
Cennik zabiegów SPA

Pielęgnacja twarzy

Zabieg podstawowy 195 zł
Zabieg vegański – nawilżający 250 zł
Zabieg sezonowy 250 zł
HYDRO ACTIV - intensywnie nawilżający 250 zł
Renovar - na bazie komórek macierzystych – zatrzymać czas 290 zł
Kawiorowy - przeciwzmarszczkowy silnie odżywczy 250 zł
Prestige - z retinolem liftingujący 260 zł
Multibalance – liftingujący 250 zł
Zabieg ArcelMed Blue 250 zł
Półzabieg hydro 145 zł
Półzabieg lift 145 zł
Mikrodermabrazja 240 zł
Peeling kawitacyjny 240 zł
Mezoterapia mikroigłowa 275 zł
Mikrodermabrazja (jako dodatek do zabiegu) 55 zł
Peeling kawitacyjny (jako dodatek do zabiegu) 55 zł
Tlen 450 zł
Tlen+atoxelen 670 zł
Atoxelen 390 zł
Retouch 325 zł
Peptyd460 zł PROMOCJA 420 zł
Ślimak400 zł PROMOCJA 370 zł
Vitamina C370 zł PROMOCJA 340 zł
Aqua-Were310 zł PROMOCJA 280 zł

Zabiegi na ciało

Zabieg kawowy – ujędrniający 270 zł
Zabieg czekoladowy – odżywczy 270 zł
Zabieg winogronowy – odżywczo-nawilżający 270 zł
Zabieg „Kozie mleko i liczi” nawilżająco-odżywczy 270 zł
Zabieg antycellulitowy GUAM 245 zł



Peeling całego ciała 170 zł
Rytuał Bałtycki z masażem (nowość) 245 zł
Rytuał „Wulkaniczna Wyspa” nawilżająco- odżywczy + masaż głowy 325 zł PROMOCJA 300 zł
Rytuał „Kwiat Hibiskusa” ujędrniająco-wygładzający + masaż głowy 325 zł PROMOCJA 300 zł
Rytuał „Minerały Morza” regenerująco-nawilżający + masaż głowy 325 zł PROMOCJA 300 zł
Rytuał „Kwiat Bawełny” nawilżający + masaż głowy 325 zł PROMOCJA 300 zł
Ceremonia oczyszczania HAMMAM 160 zł
Zabieg „Siła ujędrnienia” z masażem bańką chińską 275 zł
Zabieg Body Wrap Anticellulit 305 zł
Zabieg Body Wrap Firming 325 zł
Zabieg Push-up - modelujący biust205 zł PROMOCJA 190 zł

Zabiegi na twarz i ciało

Zabieg ciało + twarz 415 zł
Peeling całego ciała + peeling na twarz 185 zł
Zabieg na ciało + masaż (nowość) 345 zł
Zabieg antycellulitowy GUAM + zabieg na twarz 390 zł

Masaże

ANTI AGE – aktywne źródło piękna (masaż twarzy + ampułka) 20 min 90 zł
Masaż twarzy (15 min.) 80 zł
Masaż świecą (40 min.) 205 zł
Masaż świecą z peelingiem (50 min.) 240 zł
Masaż pleców świecą (20 min.) 90 zł
Masaż głowy, szyi i dekoltu „ZMYSŁOWA ODYSEJA” (15 min.) 90 zł
Masaż pleców (15 min.) 80 zł
Masaż relaksacyjny (30 min.) 100 zł
Masaż relaksacyjny (30 min.) 100 zł
Masaż relaksacyjny zołty / czekoladowy (30 min.) 105 zł
Masaż relaksacyjny (50 min.) 160 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp

Pedicure kosmetyczny bez malowania 110 zł
Pedicure kosmetyczny z malowaniem 120 zł
Pedicure medyczny 180 zł
Manicure bez malowania 70 zł
Manicure z malowaniem 85 zł
Manicure hybrydowy 110 zł
Malowanie paznokci 35 zł
Ściągnięcie hybrydy 38 zł
Pedicure SPA 155 zł
Manicure SPA 120 zł
Zabieg „Aksamitne Dłonie” ** 55 zł
** Zabieg „Aksamitne Dłonie” przy dowolnym zabiegu na twarz 45 zł



Zabiegi dodatkowe

Henna komplet * (henna brwi, rzęs i regulacja) 45 zł
Henna brwi lub henna rzęs  *38 zł
Regulacja brwi *28 zł
Henna brwi lub rzęs z regulacją *39 zł
Depilacja całe nogi 145 zł
Depilacja (częściowa) uda, łydki, ręce 78 zł
Depilacja częściowa (wąsik, broda, pachy) 28 zł
Depilacja częściowa (plecy, klatka piersiowa) 85 zł
* Henna i regulacja brwi tylko przy zabiegu pielegnacyjnym na twarz

ICOONE - nowe rozwiązania dla ciała i twarzy

ICOONE - zabieg na całe ciało (40 min.) 240 zł
Dodatkowy focus (10 min.) 50 zł
Strój do zabiegu 50 zł
Pakiet ICOONE na ciało - 6 zabiegów (strój GRATIS) 1 390 zł
Pakiet ICOONE na ciało - 12 zabiegów (strój GRATIS) 2 600 zł
ICOONE - zabieg na twarz (40 min.) 240 zł
Pakiet ICOONE na twarz - 6 zabiegów 1 290 zł
Pakiet ICOONE na twarz - 12 zabiegów 2 400 zł

Recepcja SPA:
tel.: (+48) 91 38 786 53


