GABINETY MASAŻU I KOSMETYKI

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
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organic spa

czynne codziennie 10-21

ZABIEGI NA TWARZ ORGANIC SERIES

Profesjonalna linia kosmetyków organicznych (peeling kawitacyjny ,sonoforeza, serum, masaż,
maska, krem)
50 min-190 zł
1. ORGANIC DETOX- zabieg dotleniająco- detoksykujący, intensywnie odżywia i nawilża,
zabieg dla skóry wymagającej regeneracji, suchej, zmęczonej i zanieczyszczonej.
2. ORGANIC MOIST- zabieg dla skóry suchej, wrażliwej i podrażnionej, głęboko nawilżający i
regenerujący.
3. ORGANIC ACNE-zabieg dla skóry trądzikowej, normalizuje i łagodzi podrażnienia.
4. ORGANIC OXYGEN- zabieg dla skóry dojrzałej, suchej i wrażliwej wymagającej regeneracji
5. ORGANIC CAPILARY- zabieg dla cery naczyniowej, uszczelnia naczynia krwionośne,
zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia.
6. ORGANIC VIT C- zabieg poprawi koloryt skóry, nawilży i odżywi skórę, szczególnie polecany
dla cery z przebarwieniami.
7. ORGANIC EXFOLIATON- intensywna eksfoliacja organicznymi kwasami gwarantuję silne
działanie złuszczające. Zabieg z użyciem kwasów AHA mix( glikolowy, migdałowy, pirogronowy,
mlekowy, )
8. OCZYSZCZANIE MANUALNE- zabieg przeznaczony dla skóry problematycznej, tłustej i
zanieczyszczonej , polega na usunięciu zaskórników i innych zanieczyszczeń gromadzących się
pod powierzchnią skóry.
60 min- 210 zł
9. ZABIEG DO CERY TRĄDZIKOWEJ z WYKORZYSTANIEM ULTRADZWIĘKÓW I LASERA
- działa głęboko oczyszczająco, łagodzi podrażnienia, poprawia nawilżenie, elastyczność czy
napięcie skóry.
60 min- 250 zł
10. MIKRODERMABRAZJA- jest najdelikatniejszą i całkowicie bezbolesną formą złuszczania
wierzchniej warstwy naskórka za pomocą próżni i jednorazowych diamentowych nakładek o
różnej gradacji. Stymuluje produkcje kolagenu , przyśpiesza fizjologiczny proces odnowy skóry
oraz poprawia jej elastyczność. ( twarz, szyja ,dekolt)
80 min- 230 zł
11. MYO lifting twarzy i szyi, zabieg łączy w sobie elementy energetycznego masażu twarzy i
drenażu limfatycznego z odświeżającym działaniem prądów wzbudzających i oddziałujących
na muskulaturę mimiczną twarzy.
80 min- 320 zł
12. MYO lifting na okolice oczu- zabieg poprawia jędrność i elastyczność .
40 min- 160 zł

TERAPIA PRÓŻNIOWA DERMO HEALTH- zabieg zalecany jest do wzmacniania krążenia i

odnowy komórkowej w skórze sprawdza się w takich przypadkach jak : nadmierne gromadzenie
wody, oczyszczaniu twarzy, unosi bruzdy , zmniejsza skurcze mięśni.
13. ZABIEG NA TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ ( okolice twarzy, drenaż limfatyczny) 40 min- 150 zł
14. MESO ROLLER- zabieg liftingujący, zalecany do zwalczania zmarszczek mimicznych na czole,
50 min-290 zł
między łukami brwiowymi i wokół oczu. Oczyszcza i regeneruję skórę twarzy.

PIELĘGNACJA TWARZY – THALGO
15. AQUARELLE- intensywny zabieg nawilżająco- energetyzujący do skóry szarej, zmęczonej.
Odpowiedni na problem worków wodnych pod oczami. Skóra niedożywiona ze słabym
poziomem nawilżenia objawia się złą kondycją, wygląda na zmęczoną i często dochodzi w niej
do niepożądanych objawów. Miedzy innymi może to być opuchnięcie dolnych powiek.
60 min-230 zł
16. THIRST QUENCHING EXPRES TREATMENT- EKSPRESOWY ZABIEG NAWILŻAJĄCY
Kompleks z głębi oceanów w połączeniu z kwasem hialuronowym błyskawicznie nawilży i
wygładzi skórę . Zabieg neutralizuje odczucie nadmiernego napięcia, skóra odzyskuje komfort,
gładkość i blask.
30 min- 220 zł
17. ENERGY BOOSTER EXPRES- EKSPRESOWY ZABIEG WYGŁADZAJĄCO
ENERGETYZUJĄCY zabieg w ekspresowym tempie usunie oznaki zmęczenia, wygładzi skórę i
doda jej witalności , sprawi, że skóra będzie promienna i pełna blasku.
30 min- 220 zł

18. FLASH LIFT EXPRES TREATMENT- EKSPRESOWY ZABIEG LIFTINGUJĄCO UJĘDRNIAJĄCY,
zabieg dla skóry wiotkiej, pozbawionej napięcia i elastyczności, wygładzi i zwiększy elastyczność
skóry, przywróci świeży i zdrowy wygląd. Błyskawicznie nawilży i ujędrni, poprawi owal i zapewni
maksymalny komfort.
30 min- 220 zł
19. OCEAN TREATMENT FOR MEN- ENERGETYZUJĄCO- NAWILŻAJĄCY ZABIEG DLA
MĘŻCZYZN, zabieg nawilżająco – regenerujący
50 min -230 zł

MASAŻE I RYTUAŁY
20 . MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU - relaksuje i odpręża oraz poprawia krążenie krwi w

skórze

20 min- 90zł

21. MASAŻ RELAKSACYJNY na bazie naturalnych ciepłych olejków , odpręża i rozluźnia
napięte mięśnie, zwiększa ich elastyczność.
50 min- 180 zł
22. MASAŻ RELAKSACYJNY NA BAZIE MASŁA SHEA- głęboko nawilża i regeneruje skórę,
pozostawiając ją jedwabiście gładką.
50 min- 190 zł
23. MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ- masaż relaksuje i odpręża sprawia , że skóra staje się
miękka i aksamitna w dotyku. Przywraca jej jędrność, elastyczność i blask. Doskonale nawilża i
regeneruje. Przynosi ukojenie skórze suchej i wrażliwej, pozostawiając delikatną i jedwabistą
warstwę zabezpieczającą przed utrata wody.
50 min- 220 zł
24. MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI- głęboko odprężający, rozluźniający mięśnie,
niwelujący zmęczenie, poprawiający przebieg energii w organizmie . Intensywnie
rozgrzewający masaż.
50 min- 190 zł
25. MASAŻ RELAKSACYJNY PLECÓW- wykonywany na bazie aromatycznej ciepłej oliwki.
25 min- 120 zł
26. MASAŻ AROMATYCZNĄ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ NA BAZIE MASŁA SHEA, rozgrzewa ciało
i pobudza zmysły oraz przyczynia się do wytwarzania Endorfin hormonów szczęścia, poprawia
samopoczucie. Działa odżywczo na skórę, pobudza mikrokrążenie i ujędrnia ciało.
50 min- 250 zł
27. MASAŻ UDVARTANA- orientalny masaż peelingujący na bazie oleju sezamowego,
oczyszcza i odżywia skórę , staje się ona miękka i elastyczna. Poprawia metabolizm w mięśniach
oraz tkance tłuszczowej. Przyśpiesza procesy metaboliczne, usuwa nadmiar wody z organizmu.
55 min- 290 zł
28. PEELING CAŁEGO CIAŁA- usuwa obumarłe komórki naskórka wraz z zanieczyszczeniem i
poprawia ukrwienie skóry oraz jej dotlenienie, wspomaga organizm w pozbyciu się toksyn
i nadmiaru wody.
25 min- 120 zł
29. PEELING CAŁEGO CIAŁA CZARNYM MYDŁEM MAROKAŃSKIM SAVON NOIR
wykonanego z czarnych oliwek i oleju oliwnego, działa jak peeling enzymatyczny z pomocą
rękawicy Kessa usuwa martwy naskórek, złuszcza i nawilża skórę bogate w witaminę E, masaż
relaksacyjny wykonywany na bazie ciepłej oliwki.
80 min- 290 zł
30. INDOCEANE TREATMENT- RYTUAŁ RELAKSUJĄCO- ODPRĘŻAJĄCY
Indoceane- Podróż po Dalekim wschodzie zmysłowa i relaksująca. Jest to niezwykła,
sensoryczna wycieczka w krainy relaksu i piękna, podczas którego poznasz filozofię Chin, Egiptu,
basenu Morza Śródziemnego i Indii, a Twoje ciało osiągnie stan pełnego odprężenia i relaksu.
Jest to propozycja dla osób zestresowanych, potrzebujących odprężenia i poprawy
samopoczucia.
90 min- 350 zł
31. INDOCEANE TREATMENT- PEELING+ MASKA
PEELING- brązowy cukier, sól morska I olejki z rejonu basenu Morza Śródmorskiego dają efekt
jedwabistej gładkości na skórze. Regenerująca maska zawierająca wyciąg z lotosu, konwalii,
drzewa sandałowego oraz oleju z kiełków ryżowych. Doskonale nawilża i zmiękcza skórę.
60 min- 250 zł

32. MIKRONIZED MARINE ALGAE BODY WRAP
- ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO - ANTYCELLULITOWY
Remineralizujący, na bazie
100% mikronizowanej algi morskiej bogatej w minerały
i mikroelementy. Zabieg stymuluje mikrokrążenie krwi, odżywia, nawilża i detoksykuje skórę.
Redukuje złogi tłuszczowe, eliminuje nadmiar wody z tkanek, poprawia strukturę skóry. 60 min- 290 zł
33. PERFEKT BODY SKULPT TREATMENT
- INTENSYWNY ZABIEG MODELUJĄCO- ANTYCELLULITOWY
Innowacyjny zabieg ,który skutecznie walczy z cellulitem i niedoskonałościami sylwetki.
Zwiększa elastyczność i jędrność skóry. W preparatach, użytych do zabiegu, wykorzystano dwie
nowoczesne technologie, które celnie trafiają w samo serce problemu. Technologia Oxy Active
pomaga przywrócić prawidłowe dotlenienie tkankom, aby zahamować proces tworzenia się
cellulitu. Technologia Sculpt Active skutecznie zwiększa napięcie we wszystkich warstwach
skóry, działa w trzech kierunkach na jędrność skóry- zwiększa elastyczność i gęstość oraz
tonizuje. Zabieg ten jest stosowany na wybrane partie ciała.
60 min- 290 zł
34. ZABIEG Z BOROWINĄ LECZNICZĄ- masaż relaksacyjny pleców i okłady borowinowe.
40 min- 150 zł
35. TERAPIA PRÓŻNIOWA BODY HEALTH – umożliwia leczenie najbardziej zaawansowanych
stadiów cellulitu , zapobiegając pojawianiu się nowych nierówności na skórze . Nieinwazyjna
metoda terapii próżniowej pobudza tkanki skóry i stymuluję mikrokrążenie, drenaż limfatyczny
usuwa nagromadzone płyny w rejonach objętych schorzeniem, usuwa toksyny i modeluję
kształt ciała.
- modelowanie sylwetki całego ciała- drenaż limfatyczny
50 min- 190 zł
- zabieg częściowy
20 min- 140 zł
KOSTIUM DO ZABIEGU
80 zł
SPA DLA DZIECI- delikatny masaż, harmonizuje ciało może wpływać korzystnie na fizyczne i
psychiczne zdrowie dziecka.
36. AROMATYCZNY MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ
20 min- 90 zł
37. RELAKSUJĄCY MASAŻ NA BAZIE MASŁA SHEA KOKOSOWEGO
20 min-80 zł
38. AROMATYCZNY MASAŻ CYTRUSOWY
20 min- 70 zł
39. MASAŻ TUTTI FRUTTI MIX OWOCOWYCH OLEJKÓW
20 min- 70 zł

DEPILACJA WOSKIEM
40. BRWI
41. WĄSIK
42. BRODA
43. CAŁA TWARZ
44. PACHY/ RĘCE
45. CAŁE NOGI
46. ŁYDKI
47. PLECY
48. BIKINI
49. BIKINI BRAZYLIJSKIE

POZOSTAŁE ZABIEGI
20 min-30 zł
20 min- 30 zł
20 min- 30 zł
20 min- 60 zł
20 min- 50 zł
30 min- 120 zł
20 min- 80 zł
20 min- 130 zł
20 min- 80 zł
30 min- 130 zł

HENNA I REGULACJA
50. HENNA BRWI, RZĘS, REGULACJA
51. HENNA BRWI, REGULACJA
52. HENNA RZĘS

30 min- 60 zł
20 min- 40 zł
20 min- 35 zł

ELEKTROKOAGULACJA
53. ZAMYKANIE POJEDYŃCZYCH NACZYNEK
54. USUWANIE POJEDYŃCZYCH WŁÓKNIAKÓW

30 min– 35 zł
30 min- 35 zł

