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1. Klasyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu 

cena:60 zł /Czas: 30 min 

2. Limfatyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu z punktami 

akupresurowymi 

cena:90 zł /Czas: 45 min 

3. Masaż głowy i twarzy 

cena:120 zł /Czas: do 60 min 

 

1. Masaż leczniczy rozluźniający 
- częściowy: ok. 30 min -  90 zł 
- całościowy: ok. 60 min - 160 zł 
 
2. Masaż relaksacyjno – aromaterapeutyczny,      
odprężający 
- częściowy: ok. 30 min -  90 zł 
- całościowy: ok. 60 min - 160 zł 
 
3. Masaż sportowy 
- częściowy: ok. 25 min - 90 zł 
- całościowy: ok. 45 min - 160 zł 
 
4. Refleksoterapia stóp 
- ok. 30 min - 90 zł 
 
5. Masaż bańką chińską 
- częściowy: ok. 30 min - 90 zł 
- całościowy: ok. 60 min - 180 zł 
 
6. Masaż gorącą świecą 
- częściowy: ok. 30 min - 90 zł 
- całościowy: ok. 60 min - 180 zł 
 
7. Masaż gorącymi kamieniami 
- całościowy: ok. 60 min - 180 zł 
 
8. Masaż wspomagający odchudzanie  
 z bańką chińską 
- częściowy: ok. 40 minut – 100 zł 
- całościowy: ok. 60 min - 180 zł 
 

 

9. Masaż oczyszczający, detoks  

Zabieg oczyszczający naszą skórę i nasz organizm  

z toksyn i nadmiaru wody. To niezbędny zabieg  

do zachowania prawidłowego funkcjonowania  

naszego ciała. 

Etapy: rytuał powitania + delikatny peeling  

owocowy + masaż + żel na nogi 

Cena: 229,00zł / Czas: 90 min 

10.Mazurski Raj (klasyczny, bańka, kamienie) 

- całościowy: ok. 60 minut - 180 zł 

11. Zimowa Czekoladowa Regeneracja,  

odprężenie i walka z cellulitem 

Zmysłowy zabieg czekoladowy na ciało,  

po którym skóra jest miękka jak jedwab i otulona  

przepysznym zapachem, a ciało  

i umysł niesamowicie odprężone. 

Etapy: rytuał powitania + mocny, gruboziarnisty 

 peeling +masaż czekoladą + balsam 

Cena: 230,00 zł / Czas: 90  min 

12. Peeling SPA, to ekspresowa regeneracja ciała 

Nasza skóra pozostanie odnowiona i pełna  

blasku poprzez regularne złuszczanie naskórka 

 oraz nawilżanie.  

Aromatyczny peeling SPA do wyboru. 

Etapy: peeling ciała + nawilżanie 

Cena: 80,00 zł / Czas: 30 min 

 

ZABIEGI NA TWARZ 

MASAŻE ORAZ ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO  

POŁĄCZONE Z MASAŻAMI  
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE I STOPY 

 

 

1.Peelig kawitacyjny +maska- 150 zł czas ok- 30minut   

2. Peeling kawitacyjny +sonoforeza +maska -200zł - czas ok 60 minut. 

3. Mikrodermabrazja diamentowa+ ampułka +maska- 225 zł czas 60minut 

4. Infuzja tlenowa +peeling kawitacyjny- 250zł -czas ok 60min. 

5. Zabiegi złuszczające kwasami - od 150-350zł- czas 60min. 

6. Mezoterapia bezigłowa +serum +maska- 250 zł czas ok. 60min.  

7. Manualne oczyszczanie twarzy +kawitacja +maska- 225zł (czas ustalony po konsultacji z kosmetyczką) 

 Wszystkie zabiegi dobierane są do potrzeb klienta oraz rodzaju cery przy zastosowaniu odpowiednich kosmetyków.  

 

 

 

 

 

 

1. Pedicure klasyczne 50 zł (czas ok.30min)        

2. Pedicure frezarkowe-75zł(czas ok.40min)            

3. Pedicure hybrydowe- 100zł czas ok 60min)       

 

 

 

 

 
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE, ODŻYWCZE, ROZJAŚNIAJĄCE, NAWILŻAJĄCE  

NA TWARZ DLA PAŃ I PANÓW 

 

 

1. Depilacja woskiem - cena od 25-150zł w zależności od części ciała( wąsik, brwi, broda, pachy, łydki uda) 

2. Henna brwi  -25zł 

3. Henna rzęs -25zł  

4. Makijaże : 

     Dzienny- 100zł- czas ok. 30min. 

     Wieczorowy-225zł –czas ok 60minut  

 

 

 

 

 

1. Manicure klasyczne 50 zł (czas ok.30min)        

2. Manicure japoński- 75zł(czas ok.40min)            

3. Manicure hybrydowe- 100zł czas ok 60min)       

4. Parafina na dłonie lub stopy -100zł czas ok.60min                     

5. Zdjęcie hybrydy-25zł. czas ok 10-15minut 

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA  

Z WYJĄTKOWEJ (ZIMOWEJ) OFERT SALONU: 

1. Kawiorowe odmładzanie skóry- Zabieg przeciwzmarszczkowy, odżywi, wspomoże regenerację i ujędrni skórę. 

Zalecany do cery dojrzałej, suchej, naczynkowej. Cena-250 zł 

2. Zabieg inuzja tlenowa- Zabieg dostarcza niezbędnego tlenu, rozświetla, nawilża, działa odmładzająco. Zalecany do 

cery szarej, zmęczonej, wymagającej rewitalizacji.- Cena 225zł  

3. Piękne dłonie- ( peeling, masaż +parafina na dłonie)- skóra dłoni jest miękka, jędrna, nawilżona, poprawa stanu 

paznokci, hamuje proces starzenia się skóry. Zalecenia suchy, szorstki, popękany naskórek na dłoniach. Cena 100 zł  

Do każdego zabiegu z wyżej wymienionej oferty zimowej regulacja brwi lub henna gratis. Zapraszamy ! 

 

 

 

 

 


