MENU
bony podarunkowe - idealny prezent
odprężające masaże
romantyczne chwile we dwoje
rytuały i ceremonie spa
kosmetyka twarzy i ciała
kosmetologia estetyczna
medycyna estetyczna
laseroterapia
pielęgnacja dłoni i stóp
stylizacja, makijaż, kolczyki Duo
pakiety Day Spa - idealne na prezent

VOUCHERY
Bon podarunkowy Olimpia Day Spa to zawsze
trafiony i nietuzinkowy prezent, który pozwoli
osobie obdarowanej poczuć się wyjątkowo.
Dzięki kompleksowej i bogatej ofercie
zabiegów do wyboru, bon podarunkowy
zaspokoi wymagania
nawet najbardziej
wymagającego
klienta.

Bony podarunkowe
- prezent idealny!
Chciałabyś podarować bliskiej osobie
coś wyjątkowego ?

VOUCHERY
VOUCHER KWOTOWY
Ty decydujesz o kwocie upominku piękności, a osoba obdarowana wg. indywidualnych preferencji wybierze
zabiegi z oferty Olimpia Day Spa
W bogatej ofercie Olimpia Day Spa znajdziesz coś wyjątkowego, co sprawi radość nawet najbardziej wymagającym
gustom!
ź zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało
ź pakiety zabiegowe ukierunkowane na konkretne rezultaty
ź rytuały SPA &amp; Wellness, które będą prawdziwą chwilą relaksu
ź różnego rodzaju masaże: relaksacyjne, lecznicze, orientalne m.in. Tajski
Nasz zespół specjalistów najpierw rozpozna potrzeby i oczekiwania osoby obdarowanej, a później zaproponuje
odpowiednie zabiegi mieszczące się w kwocie wykupionego przez Ciebie vouchera.

VOUCHER ZABIEGOWY
Sam wybierz konkretny zabieg, spośród szerokiej gamy masaży,
rytuałów oraz zabiegów pielęgnacji ciała i twarzy
Jeśli znasz dobrze osobę obdarowywaną, wybierz upominek piękności na konkretny zabieg
w Olimpia Day Spa!
Zawsze dobrze sprawdzają się zabiegi pielęgnacyjne na twarz i ciało oraz masaże relaksacyjne.
Ale to Ty wybierz ten najlepszy upominek! Gwarantujemy ze swojej strony, że będzie to chwila pełnego odprężenia
i relaksu…, po której osoba przez Ciebie obdarowana odzyska siły witalne.

VOUCHER PAKIETOWY
Opowiedz nam o osobie, którą chcesz obdarować upominkiem piękności w Olimpida Day Spa,
a my wybierzemy idealnie skomponowane pakiety, aby dopieścić ciało i umysł
Zafunduj osobie obdarowywanej prawdziwy relaks w SPA! Przybliż nam tę osobę, a my stworzymy dla niej pakiet
zabiegów.
Może to być połączenie zabiegów pielęgnacyjnych z odprężającym masażem ciała lub pielęgnacyjnych zabiegów ciała
z relaksującymi zabiegami na twarz. Proponujemy również odpoczynek i regenerację podczas całodniowego DAY SPA.
Dzięki takiemu podejściu, możesz mieć pewność, że chwile spędzone w Olimpia Day będą niezapomniane dla
obdarowywanej osoby!

EVENT ZDROWIA I URODY
Zorganizuj niebanalne spotkanie integracyjne lub biznesowe w Olimpia Day Spa, albo zaproś naszych
specjalistów na specjalne pokazy w Twojej firmie lub innej dogodnej lokalizacji
W zależności od Twoich oczekiwań, możemy zorganizować event zdrowia i urody w Olimpia Day Spa – gdzie
przygotujemy prawdziwą sesję relaksacyjną! Uczestników spotkania zrelaksujemy sauną i odprężającymi masażami
oraz ugościmy przepysznym poczęstunkiem, dając także możliwość poszerzenia spotkania o nocleg w sąsiadującym
z nami Hotelem Olimpia. Event zdrowia i urody - podczas takiego spotkania możemy zaprezentować pokazy makijażu,
kosmetyczne i masażu.

Bony na zabiegi z oferty SPA mogą być realizowane zarówno w Instytucie Olimpia Day SPA na ulicy Hotelowe 12
w Kamieniu (przy Hotelu Olimpia) jak i również w salonie na ul. Miejskiej 11 w Centrum Rybnika.
Bony dostępne są przez cały czas otwarcia salonu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-21:00
Odwiedź nas osobiście lub kup bon on-line na www.olimpiadayspa.pl

MASAŻE
Daj się uwieść atmosferze odprężenia
i relaksu, poddaj się terapeutycznemu
dotykowi.
Odpręż się podczas jednego z naszych
masaży, wsłuchaj się w swoje potrzeby
i wybierz ten idealny dla siebie…
Odetchnij głęboko, napawaj się tym
co Cię otacza…
Daj się uwieść nastrojowi wytchnienia..

MASAŻE /dla jednej osoby/
MASAŻE KLASYCZNE

30min

Classic Body Massage / Masaż klasyczny z elementami regeneracji
Therapeutic Massage / Masaż leczniczy
Lymphodrainage / Drenaż limfatyczny w walce z nadwagą, cellulitem i obrzękami nóg
Facial Massage / Wygładzający masaż twarzy

60min 90min 120min
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MASAŻE RELAKSACYJNE
Sensual Body Massage / Odprężający masaż gorącym olejkiem
Tribal Body Massage / Masaż orientalny pałeczkami baobabu
Chocolate Body Massage / Masaż relaksujący gorącą czekoladą
Aroma Candel Massage / Aromaterapeutyczny masaż świecą
Hot Stone Body Massage / Masaż relaksacyjny gorącymi kamieniami
85
Body Scrub Massage / Masaż peelingujący
Ritual Body Massage / Wyjątkowa kompozycja różnych technik masaży relaksacyjnych
MASAŻE ORIENTALNE
Thai Body Masssage / Tradycyjny masaż tajski
Thai back, shoulders and head massage / Tajski masaż pleców, ramion i głowy
Foot massage with reflexology / Masaż stóp z elementami refleksologii
Hawaiian Body Massage / Masaż hawajski z elementami masażu Lomi Lomi
Balinese Body Massage / Tradycyjny masaż balijski olejkami
Shiatsu Body Massage / Głęboko odprężający japoński masaż Shiatsu
Kobido Face lifting Massage / Odmładzjący lifting twarzy Kobido

75
75

MASAŻE MODELUJĄCE
Slim & Sculpt Body Massage / Masaż odchudzająco-modelujący
Energy Anti- Cellulite Body Massage / Energetyczny masaż antycellulitowy
MASAŻE DEDYKOWANE
Yummy Mummy Massage / Masaż dla Kobiet w ciąży i po ciąży
Baby Sweet and relax Massage for children / Masaż relaksacyjny dla dzieci powyżej
5 lat olejkami i czekoladką
Massage for seniors / Masaż dla seniorów
Sport Massage / Masaż dla sportowców

MASAŻE
DLA DWOJGA

MASAŻE /dla dwojga lub więcej osób/
MASAŻE RELAKSACYJNE
Sensual Body Massage / Odprężający masaż gorącym olejkiem dla dwojga
Tribal Body Massage / Masaż orientalny pałeczkami baobabu dla dwojga
Chocolate Body Massage / Masaż relaksujący gorącą czekoladą dla dwojga
Aroma Candel Massage / Aromaterapeutyczny masaż świecą dla dwojga
Hot Stone Body Massage / Masaż relaksacyjny gorącym kamieniami dla
dwojga
Body Scrub Massage / Masaż peelingujący dla dwojga

60min 90min 120min
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MASAŻE ORIENTALNE
Thai Body Masssage / Tradycyjny masaż tajski dla dwojga
Thai back, shoulders and head massage / Tajski masaż pleców, ramion
i głowy dla dwojga
Therapeutic and relaxing Thai foot massage with reflexology / Tajski masaż
stóp i nóg z elementami refleksologii dla dwojga
Hawaiian Body Massage / Masaż Hawajski z elementami masażu Lomi Lomi
dla dwojga
Balinese Body Massage / Tradycyjny masaż balijski olejkami dla dwojga
Shiatsu Body Massage / Głęboko odprężający japoński masaż Shiatsu dla
dwojga
Kobido face lifting massage / Odmładzający lifting twarzy Kobido dla dwojga
MASAŻE DEDYKOWANE
Baby Sweet and relax massage for children / Masaż BABY dla dzieci poniżej
5 lat – dwoje dzieci lub dla dziecka i rodzica/opiekuna
Relaxing Massage for Friends / Relaksacyjna sesja masażu całego ciała
z masażem twarzy
Ritual Body Massage for Love / Dla zakochanych wyjątkowa kompozycja
trzech różnych masaży łączących elementy masażu relaksacyjnego, gorącymi
kamieniami, masażu świecą

Dodatkowo można zamówić butelkę wybornego wina, Prosecco lub szampana

CEREMONIE
I RYTUAŁY
Poczuj siłę naturalnych i bezpiecznych
składników, prostych połączeń. Oderwij
się od rzeczywistości i codzienności.
Spróbuj jednej z naszych ceremonii,
które wykorzystując tradycyjne
składniki we współczesnych
zastosowaniach będą ucztą dla Twoich
zmysłów

CEREMONIE I RYTUAŁY
CEREMONIE

120min 120min
/ 1os
/ 2os

Collagen Body Ceremony
- szlachetne ujędrnienie
Intensywny peeling, ujędrniająca
maska na ciało, wygładzający masaż na
bazie naturalnego kolagenu, kapsułka
młodości

350

680

Coconut Body Ceremony
- silne nawilżenie
Odżywczy peeling, masaż
relaksacyjny, maska, koktajl mleczny

280

540

Chocolate Body Ceremony
- relaksacyjne otulenie
Soczysty peeling, masaż gorzką
czekoladą, otulenie, filiżanka gorącej
czekolady

260

500

Rose&Wine Body Ceremony
- wykwintne odprężenie
Regenerujący peeling, maska winna,
odprężający masaż, lampka
czerwonego wina

300

580

Gold&Perls Body Ceremony
- luksusowe odmłodzenie
Kremowy peeling, wygładzająca
maska, masaż na gorącym oleju,
lampka szampana

320

620

Face & Body Oriental Ritual
Rytuał odprężająco-energetyzujący z
tajskim masażem całego ciała oraz
japońskim masażem twarzy

340

640

Face & Body Regenerant Ritual
Wyjątkowy masaż relaksacyjny z
elementami regeneracji, refeleksologii
stóp oraz masażu twarzy

360

700

RYTUAŁY

KOSMETYKA
TWARZY, SZYI
I DEKOLTU
W trosce o piękno Twojej skóry
w przyszłości, proponujemy
rozwiązania aktualnych problemów
za pomocą bogactwa
zaawansowanych technologii w
kompleksowym ujęciu.
Proponujemy wielowymiarowe
działanie na wielowymiarowe
problemy.

KOSMETYKA TWARZY SZYI I DEKOLTU
czas
KONSULTACJA KOSMETYCZNA
INDYVIDUL BEAUTY THERAPY – autorski zabieg Moniki Hajdziony
Kreatywna pielęgnacja gabinetowa dobrana do indywidualnych potrzeb skóry
OCZYSZCZANIE i ZŁUSZCZANIE
Cleansing Treatment
Tradycyjny zabieg oczyszczania manualnego skóry
Rebalancing Treatment
Zabieg oczyszczająco - normalizujący dla cery tłustej, problematycznej i trądzikowej
Fusion Acid Treatment
Zabieg nowej generacji restrukturyzujący i ujednolicający koloryt skóry
Acid Peels Purles
Złuszczanie i regeneracja peelingami kwasowymi
Dodatkowo do innego zabiegu
Peeling Marin Treatment
Zabieg odnawiający, efekt "nowej skóry"
NAWILŻANIE, ROZŚWIETLANIE, NIWELOWANIE WRAŻLIWOŚCI
Aquarelle Treatment
Aktywne i głębokie nawilżenie oraz ochrona skóry przed przedwczesnym starzeniem
Power Lumiere Beauty Treatment
Zabieg intensywnie upiększający. Polecany przed wielkim wyjściem nadając
wygładzenie i blask
Antiredness Treatment
Terapia wyciszająca i wzmacniająca naczynka, łagodząca rumień
ODMŁADANIE I REGENERACJA
Collagen Treatment
Luksusowy zabieg odmładzjąco-liftingujący, który intensywnie napina i poprawia
napięcie skóry
Hyaluronic Treatment
Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Głębokie nawilżenie i
wygładzenie
Slicium Treatment
Intensywny lifting i stymulacja skóry twarzy. Zabieg przeznaczony dla skór tracących
jędrność i sprężystość
Retinol Treatment
Wygładzający zabieg z 8-godzinną maską retinolową, która stymuluje, odmładza i
rewitalizuje
PRX-T33 / BioRePeel
Światowej sławy zabieg dedykowany biorewitalizacji i wygładzeniu skóry

cena

bezpłatna

60min

180

75min

180

60min

160

45min

200

45min

160
80

45min

210

60min

160

60min

340

60min

240

60min

240

60min

280

60min

340

30min

240

40min

300

NOWOCZESNA
KOSMETYKA
TWARZY
I CIAŁA

Dzięki zastosowaniu technologii,
opatentowanych rozwiązań i
nowoczesnej aparatury możliwe jest
osiągnięcie najlepszych efektów w
bardzo krótkim czasie. Oddaj się w
ręce specjalistów, którzy zdiagnozują
Twój problem i dobiorą najlepsze
rozwiązanie. Bo każdy człowiek to
inna historia, inny charakter, inna
skóra..

NOWOCZESNA KOSMETYKA
TWARZY I CIAŁA
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA / Twarz, szyja i dekolt z pielęgnacją
Dodatkowo do innego zabiegu
PEELING KAWITACYJNY / Twarz, szyja i dekolt z pielęgnacją
OKSYBRAZJA WODNO-TLENOWA / Twarz, szyja i dekolt z pielęgnacją
MEZOTERIAPIA BEZIGŁOWA – głęboka regeneracja i wygładzanie skóry
Terapia wygładzająca zmarszczki
Terapia rozjaśniająca z Wit. C
Terapia kojąca i wzmacniająca naczynka
THERMALIFTING – modelowanie, lifting, poprawa elastyczności
Twarz, szyja, dekolt z pielęgnacją
Zabieg na ciało – brzuch / uda / pośladki / ramiona

KARBOKSYTERPIA Uniqe Julie – redukcja m.in.
cellulitu, rozstępów, wiotkości skóry, cieni pod oczami 1 zabieg
Oczy - redukcja cieni pod oczami, obrzęków,
działanie napinające
120
Podbródek / Chomiki - redukcja tkanki tłuszczowej,
modelowanie oraz konturowanie owalu twarzy
120
Twarz - redukcja drobnych zmarszczek oraz wiotkości
skóry, działanie napinające
180
Szyja / Dekolt - redukcja drobnych zmarszczek oraz
wiotkości skóry, działanie napinające
140
Twarz + szyja + dekolt
230
Włosy - leczenie łysienia oraz wypadania włosów,
poprawa kondycji włosów
140
Blizny / Rozstępy
180
Ujędrnianie brzucha, pośladków
180
Kuracja antycellulitowa
180

czas

cena

60min
60min
60min
60min

180
80
160
200

60min
60min
60min

200
200
200

60min
60min

240
240

pakiet 5 zabiegów

pakiet 10 zabiegów

600 500 (100/zab)

1200 900 (90/zab)

600 500 (100/zab)

1200 900 (90/zab)

900 800 (160/zab)

1800 1500 (150/zab)

700 600 (120/zab)
1150 1000 (200/zab)

1400 1100 (110/zab)
2300 1800 (180/zab)

700 600 (120/zab)
900 800 (160/zab)
900 800 (160/zab)
900 800 (160/zab)

1400 1100 (110/zab)
1800 1500 (150/zab)
1800 1500 (150/zab)
1800 1500 (150/zab)

Przy wykonywaniu karboksyterapii połączonej z mezoterapią lub z osoczem bogatopłytkowym
-50% rabatu na zabieg karboksyterpii

NOWOCZESNA
KOSMETYKA
TWARZY
I CIAŁA

NOWOCZESNA KOSMETYKA
TWARZY I CIAŁA
RF FRAX LIFT – frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa
– gwarancja jędrności i sprężystości skóry twarzy i ciała
oraz wygładzenie zmarszczek
Oczy
Twarz
Szyja / Dekolt
Twarz + szyja + dekolt
Czoło / Policzki
Ramiona / Pośladki / Uda / Brzuch

CELLULOLOGIA
– redukcja cellulitu, poprawa napięcia skóry
1 obszar (60 min): brzuch / uda / pośladki

1 zabieg

pakiet 3 zabiegów

300
600
500
1250
400
600

900 750 (250/zabieg)
1800 1500 (500/zabieg)
1500 1200 (400/zabieg)
3750 3000 (1000/zabieg)
1200 900 (300/zabieg)
1800 1500 (500/zabieg)

1 zabieg

pakiet 5 zabiegów

pakiet 10 zabiegów

140

700 600 (120/zab)

1400 1000 (90/zab)

CRYOLIPO ®
– redukcja obwodów przez zamrażanie komórek tłuszczowych
Zabieg na ciało - przyłożenie brzuch / uda / pośladki / ramiona

czas

cena

45min

300

BANDAŻE AROSHA
– ekspresowe programy ukierunkowane na redukujące cellulitu, tkanki tłuszczowej,
nadmiar wody w organizmie, zwiększenie elastyczności i jędrności skóry
Zabieg na ciało - brzuch / uda / pośladki / ramiona / biust

60min

200

PRESSOTERPIA
Masaż drenujący w kombinezonie uciskowym

30min

100

Przy pakiecie obejmującym 10 zabiegów bandażami AROSHA,
10 zabiegów PRESSOTERAPII GRATIS!

LASEROTERAPIA

LASEROTERAPIA
DEPILACJA LASERWOWA
- SHR Alma Harmony
Górna warga / Podbródek
Pachy
Ramiona / Przedramiona
Całe ręce
Bikini klasyczne
Bikini całkowite / brazylijskie
Uda / Łydki
Całe nogi
Plecy / Tors

cena
150
300
300
400
300
400
400
600
400

Przy depilacji całych nóg pachy gratis
10% rabatu przy zakupie 4 zabiegów
10% rabatu przy depilacji dwóch części ciała równocześnie
15% rabatu przy depilacji trzech i więcej części ciała równocześnie
50% rabatu na piąty zabieg i każdy kolejny na tej samej części ciała
*Promocje nie łaczą się

USUWANIE ZMIAN NACZYNIOWYCH – MEDYCZNY LASER DIODOWY VARILITE
Sesja 10min pracy lasera (średni czas usunięcia kilku naczynek lub włókniaków)

LASER FRAKCYJNY ALMA HARMONY IPIXEL™
Usuwanie zmarszczek, przebarwień, rozszerzonych porów,
resurafacing skóry
1 obszar: Twarz / Szyja / Dekolt
2 obszary np: Twarz + szyja
3 obszary Twarz + szyja + dekolt
Okolica oczu lub ust
LASER FRAKCYJNY iPIXEL Er:Yag
Redukcja blizn
Blizna do 5 cm
Blizna do 10 cm
Laserowe usuwanie blizn potrądzikowych – twarz
Laserowe usuwanie blizn potrądzikowych dla studentów – twarz*
*oferta specjalna obowiązuje po okazaniu ważnej legitymacji
studenckiej

160

1 zabieg

pakiet 3 zabiegów

900
1200
1500
500

2700 2100 (700/zabieg)
3600 2550 (850/zabieg)
4500 3000 (1000/zabieg)
1500 1200 (400/zabieg)

300
500
900
500

900 600
1500 1200
2700 2100
1500 1200

(200/zabieg)
(400/zabieg)
(700/zabieg)
(400/zabieg)

LASER FRAKCYJNY iPIXEL Er:Yag
Redukcja rozstępów
Laserowe usuwanie rozstępów (obszar 10 cm x 10 cm)

450

1350 900 (300/zabieg)

ALMA HARMONY XL PRO- ACNE
Leczenie trądziku
Twarz
Plecy

450
650

1350 900 (300/zabieg)
1950 1500 (500/zabieg)

MEDYCYNA
ESTETYCZNA

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Zabiegi wykonują lekarze medycyny estetycznej dr Anna Kwiecień oraz dr Arkadiusz Dołba.
cena
KONSULTACJA

bezpłatna

Korekta zmarszczek mimicznych – AZZALURE
czoło (zmarszczki poziome)
czoło (zmarszczka pionowa między brwiami „lwia zmarszczka”)
zmarszczki okolicy oczu tzw. „kurze łapki”
do wyboru jedna okolica
do wyboru dwie okolice
do wyboru trzy okolice
Wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym – Juvederm, Restylane,
Stylage, Hafiller
Fałdy nosowo wargowe
Dolina łez (Korekcja cieni i dołów pod oczami)
Zmarszczki marionetki
Kości policzkowe
cena uzależniona od ilości zużytego preparatu
Powiększanie i modelowanie ust
Kształtowanie owalu twarzy – lifting wolumetryczny
cena uzależniona od ilości zużytego preparatu
Leczenie nadpotliwości stóp, rąk, pach – cena ustalana indywidualnie po konsultacji
Leczenie bólu migrenowego i bruksizmu – cena ustalana indywidualnie po konsultacji

600
900
1200

jedna ampułka / 1ml

800
800

jedna ampułka /1ml 1200

Osocze bogatopłytkowe
1 ampułka
2 ampułki
3 ampułki

Przy wykonaniu lasera Alma Harmony Ipixel lub Radiofrekwencji Mikroigłowej
osocze bogatopłytkowe -50% rabatu
Przy wykonaniu karboksyterpii przed wykonaniem osocza -50% na zabieg karboksyterpii

500
700
900

KOSMETOLOGIA
ESTETYCZNA

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
MEZOTERAPIA IGŁOWA TWARZY / SZYI / DEKOLTU / OCZU
Wzrost napięcia, regeneracja, spowolnienie procesów starzenia
HAFILLER®Aqua nieusieciowany, czysty kwas hialuronowym - 1 ampułka 1,5ml
Curamed nieusieciowany, czysty kwas hialuronowym 1,8% - 1 ampułka 1,5ml
Curamed nieusieciowany, czysty kwas hialuronowym 2,5% - 1 ampułka 1,5ml
Sunekos® 200 biorewitalizacja skóry kwasem hialuronowym i aminokwasami
Sunekos® 1200 biorewitalizacja skóry kwasem hialuronowym i aminokwasami
Linerase® mezoterpia kolegenowa, naturalny sposób regeneracji skóry - 1 ampułka - 5ml
2 ampułki - 10ml
3 ampułki - 15ml
Przy profilaktyce starzenia się 1 ampułka 5ml wystarcza na twarz + szyję + dekolt + dłonie
Przy likwidacji zmarszczek / wiotkości 1 ampułka jest odpowiednia na 1-2 obszary zabiegowe

cena
350
380
450
700
1000
1000
2000 1500
3000 2000

MEZOTERAPIA IGŁOWA SKÓRY GŁOWY
Leczenie łysienia, stymulacja i poprawa kondycji włosów
Dermaheal HL
DR.CYJ Hair Filler
Innowacyjny zabieg hamujący wypadanie włosów i przyspieszający ich odrost, przełomowa
technologia uwalniania składników aktywnych.
Terapia włosów wymaga 4 zabiegów powtarzanych co 2 tygodnie.

300
900

LIPOLIZA INIEKCYJNA
Likwidacja miejscowego nadmiaru tkanki tłuszczowej (nad kolanami, po wewnętrznej stronie
ud, tzw.: bryczesy, boki, wypukłości, podbródek)
Dermaheal LL
1 ampułka
2 ampułki
Zabieg można powtarzać co 3-4 tygodnie. Wymagana ilość zabiegów 2-4.
Po zabiegu zalecane jest wykonanie drenażu limfatycznego twarzy lub ciała. Wspomoże to
wydalanie zniszczonych komórek tłuszczowych.

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA - DERMAPEN
Pobudzanie naturalnej syntezy kolagenu w skórze

300
500

300

PIELĘGNACJA
DŁONI I STÓP

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
czas

cena

30 min
45 min
60 min
60 min
120 min
90 min
90 min

50
65
65
80
140
90
110

60 min

60

30 min

60

60 min

100

60 min
90 min
90 min
45 min
45 min
30 min

100
120
140
80
80
60

120 min

140

60 min
30 min
30 min

od 120
50-120
50-120

30 min

80
180
60-100
80-120
20

MANICURE
Manicure Classic | Opiłowanie paznokci, opracowanie skórek, odżywka
Manicure Colour | Opiłowanie paznokci, opracowanie skórek, lakier OPI
Manicure Japoński | Wzmocnienie, regeneracja i nabłyszczenie płytki paznokcia
Manicure Gel Color OPI | Trwałe malowanie paznokci lakierem hybrydowym
Manicure żelowy monophase | Trwałe wydłużenie paznokci i utwardzenie w lampie UV
Manicure żelowy monophase - korekta | Uzupełnienie paznokci i utwardzenie - do 3 tyg.
Manicure żelowy monophase - korekta | Uzupełnienie paznokci i utwardzenie - po 3 tyg.
Usunięcie hybryd lub monophase | Przywrócenie naturalnych paznokci wraz z manicure
regenerującym
Hand SPA | Intensywna kuracja regeneracyjna skóry dłoni – peeling, masaż, maska
prafinowa
Hand SPA COMPLEX | Manicure Classic + Intensywna kuracja regeneracyjna skóry
dłoni – peeling, masaż, maska parafinowa
PEDICURE
Pedicure Classic | Usunięcie zrogowaceń podeszwy, opiłowanie paznokci i skórek, odżywka
Pedicure Colour | Usunięcie zrogowaceń podeszwy, opiłowanie paznokci i skórek, lakier OPI
Pedicure Gel Colour | Pedicure Classic, hybryda Gel Colour lub monophase
Gel Color OPI paznokcie u stóp | Trwałe malowanie paznokci u stóp lakierem hybrydowym
Monophase paznokcie u stóp | Trwałe żelowanie paznokci i utwardzenie w lampie UV
Foot SPA | Intensywny zabieg regeneracyjny skórę stóp - peeling, masaż, kąpiel parafinowa
Foot SPA COMPLEX | Pedicure Classic + Intensywna kuracja regeneracyjna skóry stóp –
peeling, masaż, maska prafinowa
ZABIEGI PODOLOGICZNE
Pedicure leczniczy | Korekcja wrastających paznokci, odciski, modzele, nagniotki,
pękające pięty
Usunięcie odcisku/ odcisków, modzeli
Usunięcie brodawki/ brodawek
Korekcja wrastającego paznokcia | Podcięcie wrastającej płytki paznokcia, założenie
tamponady i preparatu specjalistycznego z opatrunkiem
Klamra korygująca wrastający paznokieć
Rekonstrukcja płytki paznokcia
Ortoza
Opatrunek/ tamponada

STYLIZACJA
MAKIJAŻ
INNE

STYLIZACJA / MAKIJAŻ / KOLCZYKI DUO
cena
STYLIZACJA BRWI I RZĘS
Regulacja brwi przy użyciu delikatnego wosku
Henna brwi z regulacją przy użyciu delikatnego wosku
Henna rzęs
Henna rzęs i brwi z regulacją delikatnym woskiem
Lifting rzęs – podkręcenie rzęs LVL

20
35
20
45
100

DEPILACJA WOSKIEM
Górna warga, broda
Nos, ucho
Pachy
Przedramiona
Całe ręce
Bikini klasyczne
Bikini całkowite/ brazylijskie
Całe nogi
Uda/ łydki
Plecy/ tors

20
15
40
60
80
80
120
100
60
160

MAKIJAŻ OKAZJONALNY
Makijaż dzienny
Makijaż wieczorowy
Makijaż ślubny

80
120
140

MAKIJAŻ PERMANENTNY
Brwi
Usta
Kreski górne
Kreski dolne
W cenę makijażu permanentnego wliczony jest zabieg uzupełniający – dopigmentowanie,
wykonywane po upływie do miesiąca od wizyty
OPALANIE NATRYSKOWE SUNFX

PRZEKŁUWANIE USZU METODĄ DUO
*wyjątkowa usługa

1050 900
1250 1000
650 600
450 400

100

kolczyki medyczne + 100

DIETETYKA
Pierwsza wizyta
Druga wizyta z indywidualnym jadłospisem
Kontrola

100
140
50

PAKIETY
DAY SPA

PAKIETY DAY SPA
doskonałe połączenie relaksu i pielęgnacji
Dzięki odpowiednio dobranym zabiegom, pakiety DAY SPA zapewniają naszym doskonałą chwilę
wytchnienia dla umysłu i ukojenia dla skóry, dzięki czemu poczujesz się i będziesz wyglądać wspaniale.
czas

cena

5h

685 600
(oszczędzasz 80)

POPOŁUDNIE PIĘKNA
Diagnoza i wywiad kosmetyczny
Pielęgnacja twarzy: pielęgnujący zabieg na twarz z relaksującym masażem indywidualnie
dobrany do potrzeb skóry: zabieg odmładzający, odżywczy, nawilżający, przeciwtrądzikowy
(etapy zabiegu: demakijaż, peeling, masaż, maska, ampułka, pielęgnacja końcowa)
Chwila dla ciała: Tribal Body Massage - relaksacyjny masaż całego ciała pałeczkami
babobabu z elementami regeneracji i refleksologii
Tea time lub słodka chwila przy kawie i ciastku
2,5 h

435 385
(oszczędzasz 50)

DZIEŃ URODY
Diagnoza i wywiad kosmetyczny
Pielęgnacja twarzy: pielęgnujący zabieg na twarz z relaksującym masażem, indywidualnie
dobrany do potrzeb skóry m.in. zabieg odmładzający, odżywczy, nawilżający, etc. (etapy
zabiegu: demakijaż, peeling, ampułka, masaż, maska, pielęgnacja końcowa)
Chwila dla ciała: odżywczy zabieg na ciało marki Bernard Cassiere (etapy zabiegu:
cukrowy peeling całego ciała, masaż ciała ciepłym olejem, pielęgnacja końcowa)
Pielęgnacja dłoni: manicure SPA z malowaniem
Pielęgnacja stóp: pedicure SPA z malowaniem
Tea time lub słodka chwila przy kawie i ciastku

SŁODKIE POPOŁUDNIE Z CZEKOLADOWĄ MAGIĄ ZMYSŁÓW
Diagnoza i wywiad kosmetyczny
Pielęgnacja twarzy: wygładzający zabieg na twarz z relaksującym masażem
twarzy (etapy zabiegu: demakijaż, peeling, masaż, ampułka, maska, pielęgnacja końcowa)
Chwila dla ciała: zabieg czekoladowy na ciało marki Bernard Cassiere (etapy zabiegu:
czekoladowy peeling całego ciała, masaż ciała ciepłą czekoladą, otulenie, pielęgnacja
końcowa)
Pielęgnacja dłoni: manicure SPA z malowaniem
Pielęgnacja stóp: pedicure SPA z malowaniem
Słodka chwila przy filiżance gorącej czekolady
CZAS NA RELAKS
Diagnoza i wywiad kosmetyczny
Chwila dla ciała: aromatyczny zabieg peelingujący, relaksujący i odżywczy dający głęboki
relaks dla ciała i ducha. Zabieg obejmuje peeling oraz aromatyczny masaż relaksacyjny
całego ciała TRIBAL BODY wykonywany pałkami baobabu, bazując na aromaterapii.
Pielęgnacja dłoni: manicure SPA z malowaniem
Kwadrans owocowy lub słodka chwila przy kawie i ciastku

700 600
5 h (oszczędzasz 100)

2,5 h

385 345
(oszczędzasz 40)

