
МАСАЖ ТІЛА 
Масаж Shintai 1,5год (олія + гарячі камені): 200 зл 
Масаж класичний 1 год: 160 зл 
Масаж харчовим шоколадом 1 год: 200 зл 
Масаж розслабляючий свічками 1 год: 160 зл  
Масаж розслабляючий олія 1год: 160 зл 
Масаж розслабляючий олія 1,5год: 190 зл 
Масаж гарячим камінням 1 год: 160 зл 
Масаж штампами 1 год: 160 зл 
Масаж бамбуком 1 год: 160 зл 
Масаж спини 30 хвилин: 90 зл 
Масаж під час вагітності 1год: 120 зл 
Масаж стоп 20 хв: 50 зл 
Масаж китайски баночний 1 частина: 70 зл  
МАСАЖ МЕДИЧНИЙ 
Лікувальний масаж 1 год: 120 зл 
Лікувальний масаж 30 хвилин: 70 злотих 
Лікувальний масаж для маленьких дітей 35 - 45 хвилин: 70 зл.  
Масаж для підлітків 1 год: 70 зл.  
Реабілітація дітей 0 - 4 років: 70 зл. 
• дисплазія кульшового суглоба 
• вправи для зміцнення м'язів, як лікувальні, так і профілактичні 
• Спеціальні фізичні вправи для дітей ходячих на пальцях 
• фізичні вправи для дітей з ДЦП (Дитячий церебральний параліч) 
• Вправи при частих вивихах  
• Різноманітні зміцнюючі вправи при фізичних проблемах ніг та рук 
 
РИТУАЛИ ДЛЯ ТІЛА 
 
Ритуал – це розкішне лікування тіла. Складається з кількох елементів: пілінг тіла, оклюзія та 
годинний масаж. Кожен ритуал є різний і неповторний. 
 
Ритуал Bella - розслабляє, зміцнює та живить шкіру всього тіла. Кожній леді сподобається 
солодкий аромат олій: троянди, неролі, іланг-ілангу. ЦІНА: 350 зл 
 
Ритуал Мацо - додасть бадьорості та розслаблення, рекомендований чоловікам. ЦІНА: 350 зл 
 
Ритуал Tea Time – це подорож до країни квітучої сакури на пошуки пишноти. Надає миттєвий 
детоксикаційний та оздоровчий ефект. ЦІНА: 350 зл 
 
Ритуал соковитого манго - свято, що збуджує всі органи чуття. Потужно регенерує та зволожує. 
ЦІНА: 350 зл 
 
Ритуал кавовий- енергетична процедура з антицелюлітними властивостями для схуднення. 
Енергійний аромат покращує ваше самопочуття. ЦІНА: 350 зл 
 
Цілісний ритуал обличчя і тіла - поєднує в собі догляд за обличчям і тілом. Він складається з 
зняття макіяжу, масажу всього тіла, масажу ніг і обличчя. Лікування завершується маскою для 
обличчя. ЦІНА: 370 зл 
 
 



ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ТІЛА 
 
Пілінг тіла: 85 зл 
 
Процедура  легке лікування ніг: 190 зл 
Легкі, зволожені ніжки стопи. Відчуйте блаженне розслаблення. Процедура полягає в 
масажуванні литок і стоп вершковим маслом. Потім ноги загортають у фольгу і піддають 
лімфодренажу. 
 
Чудовий SPA: 170 злотих 
Процедура, що поєднує пілінг тіла та масаж тіла (30 хв.). Ідеально стимулює мікроциркуляцію і 
живить організм. 
 
Розігріваючий підйом: 170 зл 
Вам ще холодно? Бережіть себе, зігрівайтеся. Процедура, що поєднує масаж тіла (30 хв) і 
розминку під теплою ковдрою. Надзвичайно приємно. 
 
Лікування для схуднення та антицелюліту: 170 зл 
Процедура ефективно бореться з жиром і целюлітом, розігріває. Зробіть вашу шкіру пружною 
та шовковистою. Ми рекомендуємо серію з 6 процедур, щоб результати були вражаючими. 
ПРОЦЕДУРИ ОБЛИЧЧЯ 
І ШИЯ АРКАНА 
 
Neuro Gaba Therapy: 160 зл 
Нейропілінг швидкої дії, що містить нейромедіатори GABA (гамма-аміномасляна кислота) і 
NANA (N-ацетил-5-нейрамінова кислота), які відіграють передавальну та регулюючу роль. У 
поєднанні з 30% молочної кислоти вони розгладжують борозни і покращують натяг шкіри 
(«ефект заморожування»). Після застосування процедури помітно миттєве заповнення 
зморшок («ефект наповнення») і зволоження шкіри («гідроефект»). Додавання гіалуронової 
кислоти у двох формах, низькомолекулярній та високомолекулярній, додатково посилює ефект 
омолодження. 
 
Hydrospheric Therapy: 160 Зл 
Лікування, засноване на стимуляції аквапоринів 3 – спеціальних «водних каналів» та на основі 
низькомолекулярної гіалуронової кислоти нового покоління. Призначений для догляду за 
шкірою всіх типів у будь-якому віці. 
Neuro Sensi Therapy: 160 зл  
Засіб створено для судинної та надзвичайно чутливої шкіри. Нейросенсорний вплив на судини 
та сенсорні рецептори є результатом комбінації EndothelyolTM та пептиду SensAmone P5. Ця 
комбінація забезпечує активний контроль над факторами запалення, судинними проблемами 
та сенсорними нейрорецепторами. Рекомендується також при роздратованій шкірі, при 
розацеа та після дермоестетичних процедур. 
 
 
Acne Out Therapy: 160 зл 
Рекомендується для жирної, змішаної та схильної до акне шкіри. У ньому використовується 
синергетичний ефект унікальних активних речовин, таких як чиста шикімова кислота, 
саліцилова кислота та АffiporeTM - екстракт листя бетуліну. 
 
Грудна клітка: +15 зл 
 



Процедури ДОГЛЯД ЗА ОБЛИЧЧОМ 
Масаж обличчя: 85 зл 
На  основі розслаблюючого крему, що заспокоює подразнення та пошкодження шкіри, 
усунення його шорсткості. Ваша шкіра стане зволоженою і підтягнутою. Активними 
інгредієнтами масажного крему є: бісаболол, апельсинове та арахісове масло. 
 
BETA MASK: 60 зл 
лікування з негайним ефектом заспокійливого роздратування та зволоження. 
Гідрогелева маска з бета-глюканом стимулює відновлення шкіри. Лікування закінчується 
масажем. Ідеально підходить після інвазивних процедур естетичної медицини та хімічного 
пілінгу. 
 
Процедура Tranxamic 160 зл 
освітлення з миттєвим ефектом WOW. На основі транексамової кислоти.  
 
 
Процедура Ferul Age: 160 зл 
ліфтинг з миттєвим ефектом. На основі ферулової кислоти.  
 
Процедура Bellmona: 160 зл 
на основі натуральних інгредієнтів. Має сильну зволожуючу, живильну та пом’якшувальну дію 
на шкіру, запобігає трансепідермальній втраті води з епідермісу та зміцнює кровоносні судини. 
 
 
Carbon Therapy: 160 зл 
зволожує, очищає і звужує пори. Шкіра стає сяючою, підтягнутою та пружною. 
Ця процедура використовує вуглекислий газ, який покращує мікроциркуляцію та стимулює 
синтез колагену та еластину. 
 
ОБЛИЧЧЯ 
ШИЯ 
ГРУДНА КЛІТКА  
 
Комп’ютерний огляд шкіри: 20 зл 
 
Ручне очищення обличчя ампулою, маскою та кремом: 155 зл 
Ручне очищення обличчя кислотами: 205 злотих 
Ручне очищення спини: 140 зл  
Пілінг кавітації: 49/59/69 злотих * 
Процедура кавітації  (за допомогою маски та ампули): 119/129/139 злотих * 
Видалення міліуму: 5 злотих / шт. 
Дарсонваль: 45 злотих 
Маска від водоростей: 39/49/59 злотих * 
 
* У вартість входить догляд: обличчя / обличчя + шия / обличчя + шия + грудна клітка 
 
ОЧІ  
Корекція брів пінцетом або воском: 25 зл.  
Хна для вій: 25 зл. 
Хна брів: 25 зл 
Хна для брів з регулюванням (з укладанням): 45 зл 



Хна для вій та брів з регулюванням (з укладанням):55 злотих 
               
 
                                          НОВИНКА: 
Порошкова хна (рослинна) з геометрією форми та регулюванням: 80 зл.  
Ламінування брів без барвника: 90 зл. 
Ламінування брів + геометрія + фарба + ботокс: 130 зл. 
 
„Довговічність” для вій: 79 зл 
 
 
ВУХА 
 
Пірсинг вух, сережки входять у вартість: 60 зл 
КИСЛОТИ 
 
кислотне відлущування 
 
Пілінг мигдальною кислотою: 165/180/205 злотих * 
Пілінг піровиноградною кислотою: 165/180/205 зл * 
Кислотний пілінг TCA: 165/180/205 зл* 
* У вартість входить догляд: обличчя / обличчя + шия / обличчя + шия + декольте 
МЕЗОТЕРАПІЯ 
голка і мікроголка 
МЕЗОТЕРАПІЯ МІКРОГОЛОЧНА: 200/210/220 злотих * 
(анестезія, ампула і картридж входять у вартість процедури) 
* У вартість входить догляд: обличчя / обличчя + шия / обличчя + шия + декольте 
МЕЗОТЕРАПІЯ ГОЛОЧНА: 
450 - 600 злотих 
Перед процедурою необхідна консультація щодо підбору препарату. 
 
КАРБОННИЙ ПІЛІНГ 
 
Карбоновий пілінг обличчя + декольте: 299 злотих  
Карбоновий пілінг обличчя + шия + декольте: 320 злотих  
Спина: 320 злотих 
 
ВИДАЛЕННЯ ТАТУЮВАННЯ: 
Татуювання 2 / 2 см: 180 зл 
Татуювання 5 / 5 см: 200 зл 
Татуювання 8 / 8 см: 220 зл 
Татуювання 10/10 см: 240 зл 
Татуювання 13 / 13 см: 290 зл 
Татуювання 15 / 15 см: 340 зл 
Більше 15 см - узгоджується індивідуально 
ВИДАЛЕННЯ ПЕРМАНТАЖНОГО МАКІЯЖУ:  
Брови: 200 зл 
Контур губ: 150 зл 
 
 
 



- ОЧИЩЕННЯ ВОДНЕМ ОКСИБРАЗІЯ КИСНЕВА ІНФУЗІЯ 
 
Очищення водню 
Він полягає в тому, що крихітні молекули активного водню проникають в глибокі частини шкіри. 
Їх завдання – очистити клітини шкіри, усунути вільні радикали та зупинити ознаки старіння 
шкіри. 
Оксибразія 
Його також називають водно-кисневою мікродермабразією, це тип механічного пілінгу, де 
відлущуючим фактором епідермісу є потік дисперсних крапель сольового розчину, нанесених 
під тиском. 
стиснене повітря за допомогою спеціально розробленого аплікатора. 
Киснева інфузія 
Він змушує кисень під тиском. Цю операцію можна виконати за допомогою аплікатора, завдяки 
якому кисень чистий і дуже хороший 
якість. Крім того, підбирається відповідна вітамінна ампула 
інгредієнти досягають найглибших шарів шкіри. 
 
 
ОЧИЩЕННЯ ВОДНЕМ  
ОКСИБРАЗІЯ 
КИСНЕВА ІНФУЗІЯ 
 
Водневе очищення обличчя + шиї: 170 злотих  
Водневе очищення обличчя + шиї + декольте: 190 злотих  
Оксибразія обличчя + шиї: 150 злотих 
Лікування оксибразія обличчя + шия + декольте: 170 зл 
Кисневе вливання обличчя + шия: 140 зл 
Кисневе вливання шкіри голови: 150 зл  
Процедура холодним молотком (додаток до процедур): 50 злотих  
Процедура світлодіодною маскою (коліротерапія): 40 злотих 
 
ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЯ 
Електрокоагуляція, інакше відома як термоліз, - це видалення змін на шкірі за допомогою 
високочастотного електричного струму. Полягає в різанні (коагуляції) 
білків за допомогою електричної дуги. 
 
Видалення бородавок, фібром та інших родимок 
1 штука: 50 зл 
2-5 шт.: 100 зл. 6-10 шт.: 150 зл. 11-20 шт.: 200 зл. 
Видалення волосся - сеанс тривалістю до 30 хвилин: 80 злотих Видалення розширених судин: 
80/110/130 злотих * 
* у вартість входить: ніс / ніс + щоки / ніс + щоки + підборіддя 
 
АПАРАТУРA ОБЛИЧЦЯ 
VACUUM RF VS+ Процедури VS + Обличця чудово зменшують зморшки, омолоджують область 
повік, усувають синці, розгладжують шкіру та підтягують її. 
 
Обличчя + шия: 110 зл 
Пакет з 6 процедур: 592 злотих  
Пакет з 10 процедур: 892 злотих  
Обличчя + шия + декольте: 145 злотих  



Пакет з 6 процедур: 817 злотих  
Пакет з 10 процедур: 1232 злотих 
ROBOLEX 
Обличчя + шия: 120 зл 
Пакет з 6 процедур: 610 злотих  
Пакет з 10 процедур: 910 злотих 
Обличчя + шия + декольте: 160 злотих 
 Пакет з 6 процедур: 830 злотих  
Пакет з 10 процедур: 1250 злотих 
Діамантова мікродермабразія: 85/95/105 злотих * 
- з сонофорезом і заспокійливою маскою: 110/130/150 злотих * 
- з кислотою (відповідно підібраною) і заспокійливою маскою: 190/200/210 зл* 
 
Thermal RF - радіохвилі, тобто підйом без скальпеля: 125/135/145 злотих * 
ПАКЕТ З 6 ПРОЦЕДУР: 705/761/817 зл* 
 
Безголкова мезотерапія з ампулою: 90/100/120 злотих * 
ПАКЕТ З 6 ПРОЦЕДУР: 507/564/676 злотих * 
ФОТОМОЛОДЖЕННЯ E-LIGHT: 125/135/145 зл* 
E-LIGHT ЛІКУВАННЯ АКНЕ: 125/135/145 Зл* 
ВИДАЛЕННЯ ЗБІЛЕННЯ E-LIGHT: 125/135/145 Зл* 
ЗАКРИТТЯ РОЗШИРЕНИХ КАПІЛЯРІВ E-LIGHT: 125/135/145 Зл * 
E-LIGHT ПРОЦЕДУРИ НА ОБЛИЧЧЯ - ПАКЕТ З 6 ПРОЦЕСІВ: 705/761/817 Зл * 
* У вартість входить лікування: обличчя / обличчя + шия / обличчя + шия + декольте ПАКЕТИ 
ОПЛАТИТЬСЯ ПЕРЕД ПЛАНУВАННЯМ СЕРІЇ 
МАНІКЮР РУКИ 
 
Манікюр без фарбування: 50 зл 
Манікюр - кольоровий або кондиціонер / френч: 55/65 зл 
Японський манікюр: 70 зл 
Акрилогель НОВИНКА: 115 зл. з подовженням: 130 зл 
Гібридний манікюр - кольоровий / френч: 85/95 зл 
Титановий манікюр - кольоровий / французький: 85/95 зл 
Видалення гібридів + базовий манікюр / Японський - кольоровий / Французький: 79/89 зл. 
Гібридний ремонт нігтів: 10 зл. 
Ремонт титанових нігтів: 13 зл 
Фарбування нігтів - кольорове / френч: 20/40 зл 
Прикраси: 8-12 злотих / за один ніготь 
Гель гібрид на натуральну нігтьову пластину: 115 зл 
Гель гібрид з подовженням: 130 зл 
Реконструкція обгризених нігтів: 130 зл 
Гібрид на титані: 115 зл 
Видалення титанових гелів або титанових гелів: 45 зл 
Видалення титану плюс основний манікюрний колір / френч: 90/99 злотих Видалення гелю + 
основний колір манікюру / френч: 99/105 зл. 
Зняття гелю + гібридний колір манікюру / френч: 105/119 зл 
Корекція гелем: 99 зл 
Ремонт нігтів гелем: 17 зл 
Парафінотерапія: 55 зл 
Алмазна мікродермабразія для рук з парафіном: 75 зл 
Освітлююча та регенеруюча процедура на основі кислоти: 99 злотих 
E-light фотоомолодження для рук: 59 зл 



Мікроголкова мезотерапія Dermoroller: 90 зл 
Ампула: 35 зл 
Сироватка: 15 зл 
Маска: 25 зл 
Сироватка + маска: 30 зл 
SPA манікюр (це процедура включає: пілінг, маску та крем): 100 зл.  
Масаж рук: 45 злотих 
 
ПЕДИКЮР СТОПІВ 
 
Педикюр без фарбування нігтів: 90 зл 
Колір / французький педикюр: 119/139 зл 
Гібридний колір педикюру / Френч: 130/149 зл 
Педикюр + нарощування нігтів: 149 зл 
Гель-лак для нігтів - кольоровий / френч: 89 / 99 злотих 
Виведення гібриду - кольоровий / французький: 89/105 зл 
Зволожуючий засіб для сухих та потрісканих ніг: 85 злотих 
Лікування набряків ніг (маска + лімфодренаж): 75 злотих  
Pedicure SPA - кольоровий / французький / гібрид: 149/159/169 
(на основі натуральної косметики з масажем стоп - 20 хв.) 
 Пілінг стоп- 30 зл. 
Парафін для ніг: 70 злотих 
Масаж стоп - 30 хв. 50 зл 
Фотоомолодження E-light (задня частина стоп): 75 зл 
Освітлююча та регенеруюча процедура на основі кислоти: 145 злотих 
 
ПОДОЛОГІЯ 
 
Лікувальний педикюр: 149 зл 
Зняття відбитків: 29 злотих / 1 шт  
Реконструкція нігтьової пластини: 29-69 злотих  
Установка брекета BS Classic: 69 злотих  
Установка дротяного брекета: 149 злотих 
Пряжки підбирає ортопед 
 
ВИСКУВАННЯ 
Вуса / борода / бакенбарди / брови / ніс / вуха: 25 злотих  
Вуса / борода / бакенбарди / брови / ніс / вуха - 2 ЗОНИ: 29 зл 
Вуса / підборіддя / бакенбарди / брови / ніс / вуха - 3 ЗОНИ: 39 зл 
Пахви: 39 злотих 
Руки (цілі): 69 зл 
Ніжки (цілі): 105 зл 
Литки + коліна: 65 зл 
Стегна: 75 зл 
Пах: 45 зл 
Лінія струн: 55 злотих 
Глибоке бікіні: 75 зл 
Бразильське бікіні: 95 злотих 
Скриня: 75 зл 
Спина - половина/ціла: 75/105 зл.  
Руки + пахви: 89 зл. 



Ноги + глибоке бікіні: 139 зл 
Ноги + бразильське бікіні: 149 зл 
Ноги + бразильське бікіні + сідниці: 159 зл.  
Сідниці: 55 зл. 
ЧОЛОВІЧА ДЕПІЛЯЦІЯ 
Задня половина / ціла: 90/110 злотих 
Скриня: 89 злотихa 
 Зона Ego: 99 злотих 
Сідниці: 99 зл 
Бразильська епіляція: 149 злотих 
Бразильська депіляція + сідниці: 169 зл 
.Пахви: 39 зл. 
Груди + спина: 169 зл 
 
КОРПУС АПАРАТУ 
 
VACUUM SHAPE RF ROLLER VS + – це апарат, що поєднує в собі чотири ефективні технології – 
Вакуум (вакуумний масаж), радіохвилі, ендермологію та ліпокавітацію. Процедури VS + BODY 
для стрункості, пружності, зменшення целюліту, зменшення окружності тіла та масажу. 
ОСОБЛИВО РЕКОМЕНДУЄМО! 
ТІЛО 
1 лот: 129 зл 
Пакет з 6 процедур: 727 злотих 
. Пакет з 10 процедур: 1096 злотих. 
 2 частини: 179 зл. 
Пакет з 6 процедур: 1009 злотих.  
Пакет з 10 процедур: 1529 злотих. 
 3 частини: 209 злотих 
Пакет з 6 процедур: 1178 зл.  
Пакет з 10 процедур: 1776 зл.  
Руки: 119 зл. 
Пакет з 6 процедур: 671 зл.  
Пакет з 10 процедур: 1011 зл. 
ЛІПОКАВІТАЦІЯ + ЛІПОЛАЗЕР VS +:  
1 лот: 99 зл 
Пакет 6 процедур: 558 зл 
2 лоти: 129 зл 
Пакет із 6 процедур: 727 злотих, 3 частини: 169 злотих 
Пакет з 6 процедур: 953 зл 
 
КОРПУС АПАРАТУ  
ROBOLEX  
1 лот: 145 зл 
Пакет з 6 процедур: 761 зл 
. Пакет з 10 процедур: 1147 зл.  
2 частини: 195 зл. 
Пакет з 6 процедур: 1043 злотих 
 Пакет з 10 процедур: 1572 злотих 
 3 частини: 225 зл. 
Пакет з 6 процедур: 1212 зл 
. Пакет з 10 процедур: 1827 зл.  



Руки: 135 зл. 
Пакет з 6 процедур: 705 злотих  
Пакет з 10 процедур: 1062 злотих 
ROBELEX LIPOVITATION 
1 лот: 90 зл 
Пакет з 6 процедур: 507 злотих 
 2 лоти: 110 злотих 
Пакет з 6 процедур: 620 злотих  
3 лоти: 130 злотих 
Пакет з 6 процедур: 733 зл 
THERMAL RF РАДІОХВИЛИ RAFOS: 129/139/149 злотих *  
ПАКЕТ З 6 ПРОЦЕСІВ: 705/761/817 злотих * 
 
КОРПУС АПАРАТУ 
 
ДІАМАНТОВА МІКРОДЕРМАБРАЗІЯ: 
- зброя: 50 зл 
- спина / сідниці / стегна / ікри: 70 зл 
 
ЛАЗЕРНА ТЕРАПІЯ E-LIGHT: 135/145/155 *  
ПАКЕТ З 6 ПРОЦЕДУР: 761/817/874 PLN * 
ЛІМФАТИЧНИЙ ДРЕНАЖ рук / живота / ніг: 50 зл.  
ПАКЕТ З 6 ПРОЦЕДУР: 282 зл. 
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЯ DrenActive: 40/60/80 злотих * (рекомендується при болях у спині!) 
ПАКЕТ З 6 ПРОЦЕДУР: 225/338/451 злотих * 
 
 
Завершіть лікування тіла: 
ТЕРМОЕМУЛЬСІЯ ДЛЯ СХУДЖЕННЯ І ЗІГРІННЯ 
- 1 частина тіла: 35 злотих  
- 2 частини тіла: 49 зл. 
* У вартість входить лікування: 1 лот / 2 лоти / 3 лоти 
ПАКЕТИ ОПЛАЧУЄТЬСЯ НАперед плануванням СЕРІЇ ПРОЦЕДУР. 
 
ПОСТІЙНЕ ВИДАЛЕННЯ ЛАЗЕРНА МЕЗОТЕРАПІЯ 
 
Фотоепіляція E-LIGHT: 
- вуса/борода: 55 злотих 
- вуса та підборіддя / пахви / руки / бікіні: 85 зл 
- ікри / стегна / передпліччя / руки / тулуб: 110 злотих 
- цілі руки: 110 зл 
- цілі ноги / спина: 175 зл 
Діодний лазер - видалення волосся назавжди: 
- вуса/борода: 99 зл 
- вуса та підборіддя / пахви / руки / бікіні: 110 злотих 
- ікри / стегна / передпліччя / руки / тулуб: 185 злотих 
- цілі руки: 189 зл 
- цілі ноги / спина: 369 зл 
МІКРОГОЛОЧНА МЕЗОТЕРАПІЯ ТІЛО: 
- живіт: 160 зл 
- сідниці: 170 зл 



- бриджі: 160 зл 
- передня/задня стегна: 160 зл 
- задні «боки»: 160 зл 
- зброя: 160 зл 
- скальп: 180 зл 
Сироватка та маска для лікування: 39/59/79 злотих  
* Анестезія: 29/39/49 зл. 
Ампула: 59 зл 
* У вартість входить лікування: 1 лот / 2 лоти / 3 лоти 
ПАКЕТИ ОПЛАЧУЄТЬСЯ НАперед плануванням СЕРІЇ ПРОЦЕДУР. 
 
 
- ТУРБО СХУДАННЯ 
 
ПРОЦЕДУРA СРІБЛОМ  
Процедура складається з китайського банкового масажу з використанням масла для схуднення 
з рожевим перцем 
і імбирний і лімфодренажний з обгортанням тіла з використанням зігріваючої термоемульсії. 
ціна 99 зл 
ЛІКУВАННЯ ЗОЛОТОМ 
Справжній хіт - лікування починається з електростимуляції, а потім виконується лікування  
радіохвилями RF.. Лікування завершується лімфодренажом. 
ціна 125 зл 
ЛІКУВАННЯ ЛЮКС 
Наша пропозиція для людей, які хочуть швидко зменшити кількість жиру. Складається з 
ліпокавітації, вакуумного масажу ROBOLEX і лімфодренажу з обгортанням тіла з використанням 
зігріваючої термоемульсії. Ми цінуємо комфорт клієнта, тому лікування завершується 
процедурою для обличчя - на вибір - вакуумом або радіохвилями (RF) 
ціна 250 зл 
 
Рекомендуємо проводити процедури серії - від 6 до 10. 
Ціни дійсні для однієї обраної частини тіла: живіт / стегна / сідниці. 
 
ПЕРМАНТНИЙ МАКІЯЖ 
 
Ми робимо перманентний макіяж тільки на повний сеанс: 
1. Базове Процедурі 
2. Лікування після пігментації через кілька тижнів - додаткове та консервуюче Процедури 
 
ОЧІ: 
Верхні рядки: 450 злотих (вартість першої процедури) 
150 злотих (вартість додаткової пігментації через місяць) 
Підсумок: 200 злотих (вартість першої процедури) 
150 злотих (вартість додаткової пігментації через місяць) 
Набір ліній: 600 злотих (вартість першої процедури) 
250 злотих (вартість додаткової пігментації через місяць) 
БРОВИ: 
Брови (вибраний спосіб): 650 злотих (вартість першої процедури) 
200 злотих (вартість додаткової пігментації через місяць) 
 
 



Губи: 
Контур губ: 400 злотих (вартість першої процедури) 
200 злотих (вартість додаткової пігментації через місяць) 
Губи - контур + пломба: 650 злотих (вартість першої процедури) 250 злотих (вартість додаткової 
пігментації через місяць) 
 
Підготовка до процедури: 
- за 1 місяць до: не слід засмагати шкіру і робити серйозні косметичні процедури 
- за 1 тиждень до: приймати рекомендовані препарати (Гевіран - у носіїв лабіального герпесу) 
- в день процедури: не приймати ніяких стимуляторів. 
 
СПА-ПАКЕТИ 
ХВИЛИНА ДЛЯ ВАС: 269 зл 
- комп’ютерний огляд шкіри 
- догляд за обличчям на основі косметики (за підбором косметолога) 
- пілінг тіла 
ПРОБУДИТЕ ЧУТТЯ: 469 зл 
- масаж тіла гарячою свічкою 1 год 
- SPA педикюр 
- догляд за обличчям на основі косметики (за підбором косметолога) 
ЛЮКС: 709 зл 
- парафін для рук 
- кольоровий / гібридний манікюр 
- SPA педикюр з гібридом 
- депіляція всіх ніг 
- догляд за обличчям на основі косметики (за підбором косметолога) 
- пілінг тіла 
  
Відпочиньте на двох: 888 зл./ціна за 2 чол 
- Манікюр (для двох осіб одночасно) 
- педикюр (для двох осіб одночасно) 
- обраний ритуал тіла (для двох осіб одночасно) 
 Пакет для нареченої -за індивідуальним замовленням 
 


