
CENNIK

ODNOWA BIOLOGICZNA

Klasyczne zabiegi na ciało

masaż klasyczny częściowy 30min 80

masaż klasyczny całego ciała 60min 140

masaż reflektoryczny całego ciała 50min 130

drenaż limfatyczny 60-90min 130

Rytuały spa

[cz] masaż gorącymi kamieniami 60-90min 150-200

[cz] aromasoul
• orientalny
• śródziemnomorski
• indyjski
• arabski

90min 300

[cz] masaż dla dwojga (z lampką szampana) 75min 350

[cz] sacred nature 90min 350

masaż gorącymi muszlami LAVA SHELS 90min 250

masaż gorącą czekoladą 60min 170

Peelingi ciała

Standardowy
• kwasowy

30-40min

100

• cukrowy 150

• solny 150

TECHNOLOGIE

SPM Vacu Press (endermologia)

masaż pompą vacu press częściowy 30min 90

masaż pompą vacu press całego ciała 60min 130

Quantum

elektrostymulacja wyszczuplająca, ujędrniająca - jedna 
strona ciała 20min

50

elektrostymulacja wyszczuplająca, ujędrniająca - obie 
strony ciała 40min

50

elektrostymulacja antycellulitowa 30min 80

elektrostymulacja lipoliza – spalanie tkanki tłuszczowej 
60min

80

elektrostymulacja drenaż limfatyczny 45min 80

elektrostymulacja lifting biustu/brzucha/pośladków 30min 80

elektrostymulacja mięśni twarzy 20min 80



elektrostymulacja lifting twarzy 50min 80

elektrostymulacja przeciwbólowa kręgosłupa 30min 70

Kapsuła SPA NeoQi

zabieg podstawowy 30min 80

zabieg podstawowy z olejkami aromatycznymi 30min 120

zabieg hydromasażu 30min 120

Zabiegi wyszczuplające i antycelleulitowe, 
detoksykujące i drenujące

[cz] body strategist+nutrional 60min 180

[cz] body strategist+celulite remodeler 60min 230

Thalgo micronized marine alge body wrap 75min 350

Agyptos 120min 350

SPM vacu press 30-60min 80-120

Bagni di pisa mud antycellulitowe błoto 350

Body Active maska z glinką ujędrniającą

• z masażem z kijem bambusowym 350

• bez masażu, z kremem 300

Klapp cynamonowy antycellulitowy repagen body 350

zabiegi ujędrniające i przeciwstarzeniowe

Dermika czekoladowa euforia 120min 350

zabieg D-ACTOR falą akustyczną na medycznym 
aparacie szwajcarskiej firmy STORZ MEDICAL

w zależności od partii ciała 90-350

Grota giusti mud detoksykująca, rozluźniająca maska 350

zabiegi na biust

SPM vacu press bust 20min 100

Quantum bust 30min 100

certyfikowane zabiegi dla pań w ciąży

masaż ręczny 60min 140

[cz] sacred nature 90min 350

KOSMETYKA

kosmetyka twarzy

lecznicze i kosmetyczne oczyszczanie skóry podstawowy 90min 120-200

lecznicze i kosmetyczne oczyszczanie skóry z ultradźwiękami 90min 150

sonofereza wprowadzanie substancji odżywczych 
60min

od 60



mikrodermabrazja 130-200

Geneo Revive ekspresowe odmłodzenie skóry 250-350

Geneo Neo Bright rozjaśnienie i odżywienie skóry 250-350

KLAPP

Skin Con Cellular zabieg intensywnie regenerujący 280

Hydra Collagen Silk zabieg z kolagenem morskim 250

Caviar Power Age Reducing zabieg nawilżająco-odprężający 260

Stripexan Regestril – siła komórek macierzystych jabłoni zabieg nawilżająco -odświeżający 290

Asa Peel zabieg rozświetlająco-odświeżający 230

A classic zabieg przeciwstarzeniowy ze złotą 
maską

340

Eiszelle zabieg naprawczo-regenerujący 
z żywymi komórkami macierzystymi

1100

Hialuronic zabieg intensywnie nawilżający 
z kwasem hialuronowym

290

Skin shooter mezoterapia bezigłowa

z maską detoksykującą 

250
300

Immun zabieg nawilżająco-wygładzający 
z kolagenem morskim i proteinami 
jedwabiu

250

C pure zabieg do każdego typu cery ze stabilną 
wit. C 

350

Repacell wspiera żywotność komórek, wygładza i 
rozświetla skórę

350

IMAGE

The Signature Facelift odwodnienie skóry, trądzik różowaty 240

Wrinkle Lift (kwas glikolowy z retinolem ) zmarszczki, utrata elastyczności skóry 200

Acne Lift (kwas salicylowy i glikolowy) trądzik, zaskórniki 200

Acne Advance Lift (kwas salicylowy) intensywny trądzik 200

Lightening Lift (kwas mlekowy i kojowy) przebarwienia, zaburzenia pigmentacji 200

Ormedic Lift (dynia, papaja, ananas) nawilżenie, dedykowany kobietom 
w ciąży 

280

Image Perfection Lift (kwas salicylowy, kwas mlekowy, 
rezorcyna, retinol)

głębokie zmarszczki, przebarwienia 350

D'JOSEPHTEAM – kosmetyki naturalne i zabiegi

zabieg intensywnie regenerujący i naprawczy z masażem 
stemplami kwiatowymi

380

zabieg odżywczo-nawilżający 240

zabieg oczyszczający 180

Zabiegi na okolice oczu

z płatkami kolagenowymi/kwasem hialuronowym 60-120



Hydradermie pod oczy 120

Guinot

Age Summum nawilżenie i odżywienie skóry Od 250

Hydradermie głębokie nawilżenie, dotlenienie 
i rewitalizacja skóry 75min

200

Hydra Plus Hydradermie z dodatkowym masażem 
90min

230

Hydradermie Lift Hydradermie Lift – detoksykujący 
drenaż, stymulacja mięśni, masaż

250

Hydradermie Lift De Luxe Hydra Plus + Hydra Lift 320

Liftosome natychmiastowy efekt liftingu 190

Beauty Neuve podwójny peeling, rozświetla i rozjaśnia 180

Źródło młodości regeneracja przeciwzmarszczkowa 140

Źródło napięcia i sprężystości zabieg do skóry wiotkiej i atroficznej 140

Źródło nawilżenia zabieg do skóry odwodnionej, 
przesuszonej

140

Źródło komfortu zabieg do skóry suchej 140

Źródło czystości do skóry mieszanej, tłustej i 
problematycznej

140

Źródło delikatności leczy, neutralizuje i kryje 
zaczerwienienia

140

Źródło ukojenia naprawia, chroni i łagodzi podrażnienia 140

 
manicure & pedicure

manicure 30 manicure hybrydowy 60

manicure z malowaniem 40 pedicure frezarkowy 70-100

manicure japoński 50 pedicure hybrydowy 100-120

spa manicure 70 spa pedicure 100-130

malowanie paznokci 10-40 zabieg na dłonie/stopy 35-100

manicure tytanowy 90 pedicure KLAPP 130-150

manicure z bazą wzmacniającą 50

MAKIJAŻ

makijaż 100-120

kępki rzęs 40

przedłużanie, zagęszczanie rzęs 150-200

uzupełnienie 100-150

makijaż permanentny brwi 500-1000

makijaż permanentny ust 400-900

makijaż permanentny kreski górne/dolne 400/300



regulacja brwi 15

henna brwi/rzęs 15

henna + regulacja 25

henna brwi + rzęs + regulacja 35

henna BROW 80

laminacja brwi/rzęs + henna 80

DEPILACJA

Depilacja woskiem

• bikini 30-60

• pośladki 30

• nogi 45-80

• pachy 35

• ręce 45

• twarz od 15

Depilacja pastą cukrową

• bikini od 50

• pośladki od 40

• nogi od 90

• pachy od 40

• ręce od 50

• twarz od 20

EPILACJE (IPL+RF)

Górna warga 120 ramiona/ 
przedramiona

200 łydki 250

Broda/baki/policzki 150 brzuch 160 uda 300

twarz 200 plecy 200-500 całe nogi + 
bikini zwykłe

500

Pachy 200 pośladki 250 całe nogi 400

dłonie 150 bikini 200-250

FOTOODMŁADZANIE
twarz/dekolt 250 uda 270

szyja 200 uda+pośladki 550

twarz+szyja+dekolt 450 plecy 370

brzuch 350 ramiona +przedramiona 200

biodra lub pośladki 200 dłonie 150

brzuch+biodra 450



Usuwanie przebarwień (IPL+RF) Naczynka (IPL+RF)

twarz 200 twarz 200

czoło/policzki 150 policzki 150

górna warga 90 nos 100

górna warga+policzki 170 pojedyncza zmiana 80

dłonie 150 naczynia na udach/łydkach 350

Leczenie trądziku

twarz 150

policzki 90

dekolt 170

plecy 300

blizny rozstępy 150

elektrokoagulacja naczyń 2zł/impuls

elektroliza włosa 1zł/impuls

Medycyna estetyczna

lipoliza iniekcyjna bezoperacyjna redukcja tkanki tłuszczowej Od 200

Dermapen 150-500

Mezoterapia igłowa 150-500

Kuracja kwasem polimlekowym bezoperacyjny lifting twarzy 1500-1800

Usuwanie brodawek, plam pigmentacyjnych Od 50

Wypełnianie kwasem hialuronowym 
zmarszczek, ust

700-1000

Likwidacja rozstępów osocze wampirzy lifting

fibryna

600-800
800-1000

Strefa mężczyzn

Zabieg nawilżający z masażem relaksacyjnym 140

Hydradermie głębokie nawilżenie, dotlenienie i rewitalizacja 195

Zabieg oczyszczająco-regenerujący 140


