
Cennik zabiegów odnowy biologicznej

Masaże, zabiegi i rytuały na ciało

Masaże na ciało

Masaż klasyczny całego ciała (50 min.) 190 zł

Masaż klasyczny całego ciała (80 min.) 230zł.

Masaż klasyczny częściowy (30 min.) 120 zł

Masaż aparaturowy całego ciała 170 zł

Masaż aparaturowy częściowy 100 zł

Masaż autorski - łączy kilka technik masażu 200 zł

Masaż relaksacyjny dla dwojga Time Together 360 zł

Cztery żywioły – masaż ciepłym stemplem 190 zł.

Masaż relaksacyjny ciała 180 zł

Masaż ciała gorącymi kamieniami 180 zł

Terapia ciepłym woskiem 170 zł

Miodowy masaż ciała 160 zł

Masaż ciała ciepłą czekoladą 150 zł

Masaż pleców aromatyczną świecą 100 zł

Masaż głowy i karku 50 zł

Masaż relaksacyjny stóp 50 zł

Peelingi

Peeling owocowy 130 zł

Peeling solno-ziołowy 130 zł

Peeling kawowy 130 zł

Peeling dołączony do masażu 70 zł

Zabiegi i okłady na ciało/
możliwa opcja zabiegów na ciepło w systemie soft pack/

Relaksujące wygładzanie ciała 
białą glinką i kasztanowcem

130 zł

Okład w winie z delikatnym peelingiem 130 zł

Okład terapeutyczny z borowiny 140 zł

Siano i piwo bezczynny relaks dla Panów 160 zł

Zabieg nawilżający, ujędrniający, 
drenujący z bandażami Arosha peeling, 
bandaż, krem drenujący)

160 zł

Relaks pachnący lawendą z kozim mlekiem 200 zł.

Zabieg antycellulitowy z bandażami Arosha 
(masaż aparaturowy, bandaż, krem drenujący)

220 zł

Kąpiele

Aromaterapeutyczna  kąpiel w pianie 100 zł

Kąpiel Kleopatry w kozim mleku 
/kąpiel dla dwojga z dopłatą 50 zł

180 zł

Kąpiel piwna z kufl em piwa 
/kąpiel dla dwojga z dopłatą  50 zł

180 zł

Rytuały

Rytuał Hammam z pianą mydlaną 
i masażem relaksacyjnym całego ciała

220 zł

Rytuał w czerwonym/białym winie dla dwojga 
(wygładzający peeling ciała oraz kąpiel z lampką wina)

220 zł

Zabiegi aparaturowe na ciało

DX TWIN – technologia próżniowa – redukcja cellulitu, 
redukcja tkanki tłuszczowej, ujędrnianie

Drenaż całego ciała DX TWIN 170 zł

Zabieg antycellulitowy dx twin (uda+pośladki) 120 zł

REACTION – technologia fal radiowych RF- wygładzanie 
zmarszczek, ujędrnianie, redukcja cellulitu i blizn

Ramiona 270 zł

Brzuch + talia 600 zł

Uda/pośladki/brzuch 500 zł

Łydki 350 zł

Uda+pośladki 850 zł

Blizny i rozstępy okolica zabiegowa 10x10cm 150 zł

Mikrodermabrazja diamentowa PRISTINE – złuszczanie, 
wygładzanie zmarszczek, odżywianie

Ramiona 180 zł

Biust 160 zł

Brzuch 220 zł

Plecy 300 zł

Pośladki 200 zł

Uda 250 zł

Masaże i zabiegi kosmetyczne na twarz

Ekskluzywny zabieg odmładzająco-lifi ngujący 
dla cery dojrzałej 50+

300 zł

Zabieg regenerujący na bazie kwasów dla cer 
problematycznych, z trądzikiem i przebarwieniami

260 zł

Zabieg regenerujący na bazie kwasów, 
wygładzający zmarszczki

260 zł

Ekskluzywny zabieg wypełniający drobne 
zmarszczki – botox like 35+

250 zł

For men – zabieg energetyzujący i nawilżający 240 zł

For men – zabieg przeciwzmarszczkowy 240 zł

Zabieg intensywnie nawilżający dla cer 
odwodnionych i wrażliwych z kwasem 
hialuronowym

200 zł

Kojący zabieg nawilżający dla cer wrażliwych 
i naczyniowych

200 zł

Zabieg rozświetlająco - ujędrniający z wit.C 
i ekstraktem z granatu

200 zł

Zabieg napinający z aloesem dla cery dojrzałej 160 zł

Cosmolifting – intensywny masaż liftingujący 
poprzedzony maską z glinki

150 zł

Odżywczy zabieg komponowany 
do każdego rodzaju cery

140 zł

Japoński lifting odmładzający – holistyczny masaż 
na bazie olejku różanego z elementami refl eksologii

120 zł

Zabieg pielęgnacyjny do cery mieszanej i suchej 
z białą herbatą i aloesem

120 zł

Zabieg do cery trądzikowej z aloesem 120 zł

Manualne oczyszczanie twarzy 120 zł

Sonoforeza/kawitacja z ampułką i maską algową 100 zł

Manualne oczyszczanie twarzy dołączone do 
zabiegu

90 zł

Zabieg rozjaśniający pod oczy 60 zł

Klasyczny masaż twarzy 50 zł
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Mikrodermabrazja diamentowa PRISTINE – złuszczanie,  
wygładzanie zmarszczek, odżywianie

Twarz + ampułka i maska 150 zł

Twarz, szyja, dekolt + ampułka i maska 270 zł

Mikrodermabrazja twarzy dołączona do zabiegu 100 zł

DX TWIN – technologia próżniowa – zabiegi anti age  
lub jako wzmocnienie efektu przy zabiegach  

kosmetycznych, lifting twarzy

Lifting twarzy + ampułka i maska 170 zł

Czoło i lwia zmarszczka 100 zł

Okolica oczu 80 zł

Okolica ust 60 zł

Bruzdy nosowo-wargowe 100 zł

REACTION – technologia fal radiowych RF- wygładzanie 
zmarszczek, ujędrnianie, redukcja cellulitu i blizn

Cała twarz 400 zł

Okolica oczu/ust/bruzdy nosowo-wargowe 100 zł

Szyja i podbródek 250 zł

Czoło 170 zł

Kosmetyka podstawowa twarzy

Naprawa okolicy oczu

Regulacja brwi 30 zł

Henna brwi 25 zł

Henna rzęs 20 zł

Henna brwi z regulacją 50 zł

Depilacja woskiem

Całe nogi/plecy 100 zł

Nogi + bikini płytkie 110 zł

Pachy/łydki/przedramiona 50 zł

Bikini płytkie 50 zł

Wąsik 25 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp

Dłonie

Manicure klasyczny 70 zł

Manicure japoński 80 zł

Manicure hybrydowy 100 zł

Manicure spa 130 zł

Zdjęcie hybrydy 30 zł

Parafina 80 zł

Malowanie 20 zł

Malowanie hybrydowe 30 zł

Stopy

Pedicure klasyczny 120 zł

Pedicure hybrydowy 130 zł

Pedicure spa 150 zł

Zdjęcie hybrydy 30 zł

Parafina 80 zł

Malowanie 20 zł

Malowanie hybrydowe 30 zł

Ziołowe wygładzanie stóp 90 zł

Ruska bania i balia z hydromasażem

Seans w ruskiej bani oraz balii z hydromasażem/1h 40 zł/os.

Seans w ruskiej bani oraz balii z hydromasażem/2h 60 zł/os.

Seans w ruskiej bani oraz balii z hydromasażem/3h 80 zł./os.

Seans w ruskiej bani oraz balii z hydromasażem/4h 100 zł./os.

Seans w ruskiej bani oraz balii z hydromasażem  
za dzieci do lat 12

50% 
ceny 

seansu

• Cena seansu zawiera ręcznik.

• Szlafrok oraz klapki jednorazowe dodatkowo płatne 
(szlafrok 16 zł; klapki 4 zł)

• Dzieci do 4 lat seans w ruskiej bani balii gratis

• Cennik ważny od dn. 01.09.2017 r.
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