CENNIK

RYTUAŁY SPA&WELLNESS
Ceremonia ,,W różanym ogrodzie'' /100 min./ ............................................................................320 zł
Ceremonia ,,W różanym ogrodzie'' dla dwojga /100 min./ .........................................................540 zł
(Ceremonię rozpoczynamy peelingiem o zapachu róży damasceńskiej z suszonymi płatkami róży, na bazie
dobroczynnych olejków roślinnych. Następnie zapraszamy do relaksująco – odżywczej kąpieli z dodatkiem ekstraktu
z róży i koziego mleka. Po kąpieli wykonujemy relaksacyjny masaż na bazie olejku z ekstraktem z róży, oleju sojowego,
oliwy z oliwek, słodkich migdałów i avocado.)

Rytuał Ambra Day SPA /90min./ .................................................................................................240 zł
(Obejmuje aromatyczny peeling całego ciała oraz relaksacyjny masaż ciała na wybranym indywidualnie ciepłym oleju)

Ceremonia Ambra Day SPA /100 min./ .......................................................................................290 zł
(Obejmuje aromatyczny peeling cąłego ciała oraz relaksacyjny masaż ciała i stóp ciepłym olejem)

Rytuał na ciało "Skarby Maroka" /120min./ ................................................................................290 zł
(Zabieg rozpoczynamy obmyciem skóry czarnym mydłem z oliwek bogatym w wit. E. Następnie wykonujemy
wygładzający peeling rękawicą Kessa. Tak odświeżoną skórę otulamy ciepłym okładem z unikalnej glinki Ghassoul,
bogatej w cenne makro i mikroelementy. Podczas ostatniego etapu ciało jest dokładnie masowane z użyciem oleju
arganowego.)

Rytuał na twarz "Skarby Maroka" /45min./ .................................................................................150 zł
(Rytuał rozpoczynamy delikatnym obmyciem skóry wodą mineralną i czarnym mydłem z oliwek, następnie nakładamy
kojącą, bogatą w mikro i makroelementy glinkę białą. Zabieg kończymy relaksującym masażem twarzy, szyi i dekoltu
olejem arganowym.)

Ceremonia "Skarby Maroka" /150min./ ......................................................................................390 zł
(Połączenie rytuału na ciało i twarz "Skarby Maroka".)

Aromatyczny masaż twarzy & ciała /80 min./ .............................................................................200 zł
Aromatyczny masaż twarzy & ciała & stóp /110 min./ ...............................................................260 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
Letnia bryza ................................................................................................................................280 zł
Miód i wanilia ..............................................................................................................................280 zł
Czekoladowa euforia ...................................................................................................................280 zł
Soczysta pokusa ...........................................................................................................................280 zł
Peeling całego ciała (cukrowy lub solny) ....................................................................................120 zł
Peeling całego ciała (w zabiegu) ...................................................................................................99 zł

ZABIEGI OPALAJĄCE
Fake Bake – całe ciało .................................................................................................................199 zł
Fake Bake – zabieg częściowy ....................................................................................................129 zł

RYTUAŁY NA CIAŁO DECLEOR
Aroma – masaż
100% naturalny zabieg. Relaksujący masaż całego ciała połączony z zabiegami aromaterapii.
Oznaki codziennego stresu w ciele znikają.

Cena: 200 zł / 1 h
Cena: 250 zł / 1 h 30 minut

Aroma – masaż (intensywny komfort)
Relaksująco-regenerujący masaż całego ciała połączony z aromaterapią. Zmysłowy
aromaterapeutyczny balsam wykorzystywany w trakcie rytuału stworzony jest z ekskluzywnego
koktajlu naturalnych olejków eterycznych, który pomaga niwelować napięcie i stres oraz pozwala
odzyskać pełną harmonię. Odżywcza i regenerująca maska delikatnie rozgrzewa się na skórze w
trakcie masażu dostarczając niezwykłych doznań. Zawarte w produktach składniki aktywne
sprawiają, ze skóra jest idealnie nawilżona, świetlista i aksamitnie gładka.
Cena: 290 zł / 1 h 30 minut

Aroma Blend
Indywidualnie dobrany do potrzeb klienta rytuał modelujący sylwetkę i oddziałujący na jego emocje za
pomocą aromaterapii. Rytuał został stworzony aby zwalczać najczęściej pojawiające się niedoskonałości na
naszym ciele. Spersonalizowana mieszanka produktów moze dodawać nam energii, relaksować i odprężać
lub harmonizować nasz umysł.

Wyszczuplenie
Zwalcza cellulit, przyspiesza proces spalania tkanki tłuszczowej oraz usuwania toksyn z organizmu.

Cena: 290 zł / 1 h

Jędrność
Poprawia napięcie skóry, przyspiesza proces regeneracji oraz pobudza produkcję kolagenu
i elastyny.

Cena: 290 zł / 1 h

Ucieczka na Madagaskar
Zmysłowy sen przenosi nas na jedyną w swoim rodzaju wyspę. Rytał jest oparty na energetyzującym masażu
i celebruje różnorodność krajobrazu Madagaskaru – ukształtowanie terenu, klimat, dziką florę i faunę,
kulturę mieszkańców. Redkuje napięcia i stres. Ciało jest pełne energii, a umysł jest ukojony.

Cena: 200 zł / 1 h

MASAŻE
Masaż dla Dwojga z bukietem kwiatów - idealny na prezent dla zakochanych..........................350 zł
Masaż relaksacyjny z bukietem kwiatów – idealny na prezent....................................................200 zł
Masaż ciepłym masłem /50min./ .................................................................................................160 zł
Masaż ciepłym masłem /30 min./ ................................................................................................120 zł
Masaż ciała świecą z olejkiem roślinnymi ( do wyboru rózne zapachy) /50 min./ .....................200 zł
Masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi /75 min./ ..................................................................250 zł
Masaż gorącymi muszlami z wybrzeży Filipin /50 min./ ............................................................200 zł
Masaż stemplami tropikalnymi /50min./ .....................................................................................200 zł
Masaż relaksujący bambusem królewskim /50 min./ ..................................................................200 zł
Masaż energetyzujący niebiańskimi kulkami /50 min./ ..............................................................200 zł
Masaż wyszczuplająco–detoksykujący drewnianymi kamieniami z drzewa Wacapou /50 min./ 200zł
Masaż ujędrniający miseczkami kokosowymi z elementami masażu polinezyjskigo /50 min./...200zł
Masaż wyszczuplający thalgomince /50 min./ ............................................................................190 zł
Masaż wyszczuplający thalgomince /30 min./ ............................................................................120 zł
Masaż bańką chińską /50 min./ ....................................................................................................180 zł
Masaż bańką chińską /30 min./ ....................................................................................................110 zł
Masaż witalno–aromaterapeutyczny /50 min./ ............................................................................160 zł
Masaż witalno–aromaterapeutyczny /30 min./ ............................................................................120 zł
Masaż relaksacyjny /30 min./ ......................................................................................................110 zł
Masaż relaksacyjny /50 min./ ......................................................................................................150 zł
Masaż ciepłą czekoladą /30 min./ ................................................................................................140 zł
Masaż ciepłą czekoladą /50 min./ ................................................................................................200 zł
Relaksujący masaż stóp /30 min./ ..................................................................................................80 zł
Masaż dłoni /20min./ .....................................................................................................................45 zł
Masaż dłoni ciepłą świecą /20 min./ ..............................................................................................60 zł

ZABIEGI (BANDAŻE) NA CIAŁO AROSHA
(PROGRAMY ANTYCELLULITOWE,
WYSZCZUPLAJĄCE, MODELUJĄCE)
Zabieg z bandażami przeznaczony jest do walki z utratą napięcia skóry, nadwagą, rozstępami,
cellulitem, „pomarańczową skórką”.
Bandaże użyte do zabiegu:
Aqua Drain - zastoje wodne
Aqua drain to bandaże, które pomagają usunąć zastoje płynów i toksyn z organizmu, walczą z
objawami cellulitu. Wspomagają drenaż limfatyczny.
Składniki aktywne: sól z Morza Martwego, kwas mlekowy.
Slim Cel - zabieg wyszczuplający (cellulit obrzękowy)
Slim Cel to bandaże nasączone aktywnymi składnikami, które eliminują nagromadzoną wodę oraz
remineralizują skórę. Rozpuszczają złogi tłuszczowe, redukując obwód obszaru poddanego
zabiegowi. SLIM CEL wspomaga walkę z cellulitem.
Efekt: wyszczuplający, stymuluje proces rozkładu trójglicerydów, działa drenująco, pomaga
wyrzeźbić sylwetkę.
Składniki aktywne: kofeina, escyna, guarana.
Lipho Cel - zabieg wyszczuplający i na cellulit
Lipho Cel to bandaże nasączone aktywnymi składnikami. Zabieg przeznaczony do walki ze
zlokalizowanym cellulitem. Kombinacja kofeiny, L-karnityny oraz fosfatydylocholiny daje efekt
rozpuszczenia komórek tłuszczowych oraz redukcji obwodów obszarów poddawanych zabiegowi.
Cena: 220 zł – pojedynczy zabieg na ciało
Cena: 760 zł – pakiet 4 zabiegów na ciało
Cena: 1440 zł – pakiet 8 zabiegów
Cena: 70 zł – szczotka do suchego peelingu

ZABIEG AROSHA LIFTING UP NA BIUST, DEKOLT
Najnowszy zestaw zabiegowy stworzony z myślą o remodelingu biustu i dekoltu. Poprawia wygląd
biustu, modeluje ich kształt, powiększa - nawet o jeden rozmiar!
Aktywne koncentraty błyskawicznie wypełnią, wyrzeźbią, i podniosą biust. Seria zabiegów tworzy
mikrosiateczkę liftingującą na kształt "niewidocznego biustonosza", zapewniając szybki efekt
"push-up". Zabieg skutecznie zwalcza objawy opadania, utraty jędrności i elastyczności biustu.
Powiększa piersi nadając im piękny i okrągły kształt, a także poprawia elastyczność i gładkość
skóry.
Bandaż użyty do zabiegu:
Bandaże Push Up nasączone łatwo wchłanialną mieszanką aktywnych składników, która poprawi
elastyczność i napięcie skóry. Pomoże wymodelować, przywrócić piersiom objętość oraz zdrowy
wygląd.
Cena: 200 zł

KĄPIELE RELAKSACYJNO – PIELĘGNACYJNE
Subtelną troskę o ciało rozpoczynamy od pielęgnacyjnej kąpieli. To wyciszające preludium, które przygotowuje
nasz umysł i ciało na całą symfonię wyjątkowo przyjemnych doznań związanych z kolejnymi zabiegami lub jako
samodzielny rytuał. Po kąpieli można się udać do strefy relaksu do czego zachęcamy.

Aromatyczna dla Dwojga
Romantyczna kąpiel dla Dwojga w dużej wannie SPA, w blasku świec, połączona z aromaterapią
i hydromasażem. Do niepowtarzalnej, zapachowej i detoksykującej kąpieli używamy ziołowych
woreczków Kurland z solą morską i kwiatami róży.
Czas trwania: 20 minut
Cena: 160 zł

Kąpiel ziołowa
Genialne kombinacje kojących ziół, aromatycznych kwiatów i kryształków soli umieszczone
w woreczkach z organzy. Idealne do kąpieli i po ceremoniach zabiegowych. Kryształki soli
przyciągają trudno rozpuszczalne składniki z ziół. Roztopione w kąpieli kryształki zachowują na
długo moc składników roślinnych. Do wyboru różne mieszanki ziół.
Czas trwania: 20 minut
Cena dla jednej osoby: 130 zł
Cena dla dwojga: 160 zł

Kąpiel Kleopatry
Pięknie pachnąca, ciepła kąpiel w wodzie z dodatkiem mleka koziego i protein mlecznych Łagodzi
podrażnienia skóry, odżywia. Sprawia, że skóra jest delikatna w dotyku i nawilżona.
Pozostawia na skórze subtelny i delikatny zapach róży.
Czas trwania: 20 minut
Cena dla jednej osoby: 130 zł
Cena dla dwojga: 160 zł

Kąpiel lawendowa – relaksująca - odprężająca
Związki aromatyczne, zawarte w olejku lawendowym, wpływają tonująco na układ nerwowy.
To oznacza, że zapach tego olejku uspokaja, łagodzi skutki stresu emocjonalnego i napięcia
nerwowego, ułatwia zasypianie.
Czas trwania: 20 minut
Cena: 130 zł
Cena dla dwojga: 160 zł

PIELĘGNACJA PODSTAWOWA
Zabieg manualnego oczyszczania z maską kremową – twarz .....................................................180 zł
Zabieg manualnego oczyszczania z maską algową / algami mikronizowanymi – twarz ............200 zł
Zabieg manualnego oczyszczania z maską kremową / algami mironizowanymi – plecy ...........200 zł

ZABIEGI DODATKOWE
Peeling kawitacyjny w zabiegu .....................................................................................................50 zł
Masaż twarzy na kremie ................................................................................................................90 zł
Masaż twarzy na ampułce ............................................................................................................100 zł
Maska algowa (twarz) w zabiegu ..................................................................................................80 zł
Maska algowa (szyja + dekolt) w zabiegu .....................................................................................90 zł
Płat kolagenowy w zabiegu ...........................................................................................................90 zł
Okulary kolagenowe w zabiegu ....................................................................................................80 zł

ZABIEGI NA TWARZ
Maria Galland
Kokon nawilżający ......................................................................................................................290 zł
Kokon bankietowy .......................................................................................................................380 zł
Kokon regenerujący .....................................................................................................................290 zł
Zabieg modelujący z gipsem .......................................................................................................390 zł
Thalasso – łagodzący dla skór wrażliwych i naczyńkowych z maską algową ............................320 zł
Thalasso – oczyszczający clariti z maską algową .......................................................................320 zł
Płatki liftingujące pod oczy..........................................................................................................139 zł
Piękne spojrzenie – zabieg odmładzający na okolice oczu (extra/w trakcie zabiegu na twarz)...159zł/139zł

Skeyndor
Programy zabiegowe na twarz /zabiegi w kasetonach/
Wszystkie programy zabiegowe obejmują rytuał powitalny, masaż relaksacyjny twarzy, szyi
i dekoltu oraz masaż dłoni.
Timeless prodigy – globalny zabieg ultra przeciwstarzeniowy oparty na czynnikach wzrostu,
komórkach macierzystych i wyciągu z białej trufli......................................................................590 zł
Global lift – program liftingujący, poprawia owal twarzy............................................................370 zł
Eternal – program ujędrniający z komórkami macierzystymi......................................................320 zł
Corrective – program przeciwzmarszczkowy, botox like.............................................................330 zł
Aquatherm – program kojący dla skóry wrażliwej......................................................................280 zł
Power Retinol – program intensywnie regenerujący, przeciw fotostarzeniu...............................290 zł
Power Hialuronic – program głęboko nawilżający z kwasem hialuronowym …........................290 zł
Power Hialuronic oczy & rzęsy....................................................................................................190 zł
Power C + - program rozświetlający, antyoksydacyjny................................................................280 zł
Power Oxygen..............................................................................................................................300 zł
Zabieg intensywny nawilżający dla Panów ….............................................................................320 zł
Zabieg intensywny przeciwzmarszczkowy dla Panów.................................................................340 zł

Zabiegi komponowane
Natural defence – zabieg nawilżający, anti – age.........................................................................190 zł
Zabieg dla skóry naczyniowej oparty na wodzie termalnej.........................................................190 zł
Essential – zabieg dla skór mieszanych i tłustych........................................................................190 zł

Peelingi chemiczne
PEELING MIGDAŁOWY
Peeling migdałowy ......................................................................................................................200 zł
Peeling migdałowy (dłonie) .........................................................................................................100 zł
Peeling migdałowy – pakiet 4 zabiegów .....................................................................................700 zł
GLYCOPEEL
Glycopeel 50 % (twarz) ...............................................................................................................230 zł
Glycopeel 50% (dłonie) ...............................................................................................................150 zł
Glycopeel 50 % – pakiet 4 zabiegów ..........................................................................................800 zł
Glycopeel 50 % – pakiet 6 zabiegów ........................................................................................1000 zł
FERULAC PEEL BOOSTER
Kwas ferulowy (twarz) ................................................................................................................320 zł
Kwas ferulowy (twarz + szyja) ....................................................................................................340 zł
Kwas ferulowy (twarz + szyja + dekolt) .....................................................................................350 zł
Kwas ferulowy (dłonie) ...............................................................................................................250 zł
FERULAC CLASSIC + WIT. C
Ferulac + C-Peel (twarz + szyja) .................................................................................................290 zł
Ferulac + C-Peel (twarz + szyja + dekolt) ...................................................................................320 zł
KWAS SALICYLOWY
Kwas salicylowy (twarz) .............................................................................................................190 zł
Kwas salicylowy (twarz + szyja) .................................................................................................230 zł
Kwas salicylowy (twarz + szyja + dekolt) ...................................................................................250 zł
Kwas salicylowy (plecy) .............................................................................................................200 zł
CRYOPEEL
Cryopeel (twarz) ..........................................................................................................................350 zł
Cryopeel (twarz + szyja) ..............................................................................................................380 zł
Cryopeel (twarz + szyja + dekolt) ...............................................................................................400 zł
Cryopeel (twarz) – pakiet 4 zabiegów .......................................................................................1100 zł

TECHNOLOGIE
GeneO+
GeneO+ + Neomasaż (twarz + szyja + dekolt) ...........................................................................300 zł
GeneO+ + Tripollar + Neomasaż (twarz + szyja + dekolt) .........................................................490 zł
GeneO+ + Neomasaż (twarz + szyja + dekolt) – pakiet 4 zabiegów ........................................1000 zł
GeneO+ + Neomasaż (twarz + szyja + dekolt) – pakiet 6 zabiegów ........................................1380 zł

TRIPOLAR RF (fala radiowa), która skutecznie modeluje owal twarzy.
Tripollar + Neomasaż (twarz + szyja + dekolt) ...........................................................................280 zł
GeneO+ + Tripollar + Neomasaż (twarz + szyja + dekolt) – pakiet 4 zabiegów ......................1800 zł
GeneO+ + Tripollar + Neomasaż (twarz + szyja + dekolt) – pakiet 6 zabiegów ......................2390 zł

Peeling kawitacyjny i sonoforeza
Peeling kawitacyjny (w zabiegu) ...................................................................................................50 zł
Peeling kawitacyjny twarz + ampułka + sonoforeza + algi mikronizowane ...............................200 zł
Peeling kawitacyjny twarz + ampułka + sonoforeza + maska kremowa .....................................180 zł
Peeling kawitacyjny twarz + ampułka + sonoforeza + maska algowa ........................................200 zł
Peeling kawitacyjny twarz + ampułka + sonoforeza + algi mikroniz. (twarz + szyja + dekolt)..220 zł
Peeling twarz/szyja/dekolt + ampułka + sonoforeza + maska kremowa (twarz+szyja+dekolt)..200 zł
Peeling twarz/szyja/dekolt + ampułka + sonoforeza + maska algowa (twarz+szyja+dekolt) .....220 zł
Peeling kawitacyjny twarz + ampułka + sonoforeza + płat kolagenowy na twarz ......................260 zł

Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja diamentowa na twarz + maska ......................................................................250 zł
Mikrodermabrazja diamentowa na twarz i szyję + maska ..........................................................300 zł
Mikrodermabrazja diamentowa na twarz, szyję i dekolt + maska ..............................................350 zł
Mikrodermabrazja diamentowa na plecy + maska kremowa.......................................................350 zł
Mikrodermabrazja diamentowa na plecy 1/2 + maska kremowa:................................................250 zł
Pakiet mikrodermabrazja na twarz – MINI: 4 zabiegi /1 zab. – 175 zł/ ......................................700 zł
Pakiet mikrodermabrazja na twarz – MAXI: 6 zabiegów /1 zab. – 150 zł/ .................................900 zł

Cryolift
Cryolift (twarz, szyja, dekolt) ......................................................................................................300 zł
Cryolift (twarz, szyja) ..................................................................................................................280 zł
Cryobust (zabieg na biust) ...........................................................................................................280 zł
Cryolift – seria 6 zabiegów (twarz + szyja + dekolt) ................................................................1500 zł
Cryolift – seria 4 zabiegów (twarz + szyja + dekolt) ................................................................1000 zł
Cryolift – seria 4 zabiegów (twarz + szyja) ................................................................................900 zł

Mezoterapia bezigłowa
zabieg pojedynczy dowolnego programu ....................................................................................350 zł
seria 4 zabiegów ........................................................................................................................1200 zł
seria 6 zabiegów ........................................................................................................................1700 zł

Endermologia™
Pojedynczy zabieg .......................................................................................................................120 zł
Pakiet 5 zabiegów ........................................................................................................................550 zł
Pakiet 10 zabiegów ....................................................................................................................1000 zł
Pakiet 15 zabiegów + strój gratis ...............................................................................................1450 zł
Strój ...............................................................................................................................................90 zł

MANICURE I PEDICURE
W trosce o bezpieczeństwo i higienę wszystkie narzędzia używane do zabiegów w naszym salonie
są sterylizowane za pomocą AUTOKLAWU.

Manicure
Manicure ........................................................................................................................................49 zł
Manicure + malowanie gładkie/french ..........................................................................................59 zł
Manicure SPA ................................................................................................................................60 zł
Manicure SPA + malowanie gładkie/french ..................................................................................69 zł
Manicure miodowo–mleczny ........................................................................................................70 zł
Manicure miodowo–mleczny + malowanie gładkie/french ..........................................................79 zł
Manicure Deluxe (manicure, peeling, kąpiel parafinowa) ............................................................80 zł
Manicure Deluxe + malowanie gładkie/french .............................................................................89 zł
Manicure japoński .........................................................................................................................70 zł
Manicure hybrydowy gładki ..........................................................................................................95 zł
Manicure hybrydowy french / ombre / baby boomer ..................................................................120 zł
Usunięcie hybrydy .........................................................................................................................30 zł
Malowanie hybrydowe gładkie/french bez manicure/ ...................................................................65 zł
Malowanie paznokci /bez manicure, pedicure/ .............................................................................30 zł
Opiłowanie paznokci .....................................................................................................................20 zł
Położenie żelu na własne paznokcie z manicure .........................................................................150 zł
Przedłużenie paznokci na formie z manicure ..............................................................................180 zł
Położenie żelu cover na własne paznokcie lub niewielkie przedłużenie .....................................180 zł
Żel french ślubny ze zdobieniem ............................................................................................od 200 zł
Uzupełnienie żelu z manicure ......................................................................................................120 zł
Położenie żelu na pojedynczy paznokieć ......................................................................................18 zł
Ściągnięcie żelu z paznokci ...........................................................................................................85 zł
Zdobienie proste ........................................................................................................od 5 zł/paznokieć
Zdobienie fantazyjne ............................................................................................. od 10 zł/ paznokieć
Cyrkonie 1–5 szt ..............................................................................................................................3 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp
Pielęgnacja dłoni SPA ....................................................................................................................49 zł
Ciepła kapiel parafinowa na dłonie ...............................................................................................59 zł
Rękawice regenerujące dłonie .......................................................................................................49 zł
Stopy SPA ......................................................................................................................................70 zł
Ciepła kąpiel parafinowa na stopy .................................................................................................79 zł

Pedicure
Pedicure .......................................................................................................................................100 zł
Pedicure + malowanie gładkie/french .........................................................................................110 zł
Pedicure SPA ................................................................................................................................120 zł
Pedicure SPA + malowanie gładkie/french ..................................................................................130 zł
Pedicure miodowo–mleczny ........................................................................................................140 zł
Pedicure miodowo–mleczny + malowanie gładkie/french ..........................................................150 zł
Pedicure japoński .........................................................................................................................120 zł
Pedicure hybrydowy (malowanie gładkie) ..................................................................................145 zł
Pedicure hybrydowy (malowanie french) ....................................................................................155 zł
Malowanie hybrydowe gładkie /bez pedicure/ ..............................................................................50 zł
Malowanie hybrydowe french /bez pedicure/ ................................................................................65 zł
Usunięcie hybrydy .........................................................................................................................30 zł
Pedicure + położenie żelu ............................................................................................................190 zł
Uzupełnienie żelu ........................................................................................................................110 zł
Ściągnięcie żelu z paznokci ...........................................................................................................85 zł

MAKIJAŻ I STYLIZACJA RZĘS
Makijaż dzienny ..........................................................................................................................100 zł
Makijaż wieczorowy ....................................................................................................................130 zł
Makijaż ślubny ............................................................................................................................150 zł
Kępki rzęs /szt/ ................................................................................................................................4 zł
Sztuczne rzęsy /para/ .....................................................................................................................45 zł
Rzęsy Hypnotizing by Secret Lashes – założenie........................................................................350 zł
Rzęsy – uzupełnienie express/małe/duże...............................................................60 zł/ 160 zł/ 200 zł
Rzęsy – usunięcie ..........................................................................................................................80 zł

USŁUGI DODATKOWE
Henna brwi ....................................................................................................................................25 zł
Henna rzęs .....................................................................................................................................30 zł
Regulacja brwi ...............................................................................................................................20 zł
Regulacja brwi /w zabiegu/ ...........................................................................................................15 zł
Henna rzęs, brwi z regulacją ..........................................................................................................60 zł
Regulacja brwi ciepłym woskiem ..................................................................................................20 zł
Trwała na rzęsy ..............................................................................................................................89 zł
Przekłucie uszu (kolczyki w cenie usługi) ..................................................................................120 zł
Przekłucie jednego ucha (kolczyki w cenie usługi) ......................................................................90 zł
Sterylne kolczyki (szeroki wybór) ............................................................................................od 49 zł

DEPILACJE
KOBIETY:
Górna warga ...................................................................................................................................25 zł
Broda .............................................................................................................................................20 zł
Szyja ..............................................................................................................................................30 zł
Baczki ............................................................................................................................................20 zł
Depilacja twarzy komplet (baczki, broda, górna warga) ...............................................................55 zł
Pachy .............................................................................................................................................45 zł
Ręce całe ........................................................................................................................................65 zł
Ręce 1/2 ........................................................................................................................................45 zł
Brzuch ............................................................................................................................................40 zł
Łydki ..............................................................................................................................................60 zł
Łydki + kolana ...............................................................................................................................69 zł
Uda .................................................................................................................................................70 zł
Uda + kolana ..................................................................................................................................79 zł
Nogi .............................................................................................................................................120 zł
Nogi + linia bikini ........................................................................................................................150 zł
Linia na plecach .............................................................................................................................35 zł
Bikini tradycyjne ..........................................................................................................................59 zł
Bikini brazylijskie (częściowe) .....................................................................................................69 zł
Bikini playboy (częściowe głębokie) ............................................................................................79 zł
Bikini Hoollywood (całościowe) ...................................................................................................89 zł
Linia na brzuchu ............................................................................................................................25 zł
Pośladki .........................................................................................................................................49 zł

DEPILACJE
MĘŻCZYŹNI:
Tors ................................................................................................................................................80 zł
Plecy ...............................................................................................................................................80zł
Połowa pleców ...............................................................................................................................40 zł
Plecy i ramiona ............................................................................................................................100 zł
Brzuch ............................................................................................................................................40 zł
Tors i brzuch ................................................................................................................................100 zł
Ręce ...............................................................................................................................................65 zł
Nogi .............................................................................................................................................120 zł
Kark ...............................................................................................................................................45 zł

ZABIEGI DLA DZIECI
Masaż owocowy /20 min./ .............................................................................................................80 zł
Masaż owocowy dłoni "Słodkie rączki" /15 min./ ........................................................................30 zł
Masaż owocowy stóp "Słodkie stópki" /15 min./ ..........................................................................60 zł
Manicure księżniczki /25 min./ .....................................................................................................40 zł
Pedicure księżniczki /30 min./ .......................................................................................................70 zł
Tatuaż zmywalny ......................................................................................................................20-50 zł
Przekłucie uszu (kolczyki w cenie usługi) ..................................................................................120 zł

STREFA DAY SPA W AMBRA DAY SPA
Zapraszamy do miejsca, w którym czas płynie w całkiem innym rytmie. Pakiety spa oraz zabiegi
we dwoje odbywają się w tym wyjątkowym miejscu. Przychodząc do nas otrzymasz bieliznę
jednorazową, ręczniki, szlafrok. Pakiety i masaże dla dwojga wykonujemy w jednym gabinecie,
w którym można również się poddać relaksującej kąpieli we dwoje. Po zabiegach możesz również
odpocząć w strefie relaksu, do czego bardzo zachęcamy. Przy blasku świec, dźwiękach relaksującej
muzyki możesz wypoczywać i delektować się wyśmienitą herbatą lub kawą.

PAKIETY
Popołudnie Piękna .......................................................................................................................600 zł
Popołudnie Piękna Exclusive ......................................................................................................800 zł
Popołudnie Piękna Royal .............................................................................................................900 zł
Relaks i Regeneracja ...................................................................................................................550 zł
Pakiet We Dwoje .........................................................................................................................750 zł
Pakiet We Dwoje Exclusive .........................................................................................................900 zł
Pakiet Dla Mężczyzn ...................................................................................................................500 zł
Mama i Córka ..............................................................................................................................520 zł
Pakiet Dla Przyszłej Mamy .........................................................................................................500 zł
Pakiet Dla Młodej Mamy ............................................................................................................720 zł
Program Dla Nowożeńców ..........................................................................................................800 zł
Pakiet Detox i Wyszczuplenie ...................................................................................................1800 zł

Popołudnie Piękna
- kompleksowy zabieg na twarz dobrany indywidualnie do potrzeb skóry,
- zabieg pielęgnacyjny na ciało wybrany z szerokiej oferty zabiegów na ciało,
- manicure z malowaniem w dowolny sposób,
- pielęgnacyjny pedicure z malowaniem w dowolny sposób,
- masaż dłoni,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania zabiegów: około 4,5 h
Cena: 600 zł

Popołudnie Piękna Exclusive
- kompleksowy zabieg na twarz dobrany indywidualnie do potrzeb skóry,
- zabieg kolagenowy na okolice oczu,
- ceremonia na ciało ,,W różanym ogrodzie'' z relaksująco - odprężającą kąpielą,
- manicure miodowo - mleczny z malowaniem w dowolny sposób,
- pedicure miodowo - mleczny z malowaniem w dowolny sposób,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania: około 5 h
Cena : 800 zł

Popołudnie Piękna Royal
- specjalistyczny zabieg kasetonowy na twarz dobrany indywidualnie do potrzeb skóry lub wysoce
zaawansowany zabieg na jednej z technologii: geneo, tripollar, mezoterapia bazigłowa lub cryolift,
- ceremonia na ciało ,,W różanym ogrodzie'' z relaksująco - odprężającą kąpielą,
- manicure miodowo - mleczny z malowaniem w dowolny sposób,
- pedicure miodowo - mleczny z malowaniem w dowolny sposób,
- masaż dłoni,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania: około 5 h
Cena: 900 zł

Pakiet Relaks i Regeneracja
- kompleksowy zabieg na twarz dobrany indywidualnie do potrzeb skóry,
- zabieg kolagenowy na okolice oczu,
- Rytuał Ambra Day Spa (peeling ciała + 50-minutowy masaż ciała),
- masaż stóp,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
czas trwania: około 3 h
cena: 550 zł

Pakiet We Dwoje
- dla Dwojga masaże poprzedzone peelingiem pleców (do wyboru masaż relaksujący bambusem
królewskim, energetyzujący niebiańskim kulkami, wyszczuplająco - detoksykujący z kamieniami,
ujędrniający z rajskimi miseczkami),
- dla Dwojga masaże twarzy, szyi i dekoltu na relaksującym kremie,
- aromatyczna kąpiel dla Dwojga,
- masaż dłoni,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania zabiegów odbywających się dla dwóch osób jednocześnie: około 3 h
Cena: 750 zł

Pakiet We Dwoje Exclusive
- dla Dwojga masaże witalno – aromaterapeutyczne ,
- dla Dwojga zabiegi na twarz dobrane indywidualnie do potrzeb skóry,
- dla Dwojga zabiegi kolagenowe na okolice oczu,
- aromatyczna kąpiel dla Dwojga,
- masaż dłoni,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania zabiegów odbywających się dla dwóch osób jednocześnie: 3 h
Cena: 900 zł

Pakiet dla mężczyzn
- kompleksowy zabieg na twarz dedykowany specjalnie dla mężczyzn,
- zabieg na okolice oczu,
- peeling pleców,
- masaż witalno–aromaterapeutyczny,
- masaż dłoni,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania: 3h
Cena: 500 zł

Pakiet ,,Mama i córka''
- masaż twarzy na ampułce dla Mamy,
- masaż twarzy na kremie dla Córki,
- manicure miodowo - mleczny z malowaniem dla Mamy,
- manicure Spa z malowaniem dla Córki,
- masaż pleców na wybranym oleju dla Mamy,
- czekoladowy masaż pleców dla Córki,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas zabiegów: 2,5 h
Cena pakietu: 520 zł

Pakiet dla Przyszłej Mamy
- indywidualnie dobrany kompleksowy zabieg na twarz,
- zabieg kolagenowy na okolice oczu - ,,okulary kolagenowe'',
- pielęgnacyjny manicure SPA z malowaniem w dowolny sposób,
- pielęgnacyjny pedicure SPA z malowaniem w dowolny sposób,
- 0,5-godzinny relaksacyjny masaż stóp,
- masaż dłoni,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania: około 4 h
Cena: 500 zł

Pakiet dla Młodej Mamy
Na pakiet zapraszamy Młode Mamy nie wcześniej niż 2 miesiące po przyjściu na świat pociechy.
- indywidualnie dobrany kompleksowy zabieg na twarz
- zabieg kolagenowy na okolice oczu - ,,fasolki kolagenowe''
- ujędrniający lub relaksujący zabieg na ciało
- pielęgnacyjny manicure ,,miód i mleko'' z malowaniem w dowolny sposób
- pielęgnacyjny pedicure ,,miód i mleko” z malowaniem w dowolny sposób
- masaż dłoni,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
czas trwania: około 5h
cena: 720 zł

Program dla Nowożeńców
- ,,Czekoladowa rozkosz'' - godzinny masaż ciepłą czekoladą dla Dwojga,
- indywidualnie dobrane kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne na twarz dla Dwojga,
- pielęgnacja dłoni spa z masażem dla Dwojga,
- relaks w strefie relaksu z wyśmienitą herbatą lub kawą.
Czas trwania zabiegów odbywających się dla dwóch osób jednocześnie: około 3 h
Cena: 800 zł

Pakiet Detox i Wyszczuplenie
Pakiet zawiera zabiegi endermologii w połączeniu z zabiegami z błoem z Morza Martwego. Łączenie
zabiegów ma na cel wyszczuplenie, detoksykację, zmniejszenie cellulitu, wygładzenie, nawilżenie.

- 10 zabiegów endermologii,
- 5 zabiegów z błotem z Morza Martwego na całe ciało (peeling, maska z błotem z Morza
Martwego, balsam na wykończenie zabiegu).
Cena: 1800 zł

