


MEDYCZNE OCZYSZCZANIE – program do cer problematycznych skóra tłusta, mieszana i trądzikowa
Twarz 500 zł (60 min)    
Twarz + szyja  600 zł (75 min)        
Twarz + szyja + dekolt  700 zł (90 min) 
 
LETNIE OCZYSZCZANIE – program dla cer mieszanych, normalnych i wrażliwych
Twarz 500 zł (60 min)  
Twarz + szyja  600 zł (75 min) 
Twarz + szyja + dekolt  700 zł (90 min)    

HOLLYWOODZKIE ODŚWIEŻENIE – przeznaczone dla wszystkich rodzajów skóry
Twarz 400 zł (45 min) 
Twarz + szyja  500 zł (60 min)  
Twarz + szyja + dekolt  550 zł (90 min)    

ANTI- AGE – program dla skóry dojrzałej, odwodnionej i wiotkiej 
Twarz + szyja  500 zł (45 min)  
Twarz + szyja + dekolt  600 zł (90 min) 

EKSPRESOWY ZABIEG RED CARPET  – dla wszystkich rodzajów skóry 
Twarz 350 zł (45 min) 
Twarz + szyja  450 zł (60 min)  
Twarz + szyja + dekolt  550 zł (90 min)    

PERFECT BODY OCZYSZCZANIE CIAŁA 
– oczyszczanie ciała, ramion i pleców, program dla cer problematycznych, mieszanych z trądzikiem
 od 450 zł do 750 zł (2 h )                    

HELLO SEXY!   HYDRAFACIAL twarz i intraceuticals rejuvenate 
 850 zł (2,5 h)                    

BABY FACE   HYDRAFACIAL twarz plus maska osmotyczna 
 550 zł (1,5 h)                    

NAJPIĘKNIEJSZA PANNA MŁODA  NEXT   HYDRAFACIAL twarz plus ampułka ślimak  plus maska osmotyczna  
 600 zł (1,5 h)                    

ZESTAW PERFEKCJONISTKI   HYDRAFACIAL twarz plus masaż japoński   
 590 zł (2 h)                    

HYDRAFACIAL COMBO- wykup 4 zabiegi a 5 dostaniesz GRATIS



Cennik obowiązuje od 01.04.2018 r.

MASAŻE KLASYCZNE:
klasyczny 140 zł 160 zł 190 zł 240 zł 280 zł
leczniczy  160 zł 190 zł 240 zł 280 zł
sportowy  160 zł 190 zł 240 zł                     
izometryczny 140 zł 160 zł 190 zł 240 zł                     
limfatyczny   190 zł 240 zł                     
pleców 120 zł  160 zł 190 zł  240 zł                     
twarzy 100 zł  120 zł                                                                               
stóp 100 zł                                                                                                            
głowa, twarz, szyja, dekolt    160 zł                                                    
masaż tkanek głębokich   190 zł    240 zł                     
masaż dla kobiet w ciąży    200 zł  250 zł      
terapia manualna   200 zł 300 zł  400 zł      

MASAŻE RELAKSACYJNE:
masaż olejami  150 zł   170 zł  220 zł 260 zł
masaż masłem Shea   200 zł 250 zł 290 zł
masaż świecą   210 zł 260 zł 300 zł
masaż gorącymi kamieniami   240 zł 290 zł 340 zł
masaż czekoladowy   210 zł 260 zł                     
masaż masłem kakaowym   200 zł 250 zł                     
masaż pałeczkami bambusowymi                                     200 zł 250 zł                     
masaż stemplami   210 zł                                                    
refleksologia stóp  170 zł 180 zł                                                    
peeling ciała 120 zł                                                                                                            
maska na ciało  100 zł                                                                                                              
(ujędrniająca, nawilżająca, odżywcza)                                                                                                                  

MASAŻ MODELUJĄCY:
ujędrniający   190 zł 240 zł                     
antycellulitowy   190 zł 240 zł                     
bańką chińską   190 zł 240 zł                     

MASAŻE ORIENTALNE:
masaż balijski   190 zł 250 zł 280 zł
lomi lomi    270 zł 
tajski z refleksologią stóp    250 zł                     
japoński masaż twarzy   190 zł                                                   
kobido niechirurgiczny lifting twarzy    220 zł                                                    
Kassaji   230 zł                       

KINESIOTAPING:  od 30 zł – 100 zł                                                                                                   

MASAŻE DLA DWOJGA:   od  340 zł* od 440 zł*                  

*Dodatkowo można zamówić butelkę wybornego wina,  prosecco lub szampana. Cena do uzgodnienia.

 30 min. 45 min. 60 min. 90 min.  120 min. 



RYTUAŁY

Pakiety DAY SPA

„Czekoladowa rozkosz”    390 zł
Słodki peeling ciała wraz z relaksacyjnym masażem całego
ciała i twarzy na bazie naturalnej czekolady.        

„Kawowe pobudzenie”   390 zł 
Pobudzający peeling o kawowym aromacie z energetyzującym
masażem ciała i twarzy.

„Algowe oczyszczenie”   490 zł
Oczyszczający peeling całego ciała na bazie borowiny z rozmarynem
oraz odprężający masaż ciała z naturalną maską algową.

„Owocowy Raj”   390 zł
Regenerujący owocowy peeling oraz masaż całego ciała i twarzy.

„Będę Mamą” –  Bio Revital  300 zł                       
Odżywczo nawilżający peeling całego ciała z odprężającym masażem
na maśle Shea. Skierowany dla Pań między 3 a 8 miesiącem ciąży.

„Men SPA”  300 zł                       
Odprężający masaż twarzy i ciała olejem o aromacie cedrowym  
lub tytoń z whisky.

„Gładkość z wulkanu” 270 zł                                                       
Rewitalizujący masaż peelingujący z lawy wulkanicznej w połączeniu
z aromatycznym olejkiem który ma działanie oczyszczające  
i wygładzające.

„Japoński Rytuał Piękna”   350 zł
Lifting twarzy połączony z głębokim relaksem. W skład rytuału
wchodzą masaże: Japoński twarzy oraz relaksacyjny całego ciała
masłem Shea.

Pakiet „Basic”  490 zł                                                         
Odprężający masaż pleców z dostosowanym do potrzeb skóry
zabiegiem marki Selvert Thermal. W jego skład wchodzi peeling,  
bio-koncentrat, masaż twarzy z maską.       

Pakiet „Face & Body”  490 zł                        
Daj się otulić peelingiem arganowym ze złotem wraz z odprężającym
masażem twarzy i ciała. Dopełnieniem zabiegu jest maska w płacie
dobrana do potrzeb skóry.

Pakiet „De LUX”   750 zł  
Poczuj się jak gwiazda z zabiegiem INTRACEUTICALS na twarz
połączony z aromatycznym peelingiem całego ciała oraz odprężającym
masażem masłem Shea.

   60 min. 90 min.  120 min. 

   120 min. 140 min.  180 min. 



KOSMETOLOGIA HI TECH

INTRACEUTICALS (infuzja   tlenowa - zabieg Gwiazd)                                                                         
zabieg z ampułką rejuvenate 450 zł
zabieg wzmacniający z Vit. C 470 zł
zabieg wzmacniający z kolagenem 470 zł
zabieg wzmacniający antyoxydacyjny 470 zł
maska na okolice oczu lub ust (do zabiegu) +50 zł

 20 min. 

ICOONE LASER  (modelowanie sylwetki) 
    
                                                                

1 zabieg 350 zł 400 zł 450 zł 500 zł         
5 zabiegów 1 500 zł 1 750 zł 2 000 zł 2 250 zł       
10 zabiegów 2 500 zł 3 000 zł 3 500 zł 4 000 zł       
15 zabiegów 3 500 zł 4 250 zł 5 000 zł 5 750 zł       

Drenaż ciała 300 zł

Twarz:
1 zabieg 250 zł
5 zabiegów 1125 zł
10 zabiegów              2000 zł
15 zabiegów 2650 zł

cena ubranka do zabiegu: 100zł
ICOONE MEDYCZNY  15 min 150 zł

KARBOKSYTERAPIA (terapeutyczny dwutlenek węgla)   

twarz 200 zł
oczy  150 zł
twarz + oczy 300 zł
twarz +szyja 350 zł
szyja + podbródek 200 zł
twarz + oczy + szyja+ dekolt 390 zł
głowa  200 zł

brzuch 250 zł
pośladki 250 zł
uda 200 zł - 300 zł
całe nogi 300 zł - 400 zł
dłonie  100 zł
ramiona  150 zł - 250 zł

PAKIET 5 ZAB  
- 10 % rabat

PAKIET 10 ZAB 
- 20 % rabat

PAKIET 5 ZAB  
- 10 % rabat

PAKIET 10 ZAB 
- 20 % rabat

      Ciało: 1 FOKUS (30 min.) 2 FOKUSY (40 min.) 3 FOKUSY (50 min.)  4 FOKUSY (60 min.)
 1  partia ciała 2  partie ciała 3  partie ciała 4  partie ciała

  



LASER VECTUS

CENA REGULARNA ZABIEGU CENA PAKIETU: 
4 ZABIEGI + 1 ZABIEG GRATIS

CENA PAKIETU: 6 ZABIEGÓW 
+ 2 ZABIEGI GRATIS

KOBIETA MĘŻCZYZNA KOBIETA MĘŻCZYZNA KOBIETA MĘŻCZYZNA

TWARZ
wąsik 150 zł - 600 zł - 900 zł -
broda 200 zł - 800 zł - 1200 zł -
szyja 200 zł - 800 zł - 1200 zł -

CIAŁO
pachy 250 zł 250 zł 1000 zł 1000 zł 1500 zł 1500 zł 
ramiona 250 zł 350 zł 1000 zł 1400 zł 1500 zł 2100 zł 
przedramiona 250 zł 350 zł 1000 zł 1400 zł 1500 zł 2100 zł 
całe ręce 400 zł 600 zł 1600 zł 2400 zł 2400 zł 3600 zł 
klatka  
piersiowa 250 zł 400 zł 1000 zł 1600 zł 1500 zł 2100 zł

okolice 
brodawki 100 zł 100 zł 400 zł 400 zł 600 zł 600 zł

brzuch 300 zł 300 zł 1200 zł 1200 zł 1800 zł 1800 zł 
linia biała 200 zł - 800 zł - 1200 zł -
bikini płytkie 300 zł 350 zł 1200 zł 1400 zł 1800 zł 2100 zł
bikini głębokie 400 zł 450 zł 1600 zł 1800 zł 2400 zł 2700 zł
pośladki 250 zł 350 zł 1000 zł 1400 zł 1500 zł 2100 zł
uda 400 zł 500 zł 1600 zł 2000 zł 2400 zł 3000 zł
łydki 350 zł 400 zł 1400 zł 1600 zł 2100 zł 2400 zł
całe nogi 600 zł 800 zł 2400 zł 3200 zł 3600 zł 4800 zł
plecy 350 zł 500 zł 1400 zł 2000 zł 2100 zł 3000 zł
kark - 200 zł - 800 zł - 1200 zł

Kupując pakiet 4 zabiegów, 1 zabieg dostajesz gratis. 
Przy zakupie 6 zabiegów, 2 otrzymasz w prezencie.

Pakiety są ważne 18 miesięcy
Przy zakupie dowolnego pakietu do kwoty 2499 zł, otrzymasz w prezencie manicure

Przy zakupie dowolnego pakietu powyżej kwoty 2500 zł, otrzymasz w prezencie manicure i pedicure
Promocje nie wliczają się do programu lojalnościowego Mr&Mrs Spa -  Manimasowania

* Szczegóły promocji manicure i pedicure w recepcji



KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA

ZABIEGI DIEGO DALLA PALMA: 

Twarz: 
zagęszczający zabieg anty starzeniowy - Icon Time    320 zł                      
odnawiający zabieg anty starzeniowy - Icon Time     350 zł
wzmacnianie skóry naczyniowej- Sensitive    290 zł                      
zabieg rozjaśniający – Whitelight     290 zł
zabieg na przebarwienia – Whitelight     330 zł
zabieg anti age na przebarwienia – Whitelight     370 zł

ZABIEGI DIEGO DALLA PALMA BODYBIOENERGY NA CIAŁO

Detox silnie odtruwający program z nagromadzonych toksyn,
pobudzenie układu limfatycznego    200 zł                      
Cell DREN mocny drenaż i reaktywacja mikrokrążenia układu
limfatycznego     410 zł
Cell SLIM rzezbienie ciała, regeneracja tkanki pobudzenie
metabolizmu    270 zł                      
Cell RESHAPE działanie szokowe przeciw upartemu cellulitowi,
redukcja tłuszczu     430 zł
Total body FOCUS efekt sauny- zwalcza nagromadzoną tkankę
tłuszczową nawilża i odżywia    320 zł

ZABIEGI SELVERT THERMAL: 

Twarz: 
Zabiegi komponowane dostosowane do potrzeb skóry 200 - 460 zł 
zabieg dla skóry tłustej- linia Visage                               
zabieg dla skóry naczyniowej – linia L’esprit Dermatologique         
zabieg dla skóry dojrzałej – linia Regeneration Absolue         
zabieg dla skóry odwodnionej – linia Visage          
zabieg przeciwtrądzikowy - linia L’esprit Dermatologique         

SELVERT THERMAL zabiegi kofretowe    
Urban Response -zabieg antysmogowy    550 zł
Pure Vit C - program witaminowej odnowy skóry   430 zł                        
Cell Vitale -  program anti age z roślinnymi komórkami macierzystymi   600 zł
Cell VitalePuriffiant – program oczyszczający z komórkami macierzystymi   550 zł
Regeneration Absolue – program dla dojrzałych i wymagających skór z białkiem ślimaka   540 zł
Peptide Lift – program liftingujący z peptydami    580 zł
Cell Vitale Hydratant - program nawilżający z komórkami macierzystymi   490 zł
Hyaluronique Ligne program przeciwstarzeniowy z kwasem hialuronowym   600 zł
Satin D`oor program dla pozbawionej jędrności i napięcia skóry z 24 k złotem   700 zł

Ciało: 
Corporelle zabiegi: wyszczuplające, drenujące, regenerujące, ujędrniające    290 zł

    60 min. 90 min. 



MEZOTERAPIA NANOFRAX: 
nanoterapia twarz  350 zł 1575 zł
nanoterapia twarz+szyja 450 zł 2025 zł
nanoterapia twarz+szyja+dekolt 550 zł 2475 zł
nanoterapia oczy 180 zł 810 zł

mezoterapia mikroigłowa twarz 450 zł 2025 zł
mezoterapia twarz+ szyja 550 zł 2475 zł
mezoterapia twarz+szyja+dekolt 650 zł 2925 zł

Do każdego zabiegu mezoterapii opcja nanoterapii (okolice oczu i ust)  +150 zł

 seria 5 zabiegów

ZABIEG DECLEOR RYTUAŁ TWARZ

ZABIEG DECLEOR NA CIAŁO

Yoga Lift rytuał i kuracja multiwitaminowa przeznaczona do skór
zmęczonych i szarych przywracająca blask i witalność   320 zł  

AROMA BLEND   
indywidualnie dobrany do potrzeb klienta rytuał modelujący sylwetkę   350 zł  

      60 min. 

      90 min. 



KOSMETYKA

kawitacja do zabiegu 50 zł
kawitacja 100 zł
mikrodermabrazja diamentowa 200 zł
mikrodermabrazja diamentowa do zabiegu  100 zł
manualne oczyszczanie twarzy  270 zł 
manualne oczyszczanie pleców  330 zł
Algi do zabiegu 50 zł

PEELINGI CHEMICZNE:  
Retinol Purles    350 zł
peeling glikolowy    200 zł
peeling migdałowy    200 zł
peeling pirogronowy    200 zł
peeling salicylowy    200 zł
peeling ferulowy    250 zł
peeling azelainowy    200 zł
Mieszanka kwasowa SELVERT THERMAL    250 zł
PRX twarz    400 zł
PRX szyja     300 zł
PRX twarz +szyja     500 zł
PRX twarz+szyja+dekolt    600 zł
PRX z NANOTERAPIĄ twarz     500 zł 
PRX z NANOTERAPIĄ twarz +szyja     600 zł 
PRX z NANOTERAPIĄ twarz + szyja+ dekolt     700 zł 
PRX z MEZOTERAPIĄ MIKROIGŁOWĄ twarz     550 zł 
PRX z MEZOTERAPIĄ MIKROIGŁOWĄ twarz +szyja     650 zł 
PRX z MEZOTERAPIĄ MIKROIGŁOWĄ twarz + szyja + dekolt    750 zł 
Peeling węglowy V CARBON twarz    380 zł 
Peeling węglowy V CARBON twarz +szyja+dekolt    580 zł

DERMAQUEST (peelingi chemiczne)

Teraputyczny zabieg dyniowy
zabieg podstawowy    200 zł
zabieg z peelingiem kawitacyjnym    230 zł
zabieg z mikrodermabrazją    260 zł
zabieg z oczyszczaniem    310 zł

Peptydowy peeling biomimetyczny    310 zł
z mezoterapią    430 zł
z nanoterapią    430 zł

Retinol C Infusion Peel    310 zł
z mezoterapią    450 zł
z nanoterapią    480 zł

 60 min. 



DEPILACJA WOSKIEM:  
nogi 130 zł
łydki 65 zł
uda 75 zł
przedramiona 45 zł
ręce 65 zł
plecy 100-120zł
bikini 70 zł
bikini brazylijskie  120 zł
pachy 40 zł
broda 35 zł
wąsik 20 zł
brwi 40 zł

DEPILACJA PASTA CUKROWĄ:  
wąsik 45 zł
pachy  80 zł 
bikini klasyczne  120 zł 
bikini głębokie  160 zł  

DEPILACJA LYCON:  
PANIE
bikini klasyczne 100 zł
bikini głębokie 140 zł
pachy 60 zł
brzuch 60 zł 
nozdrza 40 zł
brwi 40 zł
broda 60 zł
wąsik 40 zł

PANOWIE
szyja/kark 60 zł
nozdrza 40 zł
brwi 40 zł
tors 160 zł
plecy 160-200 zł
uszy   40 zł
baki  60 zł



RZĘSY SECRET LASHES:
założenie rzęs  350 zł 
uzupełnienie rzęs  200 zł
zdjęcie rzęs  50 zł

KERATYNOWE PODKRĘCANIE RZĘS YUMI LASHES:  250 zł 

HENNA:  
henna brwi 35 zł
henna brwi przy zabiegu  25 zł
henna rzęsy 40 zł
henna rzęsy przy zabiegu  30 zł
regulacja 35 zł
regulacja przy zabiegu 20 zł
regulacja woskiem 40 zł
regulacja przy zabiegu 35 zł
henna i regulacja brwi 50 zł
henna regulacja brwi przy zabiegu  40 zł
henna brwi i rzęs + regulacja  65 zł
henna brwi i rzęs + regulacja przy zabiegu  55 zł



ZABIEGI NA DŁONIE I STOPY

manicure z kolorem  70 zł     
pedicure z kolorem    130 zł   
manicure hybrydowy   130 zł    
pedicure hybrydowy      190 zł
pedicure + kwasy na stopy     200 zł  

MANICURE:

manicure z odżywką     65 zł  
manicure z malowaniem french      80 zł 
manicure for men    60 zł   
manicure z malowaniem 
moon, ombre, outline, rewers itp.      80 zł  
malowanie kolorem + opiłowanie   30 zł    
 
zdobienie paznokci  (5 zł+25 zł w zależności od zdobienia)

NOWOŚĆ! 

Manicure spa (peeling, rękawica kolagenowa)    90 zł
Pedicure spa (peeling, rękawica kolagenowa)    150 zł

IBX system regeneracji paznokci   pierwszy zabieg 50 zł, kolejne 30 zł
baza proteinowa INDIGO  30 zł   

PEDICURE: 

pedicure z odżywką     120 zł    
pedicure for men     120 zł    
pół pedicure    80 zł     
pedicure + kwasy na stopy      200 zł   
parafina   50 zł       
kwasy na stopy    80 zł      
pedicure leczniczy (modzele, odciski)      150 zł 
tamponada  5 zł       

 40 min. 50 min. 60 min. 70 min.  80 min. 

 10 min. 20 min. 40 min. 50 min. 70 min. 60-80 min.  

   25 min. 30 min. 40 min.  45 min.

   10 min.  20 min.



HYBRYDA: 

manicure hybrydowy    130 zł      
malowanie + zdjęcie hybrydy  80-105 zł          
pedicure hybrydowy     190 zł    
pedicure hybrydowy french      200 zł   
pedicure + zdjęcie hybrydy    140-165 zł     
zdjęcie hybrydy dłonie/stopy 10-35 zł        
komplet hybryda 
(manicure i pedicure)       310 zł

ŻEL/AKRYL: 

żel/akryl na naturalne paznokcie      200 zł    
żel/akryl+hybryda       250 zł   
żel/akryl french/hybryda        260 zł
uzupełnienie żel/akryl    150 zł     
opiłowanie żel/akryl   45 zł      
naprawa 1 paznokcia   20 zł      
uzupełnienie żel/akryl stopy    110 zł     

 15 min. 45 min. 50 min. 70 min. 80 min. 85 min. 120 min.  

     20 min. 90 min. 120 min. 150 min. 160 min.  




