki..........................................................................................................15
depilacja woskiem uda...........................................................................................................15
depilacja woskiem ręce..........................................................................................................15
depilacja woskiem pachy....................................................................................................... 10
depilacja woskiem wąsik (broda, baczki)................................................................................. 5
INNE ZABIEGI
przebijanie uszu z kolczykami............................................................................................... 15
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Stylizacja fryzur damskich, m skich, dzieci cych
(formowanie i modelowanie z zastosowaniem metod i technik nadających lekkości,
dynamiki, objętości włosom; prostowanie, karbowanie, falowanie włosów długich)
włosy krótkie …………………………………….............................................................. 8
włosy średnie / długie ……………………………………………………….................... 12
Koki i upi cia z zastosowaniem ró nych elementów
(fale, loki, karby, pukle, pierścionki, anglezy, warkocze, plecionki)………………....... 20
Regeneracja w osów zniszczonych i po zabiegach chemicznych
(nawilżanie, poprawa kondycji, regeneracja przy zastosowaniu profesjonalnych
preparatów / aparatów fryzjerskich i metod pielęgnacyjnych – zabieg z
wykorzystaniem nawilżacza lub infrazonu)
kompres regeneracyjny /włosy krótkie/ …………………………………….................... 10
kompres regeneracyjny /włosy długie/ ………………………………………................. 20
Strzy enie w osów i uzyskanie ro nych form fryzur
(proste, postrzępione, stopniowe z włosów długich, półdługich, krótkich)
włosy krótkie ……………………………………............................................................ 10
włosy średnie / długie ……………………………………………………….................... 15
strzyżenie męskie (maszynką) ……………………………………………….................... 5
strzyżenie dziecięce …………………………………………………………...................... 5
Koloryzacja
balejaż (włosy krótkie / długie) ...………………………………………...................25 - 30
pasemka (włosy krótkie / długie) ………………………………………...................20 - 25
farbowanie + refleks (włosy krótkie / długie) …..…………………….....................20 - 25
farbowanie całego porostu, odrostów, włosów siwych i szpakowatych................20 - 25
Przed u anie i zag szczanie w osów metod mikro-ringów
(zakup produktów w zakresie własnym)……………………......................................... 50
US UGI DODATKOWE
Masaż głowy - masaż pielęgnacyjny i regeneracyjny w celu pobudzenia
naczyń krwionośnych, poprawy ukrwienia głowy oraz relaksu……….……………........5
Dobór fryzury do kształtu twarzy, typu urody i oczekiwań klienta z zastosowaniem
programów komputerowych ………………………………………….……….........GRATIS
Zalecenia pielęgnacyjne w warunkach domowych ……………………….……...GRATIS
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MASA KLASYCZNY
Masaż klasyczny całego ciała..................................................................................... 20
Masaż klasyczny grzbietu............................................................................................. 8
Masaż klasyczny całego kręgosłupa............................................................................. 8
Masaż klasyczny odcinka krzyżowo-lędźwiowego kręgosłupa..................................... 6
Masaż klasyczny odcinka piersiowego kręgosłupa....................................................... 6
Masaż klasyczny odcinka szyjnego kręgosłupa.......................................................... 10
Masaż klasyczny grzbiet + kręgosłup............................................................................6
Masaż klasyczny karku i obręczy barkowej...................................................................6
Masaż klasyczny kończyn/y górnych....................................................................... 6/12
Masaż klasyczny kończyn/y dolnych........................................................................6/12
Masaż klasyczny powłok brzusznych............................................................................5
MASA SPORTOWY
Masaż sportowy grzbietu.............................................................................................. 8
Masaż sportowy kręgosłupa..........................................................................................8
Masaż sportowy karku i obręczy barkowej....................................................................8
Masaż sportowy kończyn dolnych...............................................................................12
Masaż sportowy kończyn górnych.............................................................................. 12
DRENA LIMFATYCZNY
Drenaż limfatyczny grzbietu.......................................................................................... 8
Drenaż limfatyczny kończyny górnej............................................................................. 8
Drenaż limfatyczny kończyny dolnej............................................................................. 8
Drenaż z wykorzystaniem urządzenia Mini-Boa........................................................... 8
ODNOWA
Masaż wspomagający odchudzanie (uda, brzuch, pośladki)......................................15
Masaż relaksacyjny pleców.........................................................................................12
Masaż relaksacyjny stóp............................................................................................... 8
Masaż relaksacyjny twarzy............................................................................................8
Wellness feet – zabieg pielęgnacyjny dla zmęczonych stóp.
Profesjonalny peeling złuszczy zrogowaciały naskórek, nawilży,
zmiękczy skórę stóp. Masaż wprowadzi w stan głębokiego
relaksu dając uczucie długotrwałej ulgi i komfortu.......................................................15
Wellness hands – zabieg pielęgnacyjny odżywczo-regenerujący
na dłonie. Zabieg powodujący głębokie nawilżenie i wygładzenie
skory już po pierwszym zabiegu. Aktywne składniki zawarte
w kosmetykach powodują poprawę kolorytu skóry, sprawiając, że
dłonie są delikatne i aksamitnie gładkie...................................................................... 15
TRENING PERSONALNY
40 minutowy cykl (20 minut ćwiczeń + 20 minut masażu).......................................... 20
- dobrany indywidualnie do potrzeb pacjenta

