
CENNIK ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH
Cena zabiegu 

podstawowego
cena zabiegu 

uzupełniającego
OPRAWA OCZU

regulacja brwi - woskiem 15,00 zł
                          - pesetą 15,00 zł
henna brwi 10,00 zł
henna brwi i regulacja woskiem 25,00 zł
henna brwi i regulacja pęsetą 25,00 zł
henna rzęs 15,00 zł
cała oprawa oczu 30,00 zł

ZABIEGI NA DŁONIE
manicure z malowaniem jednym kolorem 30,00 zł
manicure z malowaniem francuskim lub zdobienie 45,00 zł
paznokcie żelowe od 70,00 zł 55,00 zł
paznokcie hybrydowe  od 55,00 zł
paznokcie hybrydowe francuski od 60,00 zł

ZABIEGI NA STOPY
pedicure  frezarką z malowaniem zwykłym lakierem 70,00 zł
pedicure  frezarką  z malowaniem francuskim 80,00 zł
malowanie paznokci z opiłowaniem 40,00 zł
pedicure + hybryda 110,00 zł

DEPILACJA WOSKIEM
nogi do kolan 40,00 zł
cale nogi 70,00 zł
uda łącznie z kolanami 40,00 zł
ręce do łokci 30,00 zł
całe ręce 40,00 zł
wąsik 15,00 zł
wąsik + broda 25,00 zł
boczki 20,00 zł
pachy 30,00 zł
plecy 40,00 zł
klatka piersiowa 40,00 zł
bikini boki od 20,00 zł
bikini brazylijskie 40,00 zł

ZABIEGI  NA TWARZ I CIAŁO
peeling kawitacyjny 60,00 zł
peeling kawitacyjny z maską kremową 80,00 zł
peeling kawitacyjny z maską algową 100,00 zł
peeling kawitacyjny z maską kolagenową 110,00 zł
peeling kawitacyjny z ampułką wg potrzeb 110,00 zł
szyja + 20,00 zł
szyja i dekolt + 30,00 zł

mikrodermabrazja 70,00 zł
mikrodermabrazja z maska kremową 80,00 zł
mikrodermabrazja z maską algową 110,00 zł
mikrodermabrazja z maską kolagenową 120,00 zł
mikrodermabrazja z ampułką wg potrzeb 120,00 zł
mikrodermabrazja + kwas + algi 150,00 zł
szyja + 20,00 zł
dekold + 30,00 zł

masaż twarzy 50,00 zł
masaż twarzy z vapozonem i maską algową 90,00 zł
masaż twarzy z ampułką wg potrzeb 90,00 zł
(  każda ampułka jest wprowadzana przez sonoforezę)
 
oczyszczanie twarzy 80,00 zł algi -100,00 zł
 
przedłużanie i zagęszczanie rzęs 10 D 130,00 zł
uzupełnienie od 60,00 zł
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makijaż wieczorowy 60,00 zł
makijaż wieczorowy ( z kępkami) 75,00 zł
makijaż ślubny( z kępkami) 100,00 zł

Mezoterapia igłowa od 190,00 zł
Mezoterapia igłowa na dłonie 150,00 zł
Mezoterapia igłowa na włosy 150,00 zł
Lipoliza iniekcyjna od (na wyszczuplanie i cellulit) 150,00 zł

Dermomasaż
brzuch 60,00 zł
uda 60,00 zł
pośladki 60,00 zł

Peeling kawitacyjny + ultradźwięk (sonoforeza)+ ampułka
twarz 80,00 zł + koszt ampułki
twarz + szyja 90,00 zł + koszt ampułki
twarz + szyja + dekolt 100,00 zł + koszt ampułki

Żelazko do twarzy
twarz od 80,00 zł
twarz + szyja od 90,00 zł
twarz+ szyja+ dekolt od 100,00 zł

Fale radiowe
twarz od 130,00 zł
twarz + szyja od 140,00 zł
twarz + szyja + dekolt od 150,00 zł
brzuch od 130,00 zł
 
Liposukcja ultradźwiękowa
brzuch 90,00 zł
uda 90,00 zł
boczki 90,00 zł

Mezoterapia bezigłowa
twarz 120,00 zł
twarz + szyja 130,00 zł
twarz + szyja + dekolt 140,00 zł

Analizer skóry - gra[s przy każdym zabiegu

Makijaż permanentny
metoda cienia 600,00 zł
metoda włosa 500,00 zł
kreski na powiece  - góra 300,00 zł
kreski na powiece –dół 200,00 zł
kreski na powiece góra i dół 400,00 zł
  
Oxybrazja tlenowa  (peeling tlenowo – wodny)
twarz od 80,00 zł
twarz + szyja od 100,00 zł

NOWOŚCI 2020!
Zabiegi M'ONDUNIQ
Dermie Boost od 190,00 zł
twarz + szyja od 210,00 zł

Zabiegi M'ONDUNIQ z infuzją tlenową
Sekret ślimaka od 160,00 zł
Zabieg Hi'fusion od 170,00 zł
Zabieg Laser IQ od 160,00 zł

ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ 
LEKARZA

Depilacja laserowa FOTONA 4D od 400,00 zł
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Li`ing twarzy laserowy FOTONA 4D od 700,00 zł

Mezoterapia osoczem bogatopłytkowym:
twarz 500,00 zł
twarz + szyja 700,00 zł
Botox 1 jednostka 10,00 zł

kwas hialuronowy Teoysal:
usta 800,00 zł
wolumetria twarzy, bruzdy od 900,00 zł
zmarszczki palacza od 800,00 zł
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