Cennik

Laseroterapia
Laserowe usuwanie tatuaży
Tatuaż 5x5cm
w cenie znieczulenie GRATIS

Tatuaż większy 10x20, 20x30, 5x15
seria to 3- 10 zabiegów 1x w miesiącu

Usuwanie makijażu permanentnego brwi

30 min.

200

30 min.

300-500

30 min.

200

Black Doll - laserowy piling węglowy
Black Doll - laserowy piling węglowy
zwężenie porów, zmatowienie cery, redukcja trądziku i zaskórników

Black Doll - laserowy piling węglowy promocja
demakijaż, maska węglowa, laserotarapia, maska dobrana do cery, krem

60 min.

250

60 min.

600
600 / pakiet
3

Epilacja laserowa SOPRANO ICE Alma Lasers®
całe nogi
uda
brzuch

700 / 800
400 / 200 / 300

bikini

300 / -

plecy

400 / 500

cała twarz

350 / -

pachy

200 / 300

broda

200

baczki

200 / -

ramiona

300 / 350

kark

200 / 300

tors / klatka

150 / 300

górna warga
policzki
szpara pośladkowa

150 / 200 / 300
100 / -

2

szyja

200 / 300

przedramiona

300 / 350

dłonie

150 / 200

pośladki

300 / -

łydki + kolana + stopy

400 / -

pakiet 4 zabiegów

-20% taniej

3 wybrane partie ciała

-30% taniej

okolica między brwiami/palce u stóp, uszy, nos
Pierwsza wizyta nowego klienta promocja nowość
50% na pierwszy zabieg bikini, pachy lub twarz

10 min.

50 / 50

30 min.

50% /
pierwszy
zabieg 50%
rabat

Zamykanie naczynek - 17.02.2021r
laser diodowy CUTERA ® - rumień, pajączki, teleangiektazje, żyłki
170 /
pojedynczy
zabieg

rumień policzki
seria to 3-5 zabiegów

Laserowe zamykanie naczynek VARILITE Cutera®
policzki, nogi, pod kolanami, przy kostce, dekolt

policzki (pajączki)
seria zabiegów to 2-5

20 min.

od 100 /
pojedynczy
zabieg

30 min.

100-500 /
pojedynczy
zabieg

nogi (pod kolanami lub uda)

200-800

Lasery frakcyjne
Nieablacyjny laser frakcyjny EMERGE zmarszczki - oczy, kurze
łapki+górna powieka
Nieablacyjny laser frakcyjny EMERGE Palomar zmarszczki - cała twarz
utrata jedrności, przebudowa kolagenu, wygładzenie, zwężenie porów,

30 min.

300

40 min.

600

pakiet 3 zabiegów

-20% taniej

Laser frakcyjny ablacyjny CO2 policzki nowość
zmiany potrądzikowe, przebarwienia pozapalne, rozszerzone pory, tłustość
skóry

30 min.

500

20 min.

400-600

Laser frakcyjny ablacyjny CO2 blizny lub rozstępy nowość
blizny potrądzikowe, pooperacyjne, cc, przerostowe, zanikowe, rozstępy
swieże lub utrwalone
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Laser frakcyjny ablacyjny CO2 czoło zmarszczki lub przebarwienia
nowość

20 min.

300

60 min.

800

60 min.

990

20 min.

100

30 min.

720

poziome zmarszczki czoła + lwie + przebarwienia

Laser frakcyjny ablacyjny CO2 - NOWOŚĆ cała twarz nowość
Laser frakcyjny ablacyjny CO2 - NOWOŚĆ cała twarz z szyją nowość
naświetlanie lampą Led Dermalux GRATIS!

Lampa medyczna Led Dermalux nowość
przyspiesza gojenie, dodatek do lasera frakcyjnego

Lampa medyczna Led Dermalux nowość
seria lecznicza 8 zabiegów (łuszczyca, wypadanie włosów, trądzik zapalny i
różowaty)

Wizaż
Makijaż permanentny
wizyta linergistki Bożeny Majek 02.02.2021r
brwi metodą tradycyjną lub ombre

700

korekta w cenie zabiego do 12 miesięcy od wykonania

kontur ust

500

kontur ust z cieniowaniem

650

kreska na powiekach górnych

450

kreska na powiekach dolnych

300

kreska na powiekach górnych i dolnych

600

dodatkowe pogrubienie kresek

100

korekta makijażu

BEZPŁATNIE

do roku od wykonania zabiegu

odświeżenie brwi

300-500

Microblading brwi
wyk. Katarzyna Izdebska
microblading brwi

500

metoda mikrowłosa, efekt na 12-24 mcy,

korekta brwi

GRATIS

do 3 mies. od wykonania zabiegu

korekta brwi

250

odświeżenie
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Makijaż okazjonalny
Wyk. Katarzyna Izdebska
makijaż okazjonalny (kępki rzęs w cenie) - 60 zł przy zapisie (zadatek
zwrotny TYLKO do 30 dni przed wizytą)

75 min.

160

makijaż ślubny

90 min.

180

160 min.

-

30 min.

30

180 min.

200

60 min.

100
80 / 1-6
marca

150 min.

-

Henna rzęs

15 min.

15

Tradycyjna henna żelowa + depilacja woskiem

20 min.

30

komplet (brwi + rzęsy + regulacja)

30 min.

45

Architektura henną pudrową + depilacja woskiem

45 min.

70

30 min.

120

Rzęsy
przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1
usługa dostepna od kwietnia 2021r

ściągnięcie rzęs
przedłużanie rzęs metodą objętościową 2-3 D
usługa dostepna tylko 26 marca 2021r

Keratynowy lifting rzęs promocja
podkręcenie + henna + keratyna

uzupełnianie
usługa dostepna od kwietnia 2021r

Henna

Laminacja brwi nowość
regeneracja i odżywienie brwi + henna

Pakiety Ślubne
dla Niej

490

zabieg na twarz, przedłużanie paznokci, makijaż, henna i regulacja brwi

dla Niej

430 / pakiet
ważny 1
miesiąc

zabieg na twarz podstawowy oczyszczający, manicure hybrydowy, makijaż,
henna i regulacja brwi

Zabiegi na twarz
Diagnoza - ocena stanu skóry

30 min.

BeautyPlan Terapeutyczny + dobór pielęgnacji domowej + zalecenia
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Terapie antytrądzikowe Dermaquest® 16 +
Peeling Dyniowy

75 min.

trądzik, przebarwienia, rozszerzone pory (październik-kwiecień)

220

Pakiet 3 peelinów Dermaquest

10%

Peeling Azalaic
grudki, trądzik aktywny, przebarwienia (całoroczny)

Terapeutyczny Dyniowy
oczyszczanie manualne + enzym dyniowy, grudki, zaskórniki (całoroczny)

75 min.

230

90 min.

220 / 1
zabieg

Peeling Hibiskus

230

kwas migdałowy 10%, dla bardzo wrażliwej skóry

Zabiegi nawilżająco - rozjaśniające 20 +
Infuzja tlenowa + pielęgnacja dobrana do rodzaju cery
twarz i szyja, cera sucha, odwodniona, alergiczna, atopowa, egzema,
przesuszona, bez blasku (zabieg idealny na prezent)

75 min.

200
600 / pakiet
5 zabiegów

pakiet 5 zabiegów infuzji tlenowej + pielęgnacja
Meso BB Glow
Mezoterapia mikroigłowa + koktajl odżywczy + koktajl rozświetlający BB
Glow + maska w płacie

75 min.

780 / pakiet
3

75 min.

260 / 1
zabieg

60 min.

620 / pakiet
3

60 min.

260

75 min.

220 / 1
zabieg

Peeling Mango Lift Dermaquest
skóra zmęczona, sucha, naczynkowa, starzejąca ze zmarszczkami
(całoroczny)

Rozświetlający zabieg witaminowy Signature FaceLift Image Skin Care
rozświetlenie, nawilżenie, rozjaśnienie, napięcie, odżywienie (całoroczny)

Zabieg rozświetlający z 20% witaminy C Image Skin care
szczególnie polecamy na Bon Podarunkowy

Lipid Control DermaQuest nowość
kuracja terapeutyczna oparta na selektywnych składnikach
przywracających równowagę hydrolipidową skóry i jej optymalne pH.
Również dla kobiet w ciąży i karmiących

Zabiegi odświeżająco - oczyszczające
Mikrodermabrazja diamentowa
Zabieg na twarz wygładzająco - oczyszczający PROMOCJA do
30.11.2020r

Peeling kawitacyjny + ultradźwięki
zabieg terapeutyczny + dobór pielęgnacji domowej + zalecenia
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Oczyszczanie wodorowe + ampułka łagodząca + maska
zweżająca pory

60 min.

180

+ infuzją jonową z elektroporacją lub kwasami medycznymi MC
Cosmetics

75 min.

250

+ infuzją tlenową + Image Skin Care

75 min.

300

pakiet 3 zabiegów oczyszczania wodorowego promocja

20% taniej

Laserowy piling węglowy Black Doll
trądzik, nadmierna tłustość skóry, rozszerzone pory

Laserowy piling węglowy Black Doll

60 min.

250

60 min.

600 / pakiet 3
zabiegów

Zabiegi napinająco - liftingujące 30 +
Mezoterapia frakcyjna Dermapen

250

+ koktajl witaminowy, po serii efekt liftingu i napięcia twarzy, 30+

750
600 / pakiet
3

pakiet 3 zabiegów mezoterapii mikroigłowej promocja
+ koktajl witaminowy

Kwasy medyczne EstilloPharm®
letnie pilingi chemiczne z mezoterapią

Kwasy medyczne EstilloPharm® promocja
pakiet 3 zabiegów z mezoterapią mikroigłową

Nanofrax + Retinol 4% Dermaquest
utrata jędrności, głębokie blizny, rozstępy (październik-kwiecień)

Zaﬃro® by ITP
silny termolifting podczerwienią (wodny piling do Zaﬃro GRATIS)

Endermologia LPG® na twarz
lifting, napięcie, przyjemny nieinwazyjny masaż twarzy

Resurfacing laserowy Emerge™
przebudowa kolagenu laserem frakcyjnym (październik-marzec)

Zaﬃro® by ITP nowość
twarz plus szyja

75 min.

300 / 1
zabieg

75 min.

900
720 / 3
zabiegi

75 min.

350

75 min.

590 / 1
zabieg

30 min.

750 / pakiet
10

45 min.

600 / 1
zabieg

75 min.

800

Zabiegi rozjaśniające przebarwienia
Zabieg retinolowy 4% R-PEEL Purles
zabieg złuszczający średniogłęboki + krem pozabiegowy 50 ml GRATIS
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Meso BB GLOW
Mezoterapia mikroigłowa + koktajl odżywczy + koktajl rozświetlający BB
Glow + maska z wit C (nieinwazyjny)

Laser frakcyjny ablacyjny CO2 - NOWOŚĆ nowość
wrzesień-marzec (głęboki)

75 min.

780 / pakiet
3 zabiegów

60 min.

800 / cała
twarz

Zabiegi na ciało
Zabiegi na ciało wyszczuplająco - ujędrniające
pakiet 10 zabiegów endermologii LPG® całe ciało
kombinezon + balsam LPG® GRATIS

pakiet 10 zabiegów endermologii LPG®
tylko 1 partia ciała (np. same uda) kombinezon GRATIS

Endermologia całe ciało LPG® by ITP
masaż podciśnieniowy

pakiet 5 zabiegów podtrzymujących efekty
Kriolipoliza
(zamrażanie komórek tłuszczowych)

35 min.

990 / 10
zabiegów

15 min.

600 / 10
zabiegów

45 min.

170 / 1
pojedynczy
zabieg

35 min.

650 / 5
zabiegów

70 min.

400 / 2
głowice

kombinezon do endermologii

80 / 1 szt

endermowear (ubranko do zabiegu)

pakiet 15 zabiegów endermologii na całe ciało
kombinezon + balsam LPG® GRATIS

Fala uderzeniowa promocja
Brzuch - dodatek do kriolipolizy

Fala uderzeniowa promocja
brzuch, wiotkość skóry, redukcja tkanki tłuszczowej, zabieg co 3-4 dni

Fala uderzeniowa uda przód i tył
Fala uderzeniowa uda tył albo przód
cellulit I-IV stopnia, tłuszczowy, wodny, zwłókniały

Fala uderzeniowa uda przód i tył promocja
celulit, redukcja tkanki tłuszczowej

Fala uderzeniowa
uniesienie pośladków
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35 min.
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25 min.
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Fala uderzeniowa
ramiona, ("pelikany" - ujędrnianie)

Fala uderzeniowa promocja
1 partia - dodatek do pakietu 10 endermologii LPG®

Fala uderzeniowa promocja
brzuch lub bryczesy lub uda przód

Fala uderzeniowa brzuch promocja
wiotkość, otyłość brzuszna

Termolifting Zaﬃro® by ITP
Lifting wiotkiej skóry brzucha, ramion, podbródka,szyi, dekoltu, kolan

konsultacja kosmetologiczna
dot. doboru serii zabiegów na ciało

Endermologia LPG®
1 wybrana partia np. uda lub sam brzuch

25 min.

150 / 1
zabieg

20 min.

1200
500 / 6
zabiegów

25 min.

200
100 /
Promocja
1-6 marca

15 min.

1600
1120 /
pakiet 8
zabiegów

60 min.

10 / 1
impuls

15 min.

GRATIS

20 min.

90 / 1
zabieg

Depilacja woskiem / system Epil Free
łydki

40

brwi

15

całe nogi

80

ręce

40

wąsik / z systemem Epil Free

10 / 30

broda, baczki / z systemem Epil Free

20 / 50

bikini brazylijskie

60

plecy u mężczyzn

80

pachy

30

Relaksacyjny masaż ciała (wyłącznie dla kobiet)
masaż twarzy, szyi, dekoltu i ramion

20 min.

30

masaż całego ciała na ciepłym olejku

60 min.

150

masaż pleców aromatyczną świecą

30 min.

80

masaż całego ciała ciepłą czekoladą

60 min.

180
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masaż gorącymi kamieniami pleców

30 min.

80

Masaż całego ciała gorącymi kamieniami

60 min.

180

Masaż pleców ciepłym olejkiem

30 min.

60

Opalanie natryskowe Fake Bake®
opalanie połowy ciała
opalanie całego ciała
usługa dostepna od kwietnia 2021r

10 min.

-

20 min.

-

Przekłuwanie uszu i Body Piercing
tradycyjnie pistoletem

10 min.

60

jedno ucho

10 min.

30

płyn do pielęgnacji uszu

10

Piercing ciała (usługa wyłączona dla mężczyzn)
pępek, brew, nos, chrząstka ucha (tragus, helix, septum, rook, industrial)

Oba uszka jednocześnie
Kolczyki antyalergiczne

30 min.

100 /
znieczulenie
+ kolczyk

15 min.

100

Medycyna estetyczna
botoks

550 / zależy
od partii

wyk. lekarz

wizyta konsultacyjna

GRATIS

najbliższa wizyta 03LUTY.2021r

Lipoliza Iniekcyjna Inner B ®

30 min.

redukcja tkanki tłuszczowej na 1 obszarze

Leczenie nadpotliwości pach botoksem

500-800 / 2
- 10 ml
900

wyk. lekarz

Usuwanie znamion skórnych Plazma IQ®
100-300 / w
zależności
od ilości i
wielk

usuwanie defektów skóry (np. włókniaki miękkie, kępki żółte,
znamiona, brodawki, plamy starcze, naczynka rubinowe)
lifting opadających powiek

600

Drugi zabieg po 2 miesiącach - 300 zł
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Włókniaki do 3 szt małe

100

Włókniaki małe do 10szt lub pojedyncze duże

200

Włókniaki małe powyżej 10 szt

300

lub naczynka rubinowe powyżej 10 szt

Mezoterapia igłowa wyk. kosmetolog
Sunekos, Profhilo, Jalupro, Neuvia, Linerase, Dr Cyj, Inner B
skóra głowy, wypadanie włosów
wzmocnienie cebulek włosa, redukcja łysienia (w składzie peptydy i czynniki
wzrostu)

redukcja zmarszczek okolice oczu
nieusieciowany kwas hialuronowy

Rewitalizacja skóry twarzy
kwasem hialuronowym nieusieciowanym lub stymulatorem tkankowym

LINERASE (twarz, szyja, dekolt, dłonie)
Kolagenowa stymulacja tkanek, 45+

30 min.

200 / 1
zabieg\ 5ml

30 min.

300 / 1 ml

30 min.

550 / 2 ml

50 min.

700 / 5 ml

Sińce pod oczami

200 / 1
zabieg

mezoterapia igłowa

Babybotox całe czoło nowość

30 min.

(Toksyna botulinowa+stymulator tkankowy+kwas hialuronowy)

300

Wypełniacze - wizyta lekarza styczeń 2021r
kwas hialuronowy Restylane, Filorga, Stylage
powiększanie ust 1,0 ml

30 min.

wyk. kosmetolog

wolumetria - modelowanie owalu twarzy

600
1 200 - 1
800 / 2 ml

wyk. lekarz

Wypełnienie doliny łez

900

wyk. lekarz

powiększanie ust 0,5 ml
wyk. kosmetolog

Wypełnienie bruzd nosowo - wargowych
wyk. kosmetolog

30 min.

400 / 0,5 ml

20 min.

400 / 0,5 ml

Paznokcie
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Manicure
tradycyjny EPIX®
hybrydowy
Tylko czerwony kolor - promocja 8-12 luty

zabieg głęboko nawilżający z paraﬁną na dłonie
Gratis do każdego manicure 02.11-30.11.2020r

usunięcie lakieru hybrydowego lub tytanowego
nie wykonane w Venus

45 min.

40

60 min.

70

30 min.

30

30 min.

20
20-40 / 4
paznokcie

dodatki (folia / naklejki / pyłki / cyrkonie )

tytanowy

75 min.

80 /
PROMOCJA
8-12 LUTY
30 /
pojedynczy
zabieg

odbudowa paznokci system IBX®

Pedicure
hybrydowy

120 min.

120

90 min.

80

pedicure hybrydowy bez opracowania podeszwy

60 min.

80

pedicure tradycyjny bez opracowania podeszwy

60 min.

50

przedłużanie paznokci na szablonie żel + hybryda

120 min.

120

uzupełnienie żelu + hybryda

120 min.

100

dodatki (pyłki, cyrkonie,folie)

15 min.

20-40

utwardzenie płytki bazą + lakier hybrydowy

60 min.

100

pełny zabieg z opracowaniem podeszwy i skórek frezarką

tradycyjny
pełny zabieg z opracowaniem podeszwy i skórek frezarką

Stylizacja paznokci

Upominki
dowolna
kwota

bon podarunkowy
rabat urodzinowy

-20% na
zabieg

Tylko w Dniu Urodzin oraz po okazaniu dowodu osobistego !
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Perfumy
Perfumy hiszpańskiej firmy Yodeyma
woda perfumowana hiszpańskiej ﬁrmy Yodeyma dla kobiet i mężczyzn
100 ml

90 / 100 ml

Perfumy Yodeyma

59 / 50 ml

Perfumy Yodeyma 20 ml

25 / 20 ml

Produkty
Pielegnacja domowa
Olejek regenerujący do odbudowy brwi nowość
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