
Stylizacja Brwi z koloryzacją i laminacją 

60 min / 200 zł    Jako dodatek do zabiegu + 100 zł

(Architektura i geometria brwi dodatkowo Laminacja  
brwi z koloryzacja Farbką Thuya). Zabieg pozwalający  

na dokładne wykonanie pomiaru brwi dzięki czemu  
ich kształt będzie idealnie dopasowany do klienta. 
Dodatkowo laminacja dla tych, którzy chcą budzić 

się z idealnie wystylizowanymi brwiami, jednocześnie 
zachowując ich naturalność. 

Lifting Laminacja plus Koloryzacja Rzęs 

60 min / 200 zł   Jako dodatek do zabiegu + 100 zł

Jest to zabieg trwałego podkręcenia i odżywienia rzęs.  
Po zabiegu stają się one wyraziste, pogrubione,  

uniesione od nasady przez co dają efekt maksymalnego 
wydłużenia, a ich kondycja zostaje poprawiona. 

Stylizacja Brwi plus koloryzacja Farbką Thuya 

45 min / 100 zł   Jako dodatek do zabiegu + 50 zł

Stylizacja brwi z Koloryzacją Henna Pudrowa

45 min / 100 zł   Jako dodatek do zabiegu + 50 zł

Lifting rzęs z Laminacją brwi i koloryzacją 
komplet

90 min / 350 zł

Terapia lecznicza TECAR   25 min / 75 zł

Terapia Tecar to nowatorska metoda fizjoterapii 
wykorzystywana w leczeniu zaburzeń układu ruchu. 

Jej działanie oparte jest na użyciu fali radiowej wysokiej 
częstotliwości. Tkanki zostają głęboko ogrzane, naczynia 
krwionośne rozszerzają się, co z kolei zatrzymuje postęp 

schorzenia i przyspiesza proces regeneracji.  
Metodę tę wykorzystuje się w terapii urazów  

oraz chorób kości, więzadeł i mięśni.

Prądy Tens     15 min / 30 zł
Krioterapia      4 min / 30 zł

Elektrostymulacja     15 min / 30 zł
Prądy Diadynamiczne     15 min / 30 zł

Galwanizacja     15 min / 30 zł
Ultradźwięki   4-8 min / 30 zł

Laser Wysokoenergetyczny      10 min / 35 zł
Lampa Sollux      15 min / 25 zł

Prądy Interferencyjne     15 min / 30 zł

Masaż Klasyczny   częściowy 25 min / 90 zł       całościowy 50 min / 150 zł

Masaż zwalczający bóle kręgosłupa i stawów. Mocny i skuteczny masaż pomocny  
w walce z bólem i stresem.

Masaż Relaksacyjny   częściowy 25 min / 90 zł      całościowy 50 min / 150 zł

Delikatny masaż odprężający ciało, rozluźniający napięte mięśnie, przywracający spokój.

Masaż Czekoladą   częściowy 25 min / 100 zł      całościowy 50 min / 170 zł

Masaż ciepłą, aromatyczną, ciemną czekoladą. Masło kakaowe dostarcza skórze  
lipidów, witamin i minerałów. Zapach unoszący się w powietrzu relaksuje  
i działa antydepresyjnie poprzez stymulowanie wydzielania endorfin.  
Skóra pozostaje gładka, nawilżona i odżywiona.

Masaż Świecą Aromatyczną   częściowy 25 min / 100 zł      całościowy 50 min / 170 zł

Łączy w sobie masaż relaksacyjny, aromaterapię i ciepło płomienia świecy.  
Efektem jest elastyczna, jedwabiście gładka i miękka w dotyku skóra,  
która po zabiegu jest nawilżona, odżywiona, właściwie ukrwiona i promienista.

Masaż Dla Dzieci   20 min / 80 zł  

Masaż aromatyczny wykonywany przy użyciu kremu owocowego lub czekolady.  
Po zabiegu skóra nie tylko pięknie pachnie, ale jest wspaniale nawilżona i odżywiona.

Masaż Stemplami Ziołowymi   częściowy 25 min / 110 zł      całościowy 50 min / 180 zł

Masaż bawełnianymi sakiewkami wypełnionymi specjalnie skomponowaną mieszanką ziół.  
Powoduje odczucie odprężenia, usuwa toksyny, poprawia krążenie, rozluźnia napięte mięśnie.

Masaż Gorącymi Kamieniami   częściowy 25 min / 110 zł      całościowy 50 min / 180 zł

Masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi. Harmonijnie wykonywane ruchy głaszczą  
i rozgrzewają mięśnie. Usuwa nagromadzony stres i przywraca stan równowagi.

Drenaż Limfatyczny   50 min / 160 zł

Zabieg leczniczy mający na celu usprawnienie przepływu limfy w organizmie.  
Jest stosowany przy obrzękach oraz zastojach limfatycznych.

Masaż Twarzy   25 min / 90 zł

Rozluźnia napięte mięśnie twarzy, dotlenia.  
Po masażu skóra odzyskuje koloryt jest promienna i ujędrniona.

Masaż Stóp    25 min / 90 zł

Relaksacyjny masaż wykorzystujący techniki wschodnie i refleksoterapię.

Refleksoterapia Stóp    50 min / 200 zł

Mocny leczniczy masaż stóp mający wpływ na cały organizm.

Masaż Lomi Lomi Nui    50 min / 200 zł

Hawajska uczta dla zmysłów, która w naturalny i łagodny sposób leczy duszę i ciało, 
pozwalając masowanemu rozluźnić napięte mięśnie, a także zlikwidować cielesne  
blokady. To masaż pozwalający odczuć pełnię miłości, harmonii, piękna i radości.

Masaż Tajski    80 min / 250 zł

Masaż tajski łączy ze sobą techniki uciskowe, rozciągania i biernej jogi.  
Rozciąga mięśnie i relaksuje, zwiększa zakresy ruchów i usprawnia przepływ  
energii. Masaż ten jest naturalną metodą leczenia i profilaktyki.

MASAŻE OPRAWA OKA

FIZYKOTERAPIA


