MASAŻ

ZABIEGI NA DŁONIE I STOPY

- twarzy

40 zł

ok. 30 min.

- manicure zwykły

- relaksacyjny

50 zł

ok. 30 min.

- manicure japoński

55 zł ok. 55 min.

- relaksacyjny

90 zł

ok. 60 min.

- manicure SPA

65 zł ok. 60 min.

- bańką chińską

60 zł

ok. 60 min.

- manicure hybrydowy

80 zł ok. 75 min.

- aromaterapeutyczny

60 zł

ok. 30 min.

- pedicure zwykły

70 zł ok. 60 min.

- aromaterapeutyczny

100 zł ok. 60 min.

- pedicure SPA

80 zł ok. 75 min.

- pedicure hybrydowy

90 zł ok. 90 min.

ok. 30 min.

50 zł ok. 50 min.

- olejem kokosowym

60 zł

- olejem kokosowym

100 zł ok. 60 min.

- usunięcie hybryda/żel/akryl 25 zł ok.15 min.

- gorącą świecą

60 zł

ok. 30 min.

- przedłużanie paznokci od

120 zł ok. 2 h

- gorącą świecą

100 zł ok. 60 min.

- uzupełnienie paznokci od

90 zł ok. 60 min.

- gorącą czekoladą

70 zł

- french/babybomer/ombre od 10zł do stylizacji

- gorącą czekoladą

120 zł ok. 60 min.

ok. 30 min.

- gorącymi kamieniami

70 zł

ok. 30 min.

- gorącymi kamieniami

120 zł

ok. 60 min.

ZABIEGI NA CIAŁO

- nadbudowa płytki

od 10zł do stylizacji

- zabieg parafinowy na dłonie 40 zł ok. 30 min.
ZABIEGI DODATKOWE
- henna na rzęsy

15 zł ok. 15 min.

- henna na brwi

15 zł ok. 10 min.
20 zł ok. 15 min.

- czekoladowa rozkosz

150 zł ok. 90 min.

- henna brwi + regulacja

- kawowe wyszczuplenie

150 zł ok. 90 min.

- henna komplet + regulacja 30 zł ok. 30 min.

- żurawinowa rewitalizacja 150 zł ok. 90 min.

- depilacja wąsik

15 zł ok. 10 min.

- cztery pory roku

- depilacja pachy

30 zł ok. 15 min.

- depilacja bikini

40 zł ok. 20 min.

150 zł ok. 90 min.

WIZAŻ I STYLIZACJA RZĘS
- przedłużanie rzęs 2d

150 zł ok. 2 h

- depilacja przedramiona

35 zł ok. 20 min.

- przedłużanie rzęs 3d

180 zł ok. 2 h

- depilacja całe ręce

50 zł ok. 25 min.

- przedłużanie rzęs 4d

200 zł ok. 2,5 h

- depilacja łydki

40 zł ok. 25 min.

- przedłużanie rzęs 5d

250 zł ok. 2,5 h

- depilacja całe nogi

80 zł ok. 30 min.

- przedłużanie rzęs 6d

300 zł ok. 3 h

- depilacja całe nogi + bikini 100 zł ok. 40 min.

od 80 zł ok. 1 h

VOUCHERY „PODARUNEK PIĘKNA”

- dopełnianie rzęs

- makijaż okolicznościowy od 100zł ok. 1 h

- na określone zabiegi albo na określoną kwotę

ZABIEGI GUINOT INSTITUT PARIS

- HYDRADERMIE PODWÓJNA JONIZACJA - za-

bieg odmładzający skórę :peeling, jonoforeza, oczyszczanie, darsonwal, masaż, maska
210 zł ok. 1,5h

- HYDRADERMIE LIFT PODWÓJNA JONIZACJA zabieg liftingujący : peeling, lifting mięśni, masaż, maska
240 zł ok. 1,5h

- HYDRADERMIE LIFT DELUXE - masaż wstępny,
peeling, jonoforeza, oczyszcznie, darsonwal, lifting
mięśni, ampułki, masaż, maska
310 zł ok. 2h

- HYDRACLEAN - głębokie oczyszczanie skóry z tok-

syn i sebum, masaż elektrodą thermoclean, serum , maska
150 zł ok. 50min.

- AGE SUMMUM - zabieg antystarzeniowy: peeling mikrodermabrazyjny, masaż anty-aging, maska z pro-kolagenem
240 zł ok. 1h
- LIFTOSOME - zabieg ujędrniający i odmładzający
koncentrat pro-kolagenu, maska thermolift, masaż relaksujący z zastosowanniem serum anty-aging
180 zł ok. 1h

- LIFT SUMMUM - zabieg liftingująco - modelujący

:pojędrnia, napina i modeluje kontur twarzy, pobudza odnowę komórkową, wygładza zmarszczki.
250 zł ok. 1,5h
- EYE LOGIC - zabieg pielęgnacyjny konturu oczu wygładza zmarszczki, redukuje obrzęki powiek: jonizacja
serum gel age logic, masaż konturu oka, maska
150 zł ok.1h

- HYDRA PEELING PH - zabieg odnawiający skórę,

alternatywa dla peelingów chemicznych, dogłębnie
złuszcza skórę twarzy w celu usunięcia oznak starzenia, redukcji przebarwień i rozjaśnienia cery
180 zł ok. 1h

- HYDRA PEELING HYDRABRASION - usuwa martwe komórki z powierzchni skóry i ożywia jej blask.
Zabieg dla skóry wrażliwej.
150 zł ok.1h

- ŹRÓDŁO URODY manualny zabieg pielęgnacyjny dostępny w ośmiu wersjach zależnie od celów pielęgnacyjnych i rodzaju skóry.
120 zł ok.1h
- MIKRODERMABRAZJA
- PEELING KAWITACYJNY

130 zł ok. 1h
130 zł ok. 1h

