
ZABIEGI NA TWARZ

PEELING KAWITACYJNY

Bezbolesny i łagodny zabieg oczyszczenia skóry wykonywany za pomocą 
ultradźwięków.  Polecany przed aplikacją składników aktywnych zawartych 
w ampułkach lub maskach – zwiększa ich wchłanialność i penetrację.

 20 min.   30 PLN

PEELING ENZYMATYCZNY

Rozpuszczenie i złuszczenie rogowej warstwy naskórka za pomocą enzymów. 
Szczególnie polecany dla cery wrażliwej i naczyniowej.

 20 min.   30 PLN

SONOFEREZA Z UŻYCIEM SERUM
ODPOWIEDNIEGO DO TYPU CERY

Wtłoczenie substancji aktywnych zawartych w serum dobranym do typu cery za 
pomocą ultradźwięków. Polecany po peelingu enzymatycznym lub kawitacyjnym.

 20 min.   40 PLN

Zatrzymaj czas dzięki synergii działania wysokiej jakości produktów 
z fachową wiedzą ekspertów. Elementem każdego zabiegu są: 
peeling, aplikacja substancji aktywnych oraz masaż twarzy, szyi i dekoltu. 
Efekty widoczne są zaraz po wyjściu z gabinetu, a skutkiem ubocznym jest 
głęboki relaks i odprężenie.

LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY,SZYI I DEKOLTU

Działa skuteczniej niż najlepszy krem. Skóra staje się jędrniejsza, 
gładsza i wygląda młodziej.

 30 min.   60 PLN

MASAŻ TWARZY ŁYŻKAMI CHŁODZĄCYMI

Masaż twarzy szyi i dekoltu wykonywny naprzemiennie: manualnie oraz chłodzącymi 
łyżeczkami porcelanowymi. Działanie łagodzące oraz delikatnie napinające dla
nadwrażliwej skóry.

 25 min.   50 PLN

SZYBKIE ODPRĘŻENIE

Masaż twarzy szyi i dekoltu wzbogacony działaniem maski liftingująco – nawilżającej.

 30 min.   80 PLN

MASAŻE TWARZY



JANTAR - ZŁOTO BAŁTYKU                

Propozycja dla skóry niedotlenionej, z objawami zmęczenia i stresu.  
Ekstrakt z bursztynu, kolagen, proteiny jedwabiu napinają i wygładzają cerę, 
przywracając jej blask i koloryt. Masaż twarzy bursztynami jonizuje ujemnie, 
redukując całodzienne zmęczenie i stres. 

 50 min.   130 PLN

OWOCOWE OCZYSZCZANIE                  

Zabieg oczyszczający dla cer mieszanych, tłustych, zanieczyszczonych i trądzikowych. 
Zawarte w maskach kwasy aha, glinki, cynk, aloes mają działanie detoksykujące, 
zwężające rozszerzone pory i wygładzające teksturę skóry. 

 60 min.   140 PLN

ZŁOTA TAJEMNICA KLEOPATRY                 

Ekskluzywny zabieg odmładzający skórę twarzy, szyi i dekoltu oraz okolic oczu. 
Mikrodrobinki 24-karatowego złota stymulują regenerację komórek skóry oraz 
przywracają jej naturalny blask i młodzieńczy wygląd. Aktywna cząsteczka Vitasource™ 
poprawia mikrorzeźbę skóry przywracając aktywność fibroblastów typową dla komórek 
o 10 lat młodszych. Neuropeptyd naśladujący działanie jadu węża wygładza cerę 
i zapobiega powstawaniu zmarszczek mimicznych poprzez hamowanie skurczy 
nerwowo – mięśniowych

60 min.   210 PLN BEAUTY HYDRATION                  

Zabieg dla cer młodych potrzebujących nawilżenia. Dzięki zawartości kwasu
 hialuronowego, ekstraktu z alg i kolagenu cera staje się miękka, gładka 
i elastyczna w dotyku. 

 50 min.   120 PLN

RÓŻANA MAGIA MŁODOŚCI               

Zabieg silnie odżywczy dla cery dojrzałej i suchej obejmujący magicznym działaniem 
twarz, szyję oraz oczy. Dzięki unikalnemu połączeniu w kosmetykach zabiegowych 
3 róż (czarnej, dzikiej i damasceńskiej) oraz rewolucyjnego wypełniacza zmarszczek 
All-in-One uzyskujemy efekt pobudzenia procesów odnowy skóry, zwiększenia
jędrności, poprawy owalu twarzy oraz wygładzenia zmarszczek i bruzd. 
Zabieg wzbogacono o wywodzący się z Japonii rytuał oczyszczania twarzy metodą OCM 
(Oil Cleansing Metod) wykorzystujący kompleks 7 olejów do głębokiego lecz łagodnego 
dla cery demakijażu.

60 min.   220 PLN

SKALPEL BEZINWAZYJNA REDUKCJA ZMARSZCZEK                

Rekomendowany dla cer dojrzałych, wymagających regeneracji. W dwóch maskach 
aplikowanych podczas zabiegu wykorzystano wysokie stężenie antyoksydantów, 
polifenole, bio krzem, koenzym Q10, kolagen. Eliminują one wolne rodniki, wspomagają 
regenerację skóry i wzmacniają ściany naczyń krwionośnych.

 60 min.   150 PLN

KWASOWA REGENERACJA                 

Polecany dla cer dojrzałych z utratą elastyczności, z przebarwieniami lub 
rozszerzonymi porami skórnymi. Złuszczające działanie kwasów aha z ujędrniającym 
działaniem antyoksydantów  stymuluje odbudowę włókien podporowych skóry. 
Efektem jest ujędrniona i wygładzona cera.

 60 min.   170 PLN

EYE LIFT EXPERT                

Redukuje ilość i głębokość zmarszczek powstających we wrażliwej strefie oka. 
Algi, peptydy i roślinne komórki macierzyste penetrują skórę wokół oczu i na 
powiekach dzięki masce okluzyjnej z alginatu. Zabieg wzbogacony specjalistycznym 
masażem okolic oczu powala na relaks i zwalcza objawy starzenia.

 30 min.   100 PLN

MIKRODERMABRAZJA TWARZY Z MASKĄ  45 min.   200 PLN

MIKRODERMABRAZJA TWARZY, SZYI, DEKOLTU Z MASKĄ                

Peeling mechaniczny diamentowymi głowicami. Złuszcza zrogowaciały naskórek, 
oczyszcza cerę i stymuluje procesy regeneracyjne skóry. Wyciszająca maska algowa 
łagodzi podrażnienia, wspomaga odnowę bariery hydrolipidowej naskórka, ujędrnia 
i wygładza cerę.

 70 min.   270 PLN

KOLAGENOWY PŁAT LIFTINGUJĄCY              

Płat kolagenowy pod oczy pomaga zredukować ilość i głębokość zmarszczek,
 powstających w strefie wrażliwej okolicy oka, zwalcza objawy starzenia. 

 15 min.   50 PLN

ŚWIETLISTE SPOJRZENIE           

Przygotowany w celu ochrony specyficznej okolicy oczu. Szybko redukuje objawy 
zmęczenia, działa odmładzająco. Likwiduje zasinienia, obrzęki i widoczne zmarszczki. 
Wskazany również dla osób o wrażliwych oczach i używających szkieł kontaktowych. 
Spektakularne efekty uzyskiwane są dzięki synergii preparatów zabiegowych oraz 
drenująco – chłodzącego masażu porcelanowymi łyżeczkami.Efekty widoczne już po 
pierwszym zabiegu.

 55 min.   160 PLN


