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OD 1 PAŹDZIERNIKA 2022 r.
CENY WSZYSTKICH USŁUG WZRASTAJĄ

o 10 ZŁ.

Pielęgnacja
twarzy

KOSMETYKA
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Therma Lifting RF

- zabieg likwidujący zwiotczenia skóry
Okolice oczu -

70 zł. (20 min.)

Twarz + szyja -

150 zł. (40 min.)

Seria 5 zabiegów -

350 zł. (po 20 min. + 6 zabieg gratis)

Seria 5 zabiegów -

750 zł. (po 40 min. + 6 zabieg gratis)

LipoRadioLogie ”VINCI II"
- lifting twarzy
185 zł. (60 min.)

Kontur twarzy -

105 zł. (30 min.)

Szyja -

105 zł. (30 min.)

Dekolt -

105 zł. (30 min.)

Twarz + szyja + dekolt -

255 zł. (60 min.)

Oczy -

105 zł. (30 min.)

Pakiety na twarz
PAKIET I
Twarz + szyja + dekolt (5 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 220 zł. (90 min.) = 1100 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 250 zł.

PAKIET II
Twarz + szyja + dekolt (10 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 200 zł. (90 min.) = 2000 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 250 zł.

PAKIET III
Twarz (5 zabiegów)
PAKIET IV
Twarz w(10 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 160 zł. (60 min.) = 800 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 180 zł.
koszt 1 zabiegu w pakiecie 140 zł. (60 min.) = 1400 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 180 zł.
* promocje nie obejmują pakietów

Pielęgnacja twarzy

Twarz -
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Plasma PIX

- opadająca powieka, zmarszczki, zwiotczenia, zmiany potrądzikowe
1 okolica -

255 zł. (ok. 30 min.)

Oczyszczanie wodorowe (Hydrogenius)
Oczyszczanie za pomocą cząsteczek atywnego wodoru + zabieg pielegnujący -

215 zł. (90 min.)

Oczyszczanie za pomocą cząsteczek atywnego wodoru + kwasy -

285 zł. (90 min.)

Peeling kawitacyjny + pielęgnacja twarzy -

od 145 zł. (od 60 min.)

Mikrodermabrazja
Mikrodermabrazja + pielęgnacja twarzy -

od 155 zł. (od 60 min.)

Face Roller System
Mikronakłuwanie skóry -

165 zł. (60 min.)

Mikronakłuwanie skóry + kwasy -

215 zł. (70 min.)
*jednorazowy zakup rollera 99 zł.

Pielęgnacja twarzy

Peeling kawitacyjny
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Mesopen
Zabieg frakcjonowania mikroigłowego -

215 zł. (70 min.)

Zabieg frakcjonowania mikroigłowego + kwasy -

290 zł. (70 min.)

PH Formuła
185 zł. (60 min.)

Ph Formuła Skin Resurfacing A.C.N.E -

185 zł. (60 min.)

Ph Formuła Phantastic C -

185 zł. (60 min.)

Ph Formuła Phenomen A.G.E.1 C+ -

200 zł. (60 min.)

Ph Formuła Phenomen C.R.Complex C+ -

200 zł. (60 min.)

Ph Formuła Phenomen A.C.N.E.C+ -

200 zł. (60 min.)

Ph Formuła Phenomen Mela -

185 zł. (60 min.)

Ph Formuła Phenomen Mela C+ -

200 zł. (60 min.)

Zabiegi na twarz Purles
Zabiegi złuszczające (kwasy Acid Peels Purles)
F - Peel 20% (ZABIEG BANKIETOWY) -

175 zł. (70 min.)

G - Peel 40% -

155 zł. (50 min.)

Pielęgnacja twarzy

Ph Formuła Skin Resurfacing A.G.E -
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Zabiegi na twarz BioRePeelCI3 FND
190 zł. (40 min.)
+ DERMAPEN 290 zł. (60 min.)

Zabieg na twarz - RetixC
Zabieg na bazie czystego retinolu i witaminy C -

240 zł. (40 min.)

Zabieg pod oczy - RetixC
170 zł. (40 min.)
+ DERMAPEN - 210 zł. (60 min.)

Zabieg pod oczy - Dives
+ DERMAPEN 130 zł. (40 min.)

Pielęgnacja twarzy

Zabieg na bazie czystego retinolu i witaminy C -
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Zabiegi na twarz Dermalogica
265 zł. (90 min.)

Nawilżający -

155 zł. (90 min.)

Nawilżająco - odżywczy -

165 zł. (90 min.)

Złuszczający -

175 zł. (90 min.)

Oczyszczający -

155 zł. (70 min.)

Oczyszczający z czyszczeniem manualnym -

165 zł. (90 min.)

Oczyszczający z czyszczeniem manualnym połączony z kwasami -

235 zł. (90 min.)

Poprawiający owal twarzy -

415 zł. (90 min.)

Kojąco - ochronny -

155 zł. (90 min.)

Terapia przeciwstarzeniowa (TERAPIA AGE SMART) -

265 zł. (90 min.)

Masaż twarzy, szyi i dekoltu
Masaż twarzy szyi i dekoltu Karnet 6 masaży twarzy szyi i dekoltu Masaż twarzy szyi i dekoltu z maseczką -

85 zł. (40 min.)
420 zł.
105 zł. (60 min.)

Liftingujący masaż twarzy Kobido
jeden zabieg jeden zabieg + maska na twarz -

140 zł. (60 min.)
180 zł. (90 min.)

PAKIET 5 masaży KOBIDO -

600 zł.

PAKIET 5 masaży KOBIDO + maska twarz -

800 zł.

Pielęgnacja twarzy

Regenerujący -

Pielęgnacja
ciała

KOSMETYKA
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LipoRadioLogie” VINCI II
Modelowanie sylwetki
Brzuch -

99 zł. (30 min.)

Ramiona -

99 zł. (30 min.)

Boczki -

99 zł. (30 min.)

Uda + pośladki Uda + pośladki + brzuch Brzuch + boczki -

195 zł. (60 min.)
259 zł. (1h 30 min.)
185 zł. (50 min.)

PAKIET I
Brzuch + uda + pośladki (10 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 210 zł. (90 min.) = 2100 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 259 zł.

PAKIET II
Brzuch + pośladki (10 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 160 zł. (60 min.) = 1600 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 195 zł.

PAKIET III
Brzuch + boczki (10 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 155 zł. (50 min.) = 1550 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 185 zł.

PAKIET IV
Brzuch + uda + pośladki (5 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 240 zł. (90 min.) = 1200 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 259 zł.

PAKIET V
Uda + pośladki (5 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 180 zł. (60 min.) = 900 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 195 zł.

PAKIET VI
Brzuch + boczki (5 zabiegów)

koszt 1 zabiegu w pakiecie 170 zł. (50 min.) = 850 zł.
koszt 1 zabiegu bez pakietu - 185 zł.
* promocje nie obejmują pakietów

Pielęgnacja ciała

Pakiety na ciało
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Masaże
Masaż relaksacyjny dla kobiet w ciąży -

145 zł. (60 min.)

Masaż relaksacyjny gorącymi olejami całego ciała -

145 zł. (60 min.)

Masaż relaksacyjny gorącymi olejami całego ciała dla dwojga -

245 zł. (60 min.)

Masaż releksacyjny gorącymi olejami pleców Masaż relaksacyjny gorącymi olejami pleców dla dwojga Masaż miodem pleców-

85 zł. (30 min.)
135 zł. (30 min.)
95 zł. (40 min.)
155 zł. (70 min.)

Masaż miodem pleców dla dwojga -

155 zł. (40 min.)

Masaż gorącą czekoladą całego ciała -

165 zł. (70 min.)

Masaż gorącą czekoladą całego ciała dla dwojga -

275 zł. (70 min.)

Masaż gorącymi kamieniami całego ciała -

195 zł. (80 min.)

Masaż gorącymi kamieniami całego ciała dla dwojga -

345 zł. (80 min.)

Masaż gorącymi kamieniami pleców -

95 zł. (40 min.)

Masaż gorącymi kamieniami pleców dla dwojga -

155 zł. (40 min.)

Masaż stęplami całego ciała -

175 zł. (70 min.)

Masaż stęplami pleców -

105 zł. (40 min.)

Masaż limfatyczny (nogi) -

105 zł. (40 min.)

Masaż limfatyczny (nogi + brzuch) -

125 zł. (60 min.)

Masaż limfatyczny + bańka (nogi) -

165 zł. (60 min.)

Masaż relaksacyjny masełkiem SHEA całego ciała -

155 zł. (60 min.)

Masaż relaksacyjny masełkiem SHEA + peeling całego ciała -

175 zł. (90 min.)

Masaż gorącym olejem kokosowym -

155 zł. (60 min.)

Masaż gorącym olejem kokosowym + peeling -

215 zł. (90 min.)

Masaż gorącym olejem arganowym -

155 zł. (60 min.)

Masaż gorącym olejem arganowym + peeling -

175 zł. (90 min.)

Masaż wyszczuplająco - drenujący -

120 zł. (60 min.)

Pielęgnacja ciała

Masaż miodem całego ciała -
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Masaże
Masaż sportowy -

100 zł. (30 min.); 170 zł. (60 min.)

Masaż klasyczny + terapia punktów spustowych -

100 zł. (60 min.); 160 zł. (90 min.)

Masaż miotełkami bambusowymi -

80 zł. (30 min.); 145 zł. (60 min.)

Masaże modelujące
Masaż bańką chińską -

Masaż próżniowy DERMOMASAŻER Karnet 10 zabiegów (masaż próżniowy DERMOMASAŻER) -

700 zł. (30 min.)
145 zł. (60 min.) 80 zł. (30 min.)
1350 zł. (60 min.)

Pielęgnacja ciała

Karnet 10 zabiegów (masaż bańką chińską) -

145 zł. (60 min.) 80 zł. (30 min.)
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Peelingi
Aroma peeling połączony z masażem relaksacyjnym całego ciała -

175 zł. (90 min.)

Aroma peeling połączony z masażem relaksacyjnym całego ciała dla dwojga -

295 zł. (90 min.)

Kriolipoliza
(1 przyłożenie - 30min.) 165 zł.

Ilość zabiegów: do 4 zabiegów w serii. Czas trwania zabiegu:
Seria 4 zabiegów -

570 zł.

Przerwy między zabiegami: 1x na 4-5 tygodni.

*zalecane łączenie z masażem Liporadiologie

Gold & Pearls, Green Zen, Chocolade
Zabieg w kapsule obejmuje:

- peeling ciała, dowolnie wybrana maska, sauna parowa, aromatyczny olejek.

215 zł. (90 min.)

Opalanie natryskowe
Opalanie natryskowe “FAKE BAKE” - (Usługa chwilowo niedostępna)
Opalanie natryskowe “FAKE BAKE” opcja z peelingiem - (Usługa chwilowo niedostępna)

120 zł.
140 zł. (30 min.)

Pielęgnacja ciała

Ceremonia na ciało w Kapsułe Wellness & SPA

Zabiegi
dla mężczyzn

KOSMETYKA
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Zabiegi pielęgnacyjne na twarz Dermalogica
Zabieg oczyszczający -

165 zł. (90 min.)

Zabieg kojąco - ochronny -

155 zł. (70 min.)

Zabieg nawilżająco-odżywczy -

165 zł. (70 min.)

Zabiegi pielęgnacyjne na ciało Purles
175 zł. (90 min.)

Peeling + masaż pleców -

105 zł. (45 min.)

Masaż gorącymi kamieniami całego ciała -

195 zł. (90 min.)

Masaż gorącymi kamieniami pleców -

95 zł. (40 min.)

Pielęgnacja dłoni i stóp
Manicure męski -

55 zł. (60 min.)

Pedicure męski -

105 zł. (90 min.)

Zabieg regenerujący z parafiną na dłonie -

55 zł. (30 min.)

Zabieg regenerujący z parafiną na stopy -

55 zł. (30 min.)

Depilacja woskiem
Plecy -

105 zł. (30 min.)

Pachy -

45 zł. (30 min.)

Tors -

65 zł. (40 min.)

Brzuch -

65 zł. (40 min.)

Ramiona -

55 zł. (30 min.)

Zabiegi dla mężczyzn

Peeling + masaż całego ciała -

Depilacja

KOSMETYKA
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Depilacja woskiem
Wąsik -

25 zł. (10 min.)

Wąsik + broda -

45 zł. (30 min.)

Broda -

35 zł. (20 min.)
od 55 zł. (30 min.)

Pachy -

od 45 zł. (20 min.)

Przedramiona -

od 55 zł. (30 min.)

Całe ręce -

od 70 zł. (40 min.)

Łydki -

od 60 zł. (30 min.)

Uda -

od 75 zł (30 min.)

Całe nogi -

od 115 zł. (50 min.)

Całe nogi + bikini płytkie -

od 155 zł. (60 min.)

Bikini płytkie -

od 75 zł. (20 min.)

Bikini brazylijskie -

od 95 zł. (40 min.)

Bikini hollywood -

od 125 zł. (50 min.)

Pośladki -

od 55 zł. (30 min.)

Okolica brodawek -

od 35 zł. (20 min.)

Nitkowanie
Wąsik -

25 zł. (10 min.)

Wąsik + broda -

45 zł. (30 min.)

Broda -

35 zł. (20 min.)

Cała twarz -

55 zł. (30 min.)

Brwi -

25 zł. (20 min.)

Depilacja

Cała twarz -
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Depilacja laserowa
Depilacja twarzy
Wąsik -

100 zł.

Broda -

150 zł.

Policzki -

150 zł.

Baki -

150 zł.

Cała twarz (pakiet promocyjny) -

400 zł.

Depilacja rąk
100 zł.

Przedramiona (dłonie gratis) -

200 zł.

Ramiona (łokcie gratis) -

250 zł.

Całe ręce (pakiet promocyjny) -

400 zł.

Depilacja nóg
Stopy -

100 zł.

Łydki (stopy gratis) -

300 zł.

Uda (kolana gratis) -

300 zł.

Całe nogi (pakiet promocyjny) -

500 zł.

Depilacja bikini
Bikini pachwinowe -

200 zł.

Bikini średnie -

250 zł.

Bikini całkowite -

300 zł.
(Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji)

Depilacja

Dłonie -
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Depilacja laserowa
Depilacja pozostałych częsci ciała
200 zł.

Szyja -

200 zł.

Pachy -

200 zł.

Plecy -

400 zł.

Klatka piersiowa -

300 zł.

Brzuch (linia brzucha gratis) -

250 zł.

Linia brzucha -

100 zł.

Okolice brodawek sutkowych -

100 zł.

Pośladki -

250 zł.

Szpara pośladkowa -

150 zł.
(Usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji)

Depilacja

Kark -

Pielęgnacja
dłoni
i stóp

KOSMETYKA
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Stylizacja paznokci
Manicure
Manicure bez malowania -

55 zł. (60 min.)

Manicure + malownie -

60 zł. (60 min.)

Manicure hybrydowy -

85 zł. (60 min.)

Manicure hybrydowy ze zdjęciem Manicure japoński -

95 zł. (60 min. - 90 min.)
65 zł. (60 min.)
od 115 zł. (120 min.)

Żel na formie + malowanie -

od 155 zł. (150 min.)

Uzupełnienie klasyczne Zdjęcie masy żelowej, akrylowej + manicure Naprawa paznokcia -

115 zł. (120 min.)
65 zł. (60 min.).
15 zł.

Zabieg na dłonie z parafiną -

40 zł. (30 min.)

Masaż dłoni z peelingiem -

50 zł. (30 min.)

Masaż dłoni z peelingiem + parafina -

70 zł. (60 min.)

Zabieg kwasowy na dłonie BioRePellCI3 Cyrkonie swarowskiego -

110 zł. (30 min.)
0,5 zł.

Pielęgnacja dłoni i stóp

Żel na naturalną płytkę -
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Zabiegi na stopy
Pedicure
Pedicure SPA -

105 zł. (90 min.)

Pedicure SPA + malowanie -

115 zł. (90 min.)

Pedicure SPA hybrydowy Hybryda na paznokcie u stóp Drobne ozdoby -

Zabieg na stopy z parafiną Malowanie paznokci u stóp -

95 zł. (60 min.)
od 5 zł.
15 zł.
50 zł. (30 min.)
od 55 zł. (40 min.)

Pielęgnacja dłoni i stóp

Naprawa paznokcia hybrydowego/żelowego -

145 zł. (120 min.)

Henna

KOSMETYKA
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Henna
50 zł. (30 min.)

Rzęsy + brwi + regulacja woskiem -

50 zł. (30 min.)

Rzęsy + brwi bez regulacji -

35 zł. (20 min.)

Brwi + regulacja -

40 zł. (20 min.)

Brwi + regulacja woskiem -

40 zł. (20 min.)

Brwi bez regulacji -

25 zł. (15 min.)

Rzęsy -

25 zł. (15 min.)

Regulacja (penseta) -

25 zł. (20 min.)

Regulacja woskiem -

25 zł. (20 min.)

Farbowanie brwi -

70 zł. (60 min.)

Lifting rzęs -

180 zł. (90 min.)

Henna pudrowa
Henna pudrowa + nitkowanie -

70 zł. (30 min.)

Henna

Rzęsy + brwi + regulacja -
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Przedłużenie
rzęs

KOSMETYKA
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Przedłużenie rzęs
Metoda - 1 : 1 - 130 zł. (90 min.)

Uzupełnienie - 100 zł.

Metoda - 2 - 3D - 150 zł. (180 min.)

Uzupełnienie - 120 zł.

Metoda - 4-5D - 170 zł. (180 min.)

Uzupełnienie - 140 zł.

Metoda - 6 - 9 - 190 zł. (180 min.)

Uzupełnienie - 160 zł.

Zdjęcie rzęs -

30 zł.

* Uzupełnienie do 3 tygodni ( powyżej 3-ech tygodni aplikacja traktowana jest jako nowe założenie rzęs.)

Przedłużenie rzęs

Makijaż

KOSMETYKA
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Makijaż
Makijaż wieczorowy/okolicznościowy -

170 zł. (75 min.)

Makijaż ślubny poprzedzony próbą -

200 zł. (75 min.)

Makijaż ślubny próbny Makijaż ślubny bez próby Makijaż permanentny -

200 zł. (120 min.)
250 zł. (75 min.)
799 zł. (180 min.)

Korekta makijażu permanentnego -

200 zł. (90 min.)

Peeling węglowy -

150 zł. (60 min.)

Peeling węglowy (twarz + szyja) -

180 zł. (60 min.)

Peeling węglowy (twarz + szyja + dekolt) -

210 zł. (90 min.)

Makijaż

Piercing

KOSMETYKA
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Piercing
Zwykłe -

140 zł. (90 min.)

Intymne -

265 zł. (90 min.)

Industrial -

185 zł. (90 min.)

Uszy -

35 zł. + kolczyki wg. cennika (20 min.)

Piercing

Siłownia

REKREACJA
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Siłownia
Wejście jednorazowe -

15 zł.

Karnet dwutygodniowy -

60 zł.

Karnet miesięczny -

90 zł.

Karnet miesięczny dla emerytów i studentów z ważną legitymcją -

50 zł. m-c.(wejście do godź. 16-ej)

Karnet miesięczny dla emerytów i studentów z ważną legitymcją -

70 zł. m-c.(wejście po godź. 16-ej)
* 1 wejście dziennie

Siłownia

Sauna

REKREACJA
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Sauna
1 osoba -

40 zł. (jedna godzina)

2 osoby -

50 zł. (jedna godzina)

3 osoby -

60 zł. (jedna godzina)

Sauna

Solarium

REKREACJA
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Solarium
3 zł. (1 min.)

Solarium

ul. Nadrzeczna 2,
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 0-25 759 65 10 kom.:+ 48 604 242 548

