
KOSMETOLOGIA

► PRESTIŻOWE ZABIEGI TERAPEUTYCZNE DERMAQUEST 
Peptydowy peeling biomimetyczny DermaQuest – 220 zł

Jessner’s Peel Dermaquest – 220 zł
Retinol C – 220 zł

Terapeutyczny zabieg dyniowy DermaQuest - 180 zł
Rewitalizujący zabieg anti-age Dermaquest – 180 zł

Azelaic peel DermaQuest - 180 zł
Peeling vitamin C DermaQuest - 190 zł

Peeling dyniowy – 200 zł
Peeling mango – 180 zł

Hibiscus flower mandelic peel Dermaquest - 160 zł

► ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE  NA TWARZ – SOTHYS 
Zabieg podstawowy - bazowy SOTHYS 160 zł

Zabieg sezonowy SOTHYS 200 zł
Zabieg dla panów SOTHYS wraz z masażem głowy 200 zł

Zabieg specjalistyczny łagodzący SOTHYS wraz z masażem porcelanowymi pałeczkami 190 zł

Przed każdym z zabiegów dokonywana jest diagnostyka cery oraz wywiad z klientem na temat świadomej pielęgnacji. 
Zabiegi są dobierane indywidualnie dla każdego klienta. W zabiegu może się znaleźć mikrodermabrazja diamentowa, oczyszczanie twarzy, 
peeling kawitacyjny, masaż manualny twarzy, szyi i dekoltu bądź masaż endermolift. Stałym elementem każdego zabiegu jest demakijaż, 

oczyszczanie, serum (ampułka), maseczka, nałożenie kremu pod oczy i na twarz.

► MIKRODERMABRAZJA – 120 zł
► PEELING KAWITACYJNY – 120 zł
► OCZYSZCZANIE TWARZY – 120 zł

► DEPILACJA WOSKIEM od 30 do 100 zł/obszar
w zależności od obszaru ciała objętego zabiegiem

► MANICURE 
• klasyczny 50 zł

• utwardzenie naturalnej płytki paznokciowej 100 zł
• przedłużanie naturalnej płytki paznokciowej metodą żelową / rekonstrukcja 120 zł 

• uzupełnianie 100 zł
• manicure hybrydowy 70 zł

• system regenerujący IBX 20 zł (dodatkowo do kosztu zabiegu)
• stylizacja paznokci ze zdobieniem 140 zł

► PEDICURE
• tradycyjny bez malowania paznokci 80 zł
• tradycyjny z malowaniem paznokci 90 zł

• utwardzenie naturalnej płytki paznokciowej 120 zł 
• pedicure hybrydowy 100 zł

► PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS od 160 do 180 zł 
w zależności od metody

► UZUPEŁNIANIE RZĘS od 90 do 130 zł

► LAMINACJA RZĘS 130 zł

► LAMINACJA RZĘS + BOTOX 180 zł
► HENNA (brwi 20 zł, brwi + rzęsy 30 zł)


