
Zabieg Kawiorowy Premium 
Zabieg wygładzający i wypełniający zmarszczki.  
Przywraca skórze młodość, zmniejsza widoczność zmarszczek, napina skórę. Poprawia 
jędrność i elastyczność, silnie rozświetla. EKSTRAKT Z KAWIORU: odżywia komórki 
skóry oraz wspomaga procesy jej metabolizmu. Kawior rewitalizuje, oczyszcza, 
detoksykuje, walcząc z 
oznakami starzenia                                                                                       
Czas 75 min                                                                                                                        Cena 380 zł 
 
Zabiegi Specjalistyczne 
Peeling Wygładzający  z maską dostosowaną do potrzeby skóry                                                   
czas 30 min                                                                                                                        Cena 130 zł 
 
Luksusowy  Zabieg Modelujący  Matis                    
Nowy zaawansowany technologicznie zabieg dla uzyskania prawdziwego efektu liftingu. 
Wskazany na każdym etapie starzenia się skóry. Przywraca skórze młodość, napina, 
ujędrnia i modeluje owal twarzy. 
Czas  60 min                                                                                                                        Cena 250 zł 

  

Zabieg Kojący Matis 

Zmniejsz wrażliwość skory i łagodzi  podrażnienia .Rysy twarzy sa wygładzone. Skóra 

staje się rozświetlona i nawilżona. Wzmacnia i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych. 

Redukuje istniejący rumień. Problem naczynek jest mniej widoczny.                         

Czas 60 min                                                                                                                           Cena 170 zł 

 

Zabieg Rozświetlający  Matis 

Zabieg z witaminą C oraz porcją antyoksydantów. Przywraca blask i świeżość skórze 

zmęczonej i poszarzałej. Dotlenia i wyrównuje kolor skóry. Zabieg polecany dla kobiet i 

mężczyzn.  

Czas 70 min                                                                                                                            Cena  170 zł 

 

RYTUAŁ TECHNI  LISS                                 

Intensywna pielęgnacja zainspirowana kosmeceutykami. Nakładana na skórę twarzy 
profesjonalna maseczka i peeling działa jak intensywna kuracja. Formuła tych 
kosmetyków bazuje na kwasie glikolowym i hialuronowym, dzięki temu zabieg złuszcza 
i wygładza powierzchnię skóry, jednocześnie pobudza odnowę komórkową, co sprzyja 
redukcji zmarszczek.  
Czas 70 min                                                                                                                            Cena 250 zł   
 
TERAPIA POWER HYALURONIC 
-Reguluje naturalną hydrodynamikę skóry, przywracając jej optymalne nawilżenie, 
co gwarantuje proces jej odnowy i wygładzenie jej powierzchni. Nowoczesna 
terapia Power Hyaluronic została stworzona, w oparciu o składniki o bardzo niskiej i 
wysokiej masie cząsteczkowej, aby głęboko nawilżyć skórę oraz równocześnie chronić ją 
przed zbyt wczesną utratą wody, spowodowaną przez agresywne czynniki zewnętrzne.  
Czas 65min                                                                                                                             Cena 200 zł  
 



AQUATHERM TERAPIA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ 

Zabieg wykorzystujący kojące działanie wody termalnej z najnowszych źródeł salies-de-
bearn wprost z Pirenejów francuskich. Terapia dzięki bogactwu soli mineralnych oraz 
oligoelementów przywraca równowagę metabolizmu naskórka zapewniając 
natychmiastowe ukojenie i wzmocnienie wrażliwej skóry. 
 Czas 70 min                                                                                                                          Cena: 190 zł 
 
Zabieg Intensywnie Rozświetlający na Okolice Oczu 
Zabieg z maseczką algową peel-off, który rozświetla i pozostawia skórę wypoczętą. 
Zmniejsza widoczność zmarszczek, likwiduje „kurze łapki, cienie i opuchnięcia. Ożywia 
spojrzenie, pozostawia skórę gładką i wzmocnioną.     
Czas 40 min                                                                                                                           Cena 140 zł 
 
GOLDEN EYE –Zabieg pod oczy z 24-karatowym złotem 
Dla kaz dego rodzaju sko ry, kto ra wymaga intensywnej pielęgnacji okolic oczu. Idealny 
przy opadających powiekach i cieniach pod oczami. 
Spektakularny zabieg na okolice oczu o potrójnym działaniu: niweluje opuchliznę, 
spłyca zmarszczki, rozświetla skórę. Doskonale poprawia elastyczność i jędrność 
powiek, skóra jest odprężona, znikają cienie i opuchlizna. Zawartość kwasu 
hialuronowego i ekstraktu z czarnej perły sprawia, że skóra staje się nawilżona, napięta, 
wygląda świeżo i młodo  
Czas  70 min                                                                                                                          Cena 180 zł 
 
PERFECT AGE-Kompleksowa pielęgnacja z komo rkami macierzystymi. 
Zabieg anti-aging przeznaczony dla kaz dej cery o działaniu spowalniającym naturalny 
proces starzenia się sko ry. Oparty na bazie wielokrotnie nagradzanych preparatach z 
komo rkami macierzystymi kwiato w jabłoni, przyspiesza podziały komo rkowe aktywnie 
stymulując sko rę do regeneracji. Idealny dla sko r suchych, dojrzałych z utratą 
elastycznos ci, jak ro wniez  na pierwsze zmarszczki. 
 
Silne działanie regenerujące, nawilz ające i wzmacniające. Znacznie poprawia 
elastycznos c  sko ry i spłyca zmarszczki. Skutecznie opo z nia procesy starzenia się sko ry 
oraz stymuluje nasko rek do szybszej odnowy pozostawiając sko rę napiętą i wygładzoną. 
Czas 80 min                                                                                                                             Cena 200 zł 
 
Puri Solution                                                                                                                      

Zabieg oczyszczający i przywracający skórze równowagę, dla cery tłustej i mieszanej. 

Zabieg, podczas którego do usunięcia zanieczyszczeń wykorzystuje się rozgrzewający 

peeling, a następnie maskę algową peel-off, dzięki czemu skóra staje się gładka jak nigdy 

przedtem.                  

Czas 70 min                                                                                                                            Cena 160 zł 

 

RYTUAŁ DLA MĘŻCZYZN-Zabieg OPTI-MALE 

Ogromna doza relaksu zapewniająca doskonałe samopoczucie i niezrównane uczucie 

komfortu. W tym przeznaczonym dla mężczyzn zabiegu, wykorzystywane są ekstrakty z 

hematytu o działaniu stymulującym i oczyszczającym, dzięki którym skóra jest 

doskonale oczyszczona, a mięśnie twarzy – rozluźnione.         

 Czas 75 min                                                                                                                           Cena 150 zł 



 
Zabieg z oczyszczaniem mechanicznym i maską algową 
oczyszcza, usuwa martwe komórki naskórka, likwiduje zaskórniki; stosowany 
regularnie poprawia stan skóry, zmniejsza ryzyko tworzenia stanów zapalnych; idealny 
jako zabieg regulujący nadprodukcję sebum, matujący i nawilżający.       
Czas 70 min                                                                                                                             Cena180 zł 
 

Peeling kawitacyjny- to bezbolesny, delikatny i nieinwazyjny zabieg 
oczyszczający wykorzystaniem ultradźwięków. Polecany jest osobom, których skóra 
potrzebuje intensywnej odnowy. Kawitacja to stosunkowa prosta procedura, która 
skutecznie usuwa nadmiar sebum i zrogowaciały naskórek z twarzy oraz dogłębnie 
regeneruje, dzięki czemu cera staje się promienna, zdrowa i naturalnie piękna. 
Czas 20 min                                                                                                                               Cena 70 zł 
 
Peeling kawitacyjny, sonoforeza, maską algowa               
Czas 60min                                                                                                                              Cena 130 zł 
 
Peeling kawitacyjny, masaż twarzy, szyi, dekoltu, maska              
Czas 70 min                                                                                                                             Cena 200 zł 
 
Masaż twarzy, szyi  i  dekoltu                                                              
Czas 20 min                                                                                                                                Cena 70 zł 
 
Masaż twarzy ani-aging –Wygładza zmarszczki, poprawia krążenie krwi i limfy, 
dotlenia i nawilża komórki, rozluźnia mięśnie.                                         
Czas 40 min                                                                                                                             Cena 100 zł 
 
 
 

ZABIEGI DODATKOWE 
  
Depilacja woskiem azulenowym 
Twarz                                                                                                                                           Cena 50 zł 
Ręce                                                                                                                                              Cena 80 zł 
Nogi                                                                                                                                     Cena150 zł 
Bikini                                                                                                                                          Cena100 zł 
Pachy                                                                                                                                           Cena 40 zł 
Wasik                                                                                                                                           Cena 25 zł 
Plecy                                                                                                                                           Cena100 zł 
 
Henna brwi, rzęsy; regulacja                                                                                                 Cena 60zł 
Manicure biologiczny SPA                                                                                                     Cena 80 zł 
Pedicure biologiczny SPA                                                                                                     Cena100 zł 
Makijaż wieczorowy                                                                                                              Cena130 zł 
Makijaż ślubny                                                                                              Cena150 zł 
 

 
 
 
 



ZABIEGI NA CIAŁO  
 

PEELINGI 
Peeling z solami morskimi                                                                                                    Cena 80 zł 
Peeling ciała łagodny                                                                                                              Cena 80 zł 
Peeling ciała intensywny                                                                                                     Cena 100 zł 
Peeling ciała średni                                                                                                                 Cena 90 zł 
Peeling ciała oraz masaż naturalnymi olejkami o zapachu  każdej pory roku        
Czas 80 min                                                                                                                             Cena 200 zł   
 
MASAŻE                                            
Masaż ciała  świecą                                                                                                               Cena 150 zł 
Masaż ciała relaksacyjny                                                                                                     Cena 130 zł 
Masaż ciała klasyczny                                                                                                          Cena 140 zł 
Masaż leczniczy kręgosłupa                                                                                                 Cena 90 zł 
 
 
 
Zabieg AROSHA SLIM_CEL - Bandaże o neutralnym zapachu, bogate w składniki 
aktywne, idealne dla osób pragnących dobrego i efektywnego produktu 
.Pozwala odnaleźć i utrzymać dobrą formę fizyczną poprzez kombinację efektywnych 
składników: kofeina stymuluje lipolizę, umożliwia działanie wyszczuplające. Ekstrakt z 
GUARANY aktywuje mechanizmy związane z rozbiciem komórek tłuszczowych. ESCINA 
– aktywny składnik nasion kasztanowca zwykłego, chroni naczynia, zmniejsza 
przekrwienie, rozjaśnia.   
 Czas 80 min                                                                                                                          Cena 280 zł 
 
Zabieg silnie wyszczuplający SLIM na bazie alg morskich-Guam 
Najskuteczniejsza metoda błyskawicznego modelowania i wyszczuplania sylwetki. Błoto 
bogate w pierwiastki, minerały, witaminy i proteiny nałożone na ciało odżywiają i 
zapobiegają dalszemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Pomagają łagodzić wiele 
dolegliwości o podłożu reumatycznym i dermatologicznym. Posiada właściwości 
antystresowe poprawiające samopoczucie.                                                                    
Czas 70 min                                                                                                                           Cena 250 zł 

 
Zabieg Relax- Peeling- masaż- maska  
Zabieg relaksujący dla ciała i zmysłów proponowany osobom zmęczonym i 
zestresowanym. Wygładza odżywia i zmiękcza skórę. Niweluje napięcia mięśni.   
Czas 70 min                                                                                                                         Cena   230 zł 
 
Zabieg Detox-Peeling-masaż maska 
Dotlenia i odnawia skórę .Sprawia uczucie lekkości. Poprawia jędrność i napięcie skóry.                                                                              
Czas 70 min                                                                                                                         Cena  230 zł 
 
Zabieg AGE Peeling-masaż- maska     
Regeneruje, tonizuje i odnawia skórę. Posiada właściwości odmładzające. Wspomaga 
odnowę i spoistość komórek.  
Czas 70 min                                                                                                                        Cena  230 zł                  
 
 


