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                            1. Masaż Crocusowy masłem Shea 
Autorski masaż łączący w sobie kilka różnych technik. 
Dobrany indywidualnie do potrzeb: znakomicie 
rozluźnia mięśnie i wprowadza w stan pełnego odprężenia

2. Zabieg na ciało z peelingiem       
Peeling wygładza, regeneruje i ujędrnia skórę nadając jej 
aksamitną gładkość. Masaż wprowadza nas w stan relaksu. 
                                                                         
3. Masaż Relaksacyjny 
Delikatny dotyk usuwa zmęczenie psychiczne i fizyczne, 
głęboko odpręża 
         
4. Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi   
Odprężający i rozgrzewający masaż, który redukuje 
stres, usuwa objawy zmęczenia, zmniejsza napięcie 
mięśniowe, korzystnie wpływa na układ krwionośny.                                                         

                                                        5. Masaż gorącymi olejami
Spokojny i odprężający masaż relaksacyjny wykonany 
przy użyciu ciepłych olei zapachowych.       

            6. Specjalistyczny masaż pleców, szyi i ramion
Masaż ten polecany jest osobom, które prowadzą siedzący tryb 
życia, a zwłaszcza długo pracującym przy biurku i komputerze. 
Pomaga złagodzić ból kręgosłupa i rozluźnia napięte mięśnie. 
                              
7.  Peeling ciała
Wykonywany na oleju jojoba oraz soli bocheńskiej 
jodowo-bromowej. Peeling doskonale oczyszcza, dotlenia 
i odżywia skórę. Eliminuje zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka.       
                                                                                          
8.  Masaż twarzy, szyi i dekoltu
Rozluźnia mięśnie, silnie odpręża.                                                                                                

9. Time Together - masaż dla dwojga
Romantyczny masaż wykonywany na olejkach eterycznych 
w gabinecie dla dwojga przy blasku świec.

Masaż

50 min.

200 PLN

25 min.

90 PLN

50 min.

250 PLN

20 min.

80 PLN

50 min.

160 PLN

50 min.

220 PLN

25 min.

100 PLN

50 min.

210 PLN

30 min.

120 PLN

30 min.

100 PLN

30 min.

120 PLN

50 min.

500 PLN

Rytuały spa

1. Czekoladowy rytuał SPA      
 peeling + masaż + gorąca czekolada    

Bajeczny masaż gorącą czekoladą otula delikatnym ciepłem, które 
relaksuje mięśnie, ułatwia wchłanianie składników aktywnych 
i pomaga całkowicie się wyciszyć. Najwyższa jakość relaksacji spa. 
W gabinecie panuje delikatny półmrok co sprzyja odprężeniu. 

80 min.

320 PLN

   2. Crocusowy rytuał pielęgnacji ciała
  peeling + masaż + gorące kamienie + perłowe dłonie i stopy

Rytuał obejmuje autorski masaż z użyciem odżywczego masła SHEA, 

oraz peelingu na bazie soli bocheńskiej i aromatycznego oleju jojoba. 
Doskonale wzmacnia i ujędrnia skórę. Dodatkowo gorące kamienie 
bazaltowe to uczta dla ciała i zmysłów. Zakończenie rytuału to zabieg 
perłowych dłoni i stóp polecany szczególnie dla suchej i spierzchniętej 
skóry. Zastosowana w nim parafina tworzy naturalną powłokę ochronną, 
zmiękcza i regeneruje. Podczas zabiegu oddaje ona ciepło, które następnie 
wnika głęboko do tkanek I pobudza krążenie krwi.

3. Rytuał Tytoń z Whisky dla 100% faceta   
 peeling + masaż + gorące kamienie

Zabieg na ciało o intrygującym zapachu składający się z peelingu 
całego ciała, aromatycznego masła oraz masażu całego ciała. Swoją 
wyjątkowość zawdzięcza właściwościom jakie przypisuje się olejowi z konopi, 
który utrzymuję skórę w dobrej kondycji, zapobiega jej przedwczesnemu 
starzeniu oraz jest pomocny w pielęgnacji skóry suchej, zniszczonej, 
wrażliwej a także dojrzałej. 

4. Rytuał rozświetlający z płatkami złota   
Ekskluzywne działanie użytych produktów bogatoskładnikowych 
uelastyczni, zregeneruje oraz intensywnie dotleni skórę. 24-karatowe 
złoto przygotowanie przez szwajcarskich jubilerów opóźni proces 
powstawania zmarszczek, stymuluję syntezę kolagenu. Oferuję skórze 

 esencjonalną terapię anty-starzeniową. 

110 min.

450 PLN

90 min.

390 PLN

90 min.

400 PLN

                    1. Ekskluzywny pakiet CROCUSOWY HIT!
 ▪ Luksusowy zabieg na twarz + dermo konsultacja 
   Bankietowy zabieg, który przynosi natychmiastowy efekt. Wykonany na marce 
   premium, indywidualnie dobrany do potrzeb skóry. 
▪ Zabieg na ciało - peeling ciała + masaż całościowy
   Pielęgnujacy zabieg wygładzenia ciała z masłem SHEA o właściwosciach 
   odnawiających i nawilżających oraz aromatyczny masaż relaksacyjny.
▪ Zabieg Perłowe Dłonie 
▪ Zabieg Perłowe Stopy 
▪ Mata masująca podczas zabiegu 
▪ Poczęstunek SPA                                            

2. Pakiet dla kobiet w ciąży 
▪ Zabieg Chocolate of Spa / White Musk of SPA  
   poprawiający nastrój czekoladowy zabieg na ciało, kompleksowo 
   nawilża i ujędrnia skórę
▪ Zabieg Stress balance – specjalistyczny zabieg do skóry 
   wrażliwej, który nawadnia, dodaje blasku, hipoalergiczny
▪ Perłowe stopy 
▪ Perłowe dłonie                                                     

3. Pakiet wyszczuplająco  - modelujący Perferct Slim 
Intensywny zabieg do zwalczania problemów cellulitu. Stymuluje mikro-krążenie, 
usuwa nadmiar płynów i toksyn oraz zapobiega formowaniu się nowych 
komórek tłuszczowych. 
▪ oczyszczający peeling ciała 
▪ endermologia - redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej i cellulitu
▪ ujędrniający masaż masłem imbirowym 
▪ lipolaser  (brzuch, uda) - rozbicie tkanki tłuszczowej 
  za pomocą zimnego lasera diodowwego 

Strefa biznesowa pakiety

120 min.

600 PLN / osoba

120 min.

990 PLN / 2 osoby

120 min.

500 PLN / osoba

120 min.

500 PLN / osoba

Manicure klasyczny / lakierem hybrydowym                                / 60 min 130 PLN

+peeling dłoni + masło shea  
Usunięcie manicure hybrydowego             /                                           20 min   30 PLN

Manicure męski + peeling dłoni + masło shea                                    /    40 min 100 PLN

Pedicure klasyczny / lakierem hybrydowym                                /    80 min 150 PLN

+peeling stóp + masło shea                                  

Pedicure męski +peeling stóp + masło shea                                        / 90 min 160 PLN

Zabieg „Perłowe dłonie" / perłowe stopy                                      /   30 min 80 PLN

(peeling, maska, parafina)      

Parafina dłonie / stopy                                                                                          50 PLN 

Infuzja tlenowa na dłonie i stopy                                                         /   50 min 200 PLN

Pielęgnacja Dłoni i Stóp



KRIOLIPOLIZA KRIOLIPOL HT  HIT!                                   
Kriolipoliza to najskuteczniejsze bezinwazyjne usuwanie tkanki tłuszczowej 
poprzez jej zamrażanie (lipolizy). Ochłodzone komórki tłuszczowe przechodzą 
"kontrolowaną śmierć" i zostają trwale zniszczone. Tę metodę poleca się osobom, 
które nie mogą sobie poradzić  z wałeczkami tłuszczu na brzuchu, udach czy 
biodrach. Rezultatem zabiegowym jest utrata 25–45% grubości warstwy tłuszczu. 
Efekt już po jednym zabiegu. 

(brzuch/uda/pośladki/ramiona)Kriolipoliza 

LIPOLASER
To idealne rozwiązanie, które marzą o utracie nadmiaru centymetrów 
w obwodzie. Lipolaser  jest zimnym laserem diodowym, którego działanie 
polega na biostymulacji naturalnych kanałów metabolicznych światłem 
czerwonym, czego efektem jest rozbicie tkanki tłuszczowej.  
Metoda całkowicie bezbolesna.

                                                                                  CENNIK (brzuch/ uda) 150 zł  
 

MEDICAL SPA
Modelowanie sylwetki40

50

60 

30

cm

1 zabieg   /80min      450 zł
4 zabiegi  1500zł 

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
Metoda, która pozwala wyszczuplić wybrane par�e ciała. Delikatna energia 
ultradźwięków nakierowywana jest bezpośrednio na tkankę tłuszczową, nie 
uszkadzając nerwów, naczyń krwionośnych ani tkanki łącznej. Zabieg  jest 
całkowicie nieinwazyjny, można zatem od razu wrócić do codziennych 
aktywności.

                                                           (brzuch / uda+pośladki) CENNIK 150zł

ENDOMASAŻ metodą endermologii + RF fala radiowa
POGROMCA  CELLULITU
Urządzenie zaprojektowane po to by redukować cellulit i nagromadzoną tkankę 
tłuszczową. Wyjątkowa technologia która wykorzystuje metodę masażu 
podciśnieniowegodziała ujędrniająco na skórę ciała. 

                               

KARBOKSYTERAPIA
CO2 w walce z rozstępami, cellulitem, tkanką tłuszczową. Iniekcja medycznego 
dwutlenku węgla. Korzyści: widoczna redukcja rozstępów (60–80%) 
oraz cellulitu, zwiększanie grubości skóry.

(uda+pośladki)       150 zł
  (uda+pośladki+brzuch+ramiona)  200 zł

CENNIK

   30min   /150 zł

1. Zabieg Lunchowy
przeznaczone dla osób aktywnych, które pragną zadbać 
o sk ótki e.órę w kr m czasi   

2. Zabieg energetyzujący MEN
Intensywny, przeciwzmarszczkowy zabieg dla skóry męskiej. 
Dzięki działaniu maski z aminokwasami kolagenowymi 
spowalnia naturalny proces pojawiania się zmarszczek na skórze.

3. Zabieg nawilżający skórę suchą - HYALURONIC
Zabieg przeznaczony do skóry suchej, odwodnionej, wymagającej 
natychmiastowego nawilżenia. 
Substancja czynna: kwas hialuronowy.

4. Zabieg wzmacniający skórę naczyniową - STRESS BALANCE 
. Zawiera SRC – Complex to pełna ochrona  skóry wrażliwej

specjalne, hypoalergiczne składniki oraz bazuje na nowoczesnej 
Redukuje nadwrażliwość skóry zaczerwienieniatechnologii.  oraz , 

wzmacnia łagodzi intensywnie chroni jej odporność,  podrażnienia,  
z  komórki zapobiegając ich niszczeniu.

5. Zabieg napinający skórę - CAVIAR PERFECTION    
Prawdziwy luksus dla cery dojrzałej. Kompozycja wysoko 
aktywnych składnik luksusowym ekstraktem z kawioruów wraz z  , 

na głębokie zmarszczkidziała wygładzająco . Zwiększa elastyczność, 
objętość oraz nawilżenie skóry.

6. Zabieg na okolicę oczu - EYE COUNTURE 
Regenerujący, rozświetlający zabieg na bazie komórek 
macierzystych jabłoni. 

1. Zabieg  wiecznie młoda skóra  - MIRACLE      
Zabieg regeneracyjny przeznaczony dla kobiet  wymagających 
szybkiej, ale bardzo intensywnej pielęgnacji z natychmiastowym 
efektem.  Zabieg pobudza, utrzymuje i chroni naturalną żywotność 
komórek macierzystych, tworząc idealne środowisko 

samoregeneracji peptydydla . Formuła bogata w , pomaga 
zmarszczki i linie mimiczne. złagodzić 

2. Luksusowy zabieg odmładzający -   GOLD LIFT           
Luksusowy zabieg odmładzający wzbogacony o płatki czystego 
24-karatowego złota, wyprodukowanego przez szwajcarskich 
jubiler Opóźnia proces zmarszczeków.   powstawania , stymuluje 
syntezę kolagenu nawilża i odżywia skórę oraz .  

skóry dojrzałejArcydzieło w pielęgnacji . 
 

Pielęgnacja Twarzy

30 min.

150 PLN

50 min.

280 PLN

50 min.

280 PLN

50 min.

250 PLN

50 min.

290 PLN

30 min.

150 PLN

hit!

50 min.

320 PLN

50 min.

400 PLN

Zabiegi Oczyszczające

1. Zabieg oczyszczający z peelingiem kawitacyjnym 
   + wapozon z ozonoterapią
Zabieg oczyszczania skóry za pomocą wibracji ultradźwiękowych, 
poprawia krążenie i dotlenienia sk efektywnie odmładza i głęboko órę, 
oczyszcza skórę z martwych komórek. Jest to bezpieczną i bezbolesną 
metodą oczyszczania skóry.

2.  Peeling Medyczny 
zwany również dermopeelingiem to profesjonalny zabieg 
złuszczania zrogowaciałego naskórka.To skuteczna metoda 
walki ze starzeniem się skóry oraz minimalizowania defektów 

 Pomaga zachować gładką i promienną cerę kosmetycznych.
dwudziestolatkom, po trzydziestce poprawia odcień i ujednolica 
kolor skóry pozwala na ekspresową odnowę skóry dojrzałej oraz , 

 Do zabiegów wykorzystujemy reguluje skórę i ściąga pory nastolatkom.
kwasy o różnym stężeniu i pH oraz inne aktywne składniki 
(min. kwas glikolowy, salicylowy, TCA, migdałowy, mlekowy, 
azelainowy, tretynoinę). 

3.  Oczyszczanie wodno-wodorowe 
Głowica do oczyszczania wodorowego wprowadza cząsteczki 
aktywnego wodoru do głębszych warstw skóry. Pozwala to na 

skuteczne oczyszczenie skórybardzo głębokie i . Wodór z uwagi 
na wielkość cząsteczki bez przeszkód dociera do głębokich warstw 

eliminując wolne rodniki odpowiadające za proces starzenia się skóryskóry, .
Dzięki najnowszemu urządzeniu, dogłębnie oczyścisz, dotlenisz 
i odżywisz suchą, zniszczoną i zmęczoną skórę. 

90 min.

420 PLN

50 min.

350 PLN

50 min.

290 PLN



Specjalistyczne Zabiegi Na Twarz

1. Infuzja tlenowa  HIT!                                
Nieinwazyjny, bezbolesny zabieg, który jest wykonywany na 
kosmeceutykach, w celu odmłodzenia skóry. Polega na wtłaczaniu 
składników aktywnych do głębokich warstw skóry za pomocą 
czystego, hiperbarycznego tlenu. Dzięki tej metodzie odmładzamy skórę, 
nawilżamy ją na poziomie komórkowym oraz redukujemy zmarszczki. 
Zabieg bankietowy zapewniający natychmiastowy efekt. 
Zabieg obejmujący twarz,  szyję, oraz dekolt.

2. Bar tlenowy     20 min - 90 zł 
Terapia czystym tlenem wspomagająca działanie organizmu. 

3. KARBOKSYTERAPIA - terapaia medycznym 
    dwutleniekm węgla
Dostarczony pod skórę za pomocą niewielkiej igły, powoduje 
rozszerzenie naczyń krwionośnych, wskutek czego zwiększa się 
przepływ krwi, tlenu oraz składników odżywczych. Skóra reaguje na taki zabieg 
wzmożoną produkcją kolagenu, co sprawia, że staje się ona znacznie bardziej 
elastyczna oraz sprężysta. Dwutlenek węgla wstrzykiwany pod skórę nie 
wywołuje żadnych negatywnych reakcji ze strony organizmu, jest to więc 
zabieg całkowicie dla niego bezpieczny. Jest to również metoda nieinwazyjna, 
więc nie wymaga rezygnacji z codziennych aktywności oraz obowiązków.

4. Zabieg nawilżająco - odmładzający z ultradźwiękami 
Ultradźwięki to fale o niskiej częstotliwości, które dostarczają 
określone substancje aktywne do głębszych warstw naskórka. 
Fale ultradźwiękowe przenikają przez warstwę ochronną naskórka, 
którą stanowią komórki rogowe. Dzięki temu, efekty zabiegów 
ultradźwiękowych są o wiele lepsze od tych, jakie dają tradycyjne masaże 
czy inne oddziaływania na skórę. Ultradźwięki to głęboki mikromasaż skóry,
dzięki któremu aktywizują się komórki odpowiedzialne za produkcję kolagenu 
i elastyny. Stosowane w redukcji cieni oraz worków pod oczami, 
wygładzeniu zmarszczek oraz rewitalizacji skóry.

5.  Odmładzający zabieg falami radiowymi
   thermoli�ing twarzy
Zabieg jest bezbolesny i nieinwazyjny. Często mówi się o nim, 
że to li�ing bez skalpela. Po zabiegu nie ma skutków ubocznych, 
skóra pozostaje nieuszkodzona. Na skutek działania fal radiowych (RF) 
następuje stymulacja kolagenu, przyspieszony zostaje drenaż limfatyczny, 
eliminacja toksyn. Podgrzanie włókien kolagenowych wywołuje ich skurczenie 
i napinanie, dzięki czemu następuje proces regeneracji.  Zwiększa się gęstość, 
elastyczność i napięcie skóry oraz poprawia owal twarzy i koloryt cery. 
Następuje obkurczenie zwisającego podbródka, złagodzenie fałdów 
nosowo-wargowych, podniesienie opadającej powieki górnej, spłycenie blizn, 
ujędrnienie struktury skóry oraz odbudowa kolagenu.

90 min.

420 PLN

20 min.

90 PLN

30 min.

200 PLN

50 min.

290 PLN

80 min.

390 PLN

TRYCHOLOGIA
. W trakcie wizyty w naszym gabinecie dokonujemy Diagnostyka

dogłębnej analizy skóry głowy i włosów specjalistyczną 
mikrokamerą, proponujemy odpowiedni zabieg leczniczo – pielęgnacyjny 
oraz ustalamy pielęgnację domową. 

 INFUZJA TLENOWA  - zabieg na skórę głowy 
W trychologii wykorzystuje się skoncentrowany tlen do wartości 
Ok. 93%, który charakteryzuje się korzystnym działaniem na 
skórę głowy, cebulki i łodygi włosów. Zabieg wykonywany jest za 
pomocą specjalnego urządzenia i polega na jednoczesnym przekazywaniu 
do skóry tlenu oraz wysoce skoncentrowanych składników aktywnych.
Już sam tlen dawkowany na skórę głowy i włosy działa niezwykle skutecznie, 
a w połączeniu z dedykowanymi do problemu aktywnymi substancjami, 

.jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dobre efekty

 SPA – dla Twoich włosów
Rewitalizacja skóry głowy i łodygi włosa
Rytuał jest jednocześnie relaksem dla całego organizmu – polega 
na delikatnym masażu skóry głowy oraz specjalistycznej kuracji tlenowej. 
Już po pierwszym zabiegu widoczna jest znaczna poprawa wyglądu włosów.

 KARBOKSYTERAPIA skóry głowy
Karboksyterapia jest zabiegiem wykonywanym przy widocznych 
przerzedzeniach lub znacznym osłabieniu struktury włosów. 
Wspomaga regenerację skóry włosów i tym samym poprawy jakości włosów. 
W wyniku działalności dwutlenku węgla mieszki włosowe otrzymują 
zwiększoną ilość tlenu oraz składników odżywczych, co bezpośrednio 
przekłada się na kondycję włosów. CO2 zostaje podany płytko na całym 

częściowym obszarze skóry głowy.bądź tylko 

Zabiegi na Włosy

30 min.

150 PLN

50 min.

300 PLN

50 min.

300 PLN

30 min.

200 PLN

Kids SPA
zabiegi dla dzieci

1. Pakiet Małej Księżniczki 
Owocowy masaż twarzy i ciała 

 2. Pakiet Małego Księcia
Melonowy masaż twarzy i ciała 

 3. Czekoladowe szaleństwo
Masaż ciała ciepłą czekoladą. 

4. Zabieg na twarz TEENS 
Zabieg dostosowany do potrzeb młodej skóry. 

 5. Koloreowe paznokcie
Malowanie paznokci  - dłonie   20 min  -  60 PLN   

30 min.

100 PLN

30 min.

100 PLN

40 min.

180 PLN

50 min.

250 PLN

20 min.

60 PLN
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