
CENNIK BEAUTY CLINIC

USŁUGI FRYZJERSKIE

STRZYŻENIE                                                włosy krótkie       włosy średnie      włosy długie
                                                                                                                                                       
Strzyżenie + modelowanie 40zł                     50zł                      60zł
Strzyżenie męskie 20zł                   
Strzyżenie męskie z myciem 25zł
Strzyżenie męskie maszynką 15zł
Strzyżenie dziecka do 7 lat 15zł

Modelowanie (czesanie) 35zł                     40zł                      50zł

Loki -                          60zł                      70zł
Upięcia, Koki -                       od 70zł                 do 100zł

KOLORYZACJA

Farba LONDA 110zł                 120zł                    140zł
Farba L'Oreal Majirel (+15zł – 30zł)
(strzyżenie i modelowanie w cenie zabiegu)
refleksy do farby +30zł każda długość włosów
Baleyage 1 kolor LONDA 120zł                130zł                     150zł
Baleyage 1 kolor L'Oreal Majirel (+15 – 30zł)
(strzyżenie w cenie zabiegu)
dodatkowy kolor +15zł

RYTUAŁ KERASTASE z masażem 50zł

KERATYNOWE PROSTOWANIE WŁOSÓW

włosy do ramion 300 zł                              
średnie do łopatek 400 zł  
bardzo długie     500 zł

KOSMETYKA PROFESJONALNA

RF fale radiowe RADIAGE

Nasze urządzenie emituje fale typu radiage, co pozwala na podgrzanie tkanki podskórnej do 
temperatury ok 54OC 
Efekty: skrócenie, obkurczenie włókien kolagenowych.
Efekty widoczne już po 1 zabiegu.

Twarz – pojedynczy zabieg 300zł / lub jeden obszar ciała
Twarz – dwa zabiegi 500zł / lub dwa na obszar ciała
Twarz – seria 4 zabiegów 700zł / lub 4 na obszar ciała

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA NNM firmy BTL original

Urządzenie pozwalające przeprowadzić profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała.
Polegające na zwiększeniu przenikalności do głębiej położonych warstw skóry.
Efekty: poprawa nawilżenia, odżywienia i lifting, likwidacja (wypełnienie zmarszczek)

Twarz / lub obszar ciała : jeden zabieg 250zł
Twarz / lub obszar ciała: dwa zabiegi 400zł
Twarz / lub obszar ciała: trzy zabiegi 550zł
PAKIET 6 zabiegów twarz + szyja / lub obszar ciała 1000zł

MIKRODERMABRAZJA diamentowa

Mechaniczne złuszczanie martwego naskórka za pomocą głowicy diamentowej.
Efekty: spłycenie zmarszczek, blizn, rozstępów, rozjaśnienie przebarwień.

Twarz lub obszar ciała + maska kremowa 100zł
Twarz lub obszar ciała + algi 120zł
Twarz + szyja + dekolt + maska kremowa 140zł
Twarz + szyja + dekolt + algi 150zł

MIKRODERMABRAZJA
jako przygotowanie skóry do innych
zabiegów (co zwiększa efektywność tych zabiegów) +30zł

MIKRODERMABRAZJA 
na brzuch lub inne obszary ciała z rozstępami skórnymi 50zł

MIKRODERMABRAZJA plecy 80zł

PEELING KAWITACYJNY

Zabieg delikatnie złuszczający, oczyszczający, regenerujący skórę.

Peeling kawitacyjny + maska kremowa 70zł
twarz + szyja + dekolt
Peeling kawitacyjny + algi / lub maska hialuronowa 100zł
twarz + szyja + dekolt
Peeling kawitacyjny + ampułka + algi, lub maska hialuronowa 130zł
twarz + szyja + dekolt
Peeling kawitacyjny jako przygotowanie skóry
do innych zabiegów pielęgnacyjnych +30zł

ZABIEGI Z UŻYCIEM KWASÓW

Zabiegi mają na celu złuszczenie, odmłodzenie, pobudzenie procesu regeneracji skóry, rozjaśnienie 
przebarwień oraz w zależności od rodzaju preparatu działanie regulujące pracę gruczołów – 
leczenie skóry objętej trądzikiem. 

-Glikopeel 50% peeling Anti – aging 180zł
-Kwas migdałowy 40% 90zł
-XYLOGIC fast peel (kwas azelainowy i mlekowy) 150zł
-SLOW peel (kwas mlekowy, salicylowy + mocznik) 150zł
-Retixc 200zł

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA FRAKCYJNA 
Polega na nakłuwaniu skóry przy użyciu jednorazowych igieł. Polecane do regeneracji skór
starzejących się oraz objętych zmianami potrądzikowymi.

Mezoterapia mikroigłowa : twarz 200zł
Mezoterapia mikroigłowa : częściowa (czoło lub policzki lub pod oczy) 120zł

ZABIEGI KOSMETYCZNE 
CAŁA GAMA zabiegów z użyciem kosmetyków profesjonalnych firm:
Jean D' Arcel
Dermika
La Paris
Xylogic
od 70zł po konsultacji kosmetologicznej w zależności od stanu, rodzaju i potrzeb skóry.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!
                                                                     

DŁONIE I STOPY

Malowanie paznokci 20zł
Manicure klasyczny 40zł
Manicure french 50zł
Manicure hybrydowy by CND 70zł
Parafina na dłonie lub stopy +20zł
Pedicure SPA (z masażem pleców 20min) 80zł
Pedicure SPA LUX z masażem pleców 20min 100zł
+masaż stóp relaksacyjny
Pedicure SPA + hybryda na stopy 120zł
Pedicure SPA + żel / akryl na stopy 150zł
PRZEDŁUŻANIE
Żel / Akryl na naturalnej płytce (utwardzenie) 100zł
Żel / Akryl na tipsie 130zł
Żel / Akryl na szablonie 130zł
Uzupełnienie Żelu / Akrylu od 80zł
Naprawa 10zł / szt.
Kosmetyka paznokci przedłużonych 30zł

Reklamacje do 1 tygodnia GRATIS!

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS
NOUVEAU LASHES
Założenie 2-3h 200zł
Uzupełnienie 50% - 90% 100 – 150zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY 
Makijaż trwały kontur ust 600zł
Makijaż trwały z cieniowaniem 800zł
Makijaż trwały – kontur ust z wypełnieniem 1000zł
Oczy – kreski górne 400zł
Oczy – kreski górne i dolne 600zł
Brwi 600zł

RABATY przy usłudze kompleksowej

ZABIEGI LASEROWE IPL + RF

Depilacja laserowa technologia E-light

Połączenie technologi IPL + RF fala radiowa. Większa skuteczność zabiegów depilacji:

Wąsik 80zł
Broda 90zł            PO SERII MINIMUM
Wąsik + broda 150zł                5 ZABIEGÓW
Brzuch (linia biała) 120zł          JEDEN UTRWALAJĄCY
Całe ręce 250zł                        GRATIS!
Uda 200zł
Łydki + kolana  200zł
Całe nogi + bikini 350zł
Pachy 100zł
Bikini płytkie 150zł
Bikini głębokie 180zł
Bikini brazylijskie 200zł

Wykonać należy 5-7 zabiegów co pozwala uzyskać skuteczność 80% - 90% 
usunięcia owłosienia. Najlepszą skuteczność zabiegową i mniejszą ilość zabiegów 
w serii istnieje u osób o jasnej karnacji i ciemniejszym owłosieniu.

LASEROWE ZAMYKANIE NACZYNEK rumień

Policzki 120zł
Nos 80zł
Cała Twarz 200zł

FOTOODMŁADZANIE
I zabieg III zabiegi  więcej

Twarz + szyja + dekolt             250zł    600zł +150zł / zabieg

ŚWIATŁO LASERA działa na kilku poziomach w zabiegu fotoodmładzania:
-rozjaśnia przebarwienia (rozjaśnienie cery)
-obkurcza włókna kolagenowe (lifting, redukcja zmarszczek)
-pobudza procesy regeneracji

WOSK I INNE

Wosk:
Wąsik   15zł
Broda   15zł
Wąsik + broda   20zł
Wąsik + broda + baki   35zł
Łydki z kolanami   40zł
Całe nogi   80zł
Całe nogi + bikini             100zł
bikini            od 30zł

Henna brwi + regulacja 25zł
Henna rzęs 15zł
Henna brwi i rzęs + regulacja 30zł
Makijaż 80-100 zł

PRZEKŁUWANIE USZU Z KOLCZYKAMI 60zł

MASAŻE
Masaż leczniczy kręgosłupa 50zł 1/2h 100zł -1h
Masaż ciała z drenażem limfatycznym 100zł -1h
Masaż relaksacyjny 100zł -1h
Masaż MA-URI 130zł -1h
Masaż klasyczny, odchudzający,prenatalny i inne 100zł -1h

ZABIEGI ANTYCELULITOWE ODCHUDZAJĄCE

Bardzo wysoka skuteczność zabiegów przy gubieniu zbędnych centymetrów i redukcji cellulitu.

Masaż podciśnieniowy próżniowy z podczerwienią 50zł -1/2h
Pakiet 10 zabiegów    ostatni zabieg GRATIS

MEDYCYNA ESTETYCZNA 
Konsultacja Lekarska 70zł
(Jeżeli w tym dniu jest wykonywany zabieg konsultacja 0zł)

BOTOX – toksyna botulinowa
1 okolica (czoło, okolice oczu, lub między brwiowa, kurze łapki) 400zł
2 okolice 750zł
3 okolice                                              SUPER CENA! 1000zł
Nadpotliwość 1200zł

WYPEŁNIACZE
Kwas hialuronowy VOLUMA – likwidacja nawet bardzo głębokich zmarszczek

1 strzykawka 800zł
np. bruzdy nosowo – wargowe, opadający kącik ust, opadający owal, modelowanie policzków.

POWIĘKSZANIE UST całościowe lub kontur od 800zł

MEZOTERAPIA
odmłodzenie skóry, redukcja drobnych zmarszczek, duża poprawa nawilżenia, a także leczenie 
cellulitu i rozstępów, oraz łysienia i poprawa kondycji włosów.
KWAS HIALURONOWY 500zł
KOKTAILE: Kwas hialuronowy + witaminy od 250zł
SKÓRA GŁOWY 300zł
REDUKCJA CELLULITU I TKANKI TŁUSZCZOWEJ 300zł
KWASY MEDYCZNE – trójchlorooctowy, 
NICI PDO i hialuronowe – lifting twarzy, szyi powiek

ZAPRASZAMY


