Pielęgnacja twarzy:

»» POLECANE: Aquatherm –
prawdziwy luksus dla skóry wrażliwej /60 min./
»» POLECANE: Maska kolagenowa –
zabieg przeciw zmarszczkom /60 min./
»» Natural defence
»» Global lift
»» Power Hialuronic –
zabieg intensywnie nawilżający
»» Timeless prodigy –
intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy
»» Pure Collagen Velvet Eye Pads – zabieg pod oczy

Ansiktsbehandling:

270,00 zł
280,00 zł
190,00 zł
350,00 zł
270,00 zł
450,00 zł
150,00 zł

Technologie, peelingi chemiczne:

»» Anbefalte: Aquatherm –
Dyp nærende og anti-rynkende behandling /60 min./
»» Anbefalte: Kollagen maske –
antitynke behandling /60 min./
»» Natural defence
»» Global lift
»» Power Hialuronic –
intensiv fuktighetsgivende behandling
»» Timeless prodigy –
Intensiv anti-rynke behandling
»» Pure Collagen Velvet Eye Pads – behandling for øyepartiet

Teknologier, kjemisk peeling:

»» Mikrodermabrazja diamentowa na twarz + maska

250,00 zł

»» Peeling kawitacyjny + maska algowa

185,00 zł

»» Ansiktsbehandling microdermabrasion-krystallsliping +
maske
»» Kavitasjonspeeling + alge maske

»» Glycopeel (peeling anty-age kwesem glikolowym)

230,00 zł

»» Glycopeel (peeling anti-aging med glykolsyre)

»» Peeling kwasem migdalowym

200,00 zł

»» Mandelsyre peeling

»» Cryolift (ujędrnianie twarzy i ciała)

280,00 zł

»» Cryolift (oppstrammende behandling for ansikt og kropp)

»» Cryopeel

350,00 zł

»» Cryopeel

»» Endermologia LPG (redukcja cellulitu, wyszczuplanie)

130,00 zł

»» LPG Endermologi (cellulitt reduksjon, slanking)

»» Mezoterapia bezigłowa TMT (programy na twarz lub ciało)

350,00 zł

»» Mesoterapi (ansikt og kropp behandlinger)

»» Geneo+ Neomassage

300,00 zł

»» Geneo+ Neomassage

»» Tripollar RF

280,00 zł

»» Tripollar RF

»» Rytuał Ambra Day Spa (peeling całego ciała + masaż) /90 min./
»» Ceremonia Ambra Day Spa (peeling całego ciała, masaż na oleju
o wybranej indywidualnie nucie zapachowej
oraz relaksacyjny masaż stóp) /120 min./
»» Czekoladowa euforia (relaks i ujędrnianie)

240,00 zł

»» Ambra Day Spa Ritual (kropps skrubb + massasje) /90 min./
»» Ambra Day Spa Kropps Seremonien (skrubb for hele kroppen,
massasje med valgfritt massasjeolje og avslappende fot massasje)
/120 min./
»» Sjokolade fristelse (avslappende og oppstrammende)

»» Miód i wanilia (regeneracja i odżywienie)

280,00 zł

»» Soczysta pokusa (zabieg na bazie arbuza)

280,00 zł

»» Rytuały Spa & Wellness
(peeling, masaż egzotyczny,
balsam na wykończenie)

350,00 zł

Zabiegi na ciało:

Kroppsbehandlinger:
290,00 zł
280,00 zł

Masaże:

»» Melk & Vanilje (regenererende od nærende)
»» Saftig fristelse (fuktgivende og anti cellulitt vannmelon
behandling)
»» Signaturbehandlinger
(kropps skrubb, manuell massasje,
avsluttes med påforing av passende produkt)

Massasje:

»» Masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi /75 min./

200,00 zł

»» Massasje med varme basalt steiner /75 min./

»» Masaż gorącymi muszlami /50 min./
»» Masaże egzotyczne (bambusem królewskim, kamieniami
Vacapou, niebiańskimi kulkami, miskami kokosowymi) /50 min./
»» Masaż wyszczuplający Thalgomince /50 min./

200,00 zł

190,00 zł

»» Lava skjell massasje /50 min./
»» Eksotisk massasje (med: kongelig bambus,
eksotiske tresteiner, kokos boller) /50 min./
»» Thalgomince slankemassasje /50 min./

200,00 zł

»» Masaż ciepłą czekoladą /50 min./

190,00 zł

»» Varm sjokolade massasje /50 min./

»» Masaż witalno-aromaterapeutyczny /50 min./

160,00 zł

»» Vital & Aromaterapi massasje /50 min./

»» Masaż witalno-aromaterapeutyczny plecy /30 min./

120,00 zł

»» Vital & Aromaterapi massasje for rygg /30 min./

»» Relaksujący masaż stóp /30 min./

80,00 zł

»» Avslappende fotmassasje /30 min./
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Pielęgnacja dłoni:

Behandlinger for hender:

»» Manicure

49,00 zł

»» Manicure

»» Manicure + malowanie gładkie/french

59,00 zł

»» Manicure + lakk/fransk

»» Manicure SPA

60,00 zł

»» Manicure SPA

»» Manicure SPA + malowanie gładkie/french

69,00 zł

»» Manicure SPA + ensfarget lakk/fransk

»» Manicure miodowo-mleczny

70,00 zł

»» Melk & Honning manicure

»» Manicure miodowo-mleczny + malowanie gładkie/french

79,00 zł

»» Melk & Honning manicure + ensfarget lakk/fransk

»» Manicure japoński

70,00 zł

»» Kinesisk manicure

»» Manicure hybrydowy

95,00 zł

»» Hybrid manicure

»» Ciepła kąpiel parafinowa + peeling + masaż

59,00 zł

»» Parafinvoksbehandling + skrubb + massasje

»» Pielęgnacja dłoni SPA

49,00 zł

»» Spa Behandlinger for hender

Pielęgnacja stóp:
»» Pedicure

Fotpleie:
100,00 zł

»» Pedicure

»» Pedicure + malowanie gładkie/french

110,00 zł

»» Pedicure + ensfarget lakk/fransk

»» Pedicure SPA

120,00 zł

»» Pedicure SPA

»» Pedicure SPA + malowanie gładkie/french

130,00 zł

»» Pedicure SPA + ensfarget lakk/fransk

»» Pedicure miodowo-mleczny

140,00 zł

»» Melk & Honning pedicure

»» Pedicure miodowo-mleczny + malowanie gładkie/french

150,00 zł

»» Melk & Honning pedicure + ensfarget lakk/fransk

»» Stopy SPA

70,00 zł

»» SPA fotpleie

Depilacja woskiem:

Hårfjerning m/voks:

»» Górna warga

25,00 zł

»» Broda

»» Overleppe

20,00 zł

»» Hake

»» Baczki

20,00 zł

»» Kinn

»» Pachy

45,00 zł

»» Armhule

»» Przedramiona

45,00 zł

»» Underarmene

»» Klatka piersiowa

80,00 zł

»» Bryst

»» Plecy

80,00 zł

»» Rygg

»» Brzuch

40,00 zł

»» Mage

»» Łydki

60,00 zł

»» Legger

»» Uda

70,00 zł

»» Lår

»» Nogi

120,00 zł

»» Hele bein

»» Nogi + linia bikini

150,00 zł

»» Hele bein med bikini

»» Bikini

55,00 zł

»» Bikini

»» Bikini brazylijskie (częściowe)

65,00 zł

»» Bikini brasiliansk (delvis)

»» Bikini playboy (częściowe głębokie)

75,00 zł

»» Bikini playboy (delvis dyp)

»» Bikini Hoollywood (całościowe)

85,00 zł

»» Bikini Hollywood (hele)

Brwi i rzęsy:

Vipper & Bryn:

»» Henna brwi

25,00 zł

»» Farging av bryn

»» Henna rzęs

30,00 zł

»» Farging av vipper

»» Regulacja brwi

20,00 zł

»» Napp av bryn

»» Henna rzęs, brwi z regulacją

60,00 zł

»» Farging av vipper og bryn med napp

»» Regulacja brwi ciepłym woskiem

20,00 zł

»» Voks av øyebryn

»» Trwała na rzęsy

89,00 zł

»» Permanent vippebøy

Makijaż:

Makeup:

»» Makijaż dzienny

100,00 zł

»» Dag make-up

»» Makijaż wieczorowy

130,00 zł

»» Kvelds make-up
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