
Peeling  kawitacyjny    60 min / 170 zł

Zabieg, który za pomocą ultradźwięków usuwa ze skóry 
zanieczyszczenia, martwe komórki, zaskórniki, sebum,  
toksyny oraz bakterie. Głęboko pielęgnuje i regeneruje .

Peeling kawitacyjny z Sonoforezą    60 min / 190 zł

Wysoce skuteczny zabieg. Dzięki wykorzystaniu  
właściwości obu form ultradźwięków otrzymamy dogłębne 
oczyszczenie skóry oraz wspaniałą kurację odżywczą.

Mikrodermabrazja z Alginatem   60 min / 190 zł

Zabieg złuszczający, polegający na ścieraniu kolejnych 
warstw rogowych naskórka. Skutecznie usuwa zaskórniki, 
zwęża pory i reguluje produkcję sebum. Dzięki Alginatowi 
składniki bogato odżywcze w witaminy i minerały mogą 
swobodnie wchłaniać się w głąb skóry, głęboko  
odżywiając i nawilżając.

Mikrodermabrazja z Maseczką    60 min / 150 zł

Mechanicznie oczyszczający skórę zabieg, skutecznie 
usuwa zaskórniki, zwęża pory i reguluje produkcje sebum, 
uzupełnieniem jest maseczka pielęgnacyjna, łagodząca.

Oksybrazja z Maseczką    60 min / 150 zł

Peeling tlenowo-wodny, w którym czynnikiem 
złuszczającym naskórek jest strumień rozproszonych 
kropelek soli fizjologicznej w tlenie. Uzupełnieniem jest 
maseczka pielęgnacyjna, łagodząca.

Mezoterapia bezigłowa twarz, szyja,  
dekolt + maseczka    60 min / 200 zł

Zabieg nieinwazyjny, odmładzający skórę, nawilżający, 
rewitalizujący, normalizujący i tonizujący. Jest to zjawisko 
elektroporacji i elektroforezy. Polega ona na oddziaływaniu 
krótkich impulsów napięcia elektrycznego na komórki  
i tkanki, powodując zmiany prowadzące do zwiększenia 
przepuszczalności skóry.

Tecar Anti Age    60 min / 200 zł

TECAR różni się od innych form termoterapii tym, że nie 
dodaje ciepła do tkanek z zewnątrz, ale stymuluje samą 
tkankę. Wspomaga produkcję kolagenu i elastyny,  
poprawia koloryt skóry, regeneruje skórę i nadaje zdrowy, 
naturalny blask.

Selene Anti Age   60 min / 200 zł

Zabieg krio-termiczny wykorzystujący mechanizm 
kriolipolizy. Umożliwia aplikację bodźców termicznych 
o szerokim zakresie stymulując produkcje kolagenu, 
redukując zmarszczki i poprawiając elastyczność skóry.

Profesjonalny pomiar masy i składu ciała    50 zł

Rytuał Wellnese Thalasso (Dr Belter)   90 min / 230 zł

Nawilżający zabieg na bazie składników morskich. Zapewnia całkowite rozluźnienie, działa 
relaksacyjnie i odprężająco oraz zmniejsza ból i napięcie mięśni, ale także rewitalizuje i nawilża.

Rytuał Modelowania Drewnem (Selvert Thermal)   90 min / 300 zł

RYTUAŁ MODELOWANIA DREWNEM – KOLUMBIA - Wskazany do definiowania i rzeźbienia 
sylwetki z użyciem ciepłego drewnianego kielicha. Wysoce skuteczny w mobilizowaniu  
i odchudzaniu z tłuszczu nagromadzonego na biodrach, udach, brzuchu i pośladkach. 

Ponadto, program ten zapewnia również wielkie działanie drenujące i oczyszczające.

Rytuał Aktywowania Metalowymi Kulkami (Selvert Thermal)    90 min / 300 zł

Masaż stymulujący i odprężający, który zapewnia stan całkowitego dobrego samopoczucia  
zarówno dla układu nerwowego jak i mięśniowego. Orientalne kulki, używane w starożytnych 

chińskich dynastiach działają stymulująco i zalecane są do rozkurczania i łagodzenia bólu 
mięśni. Zanurz się w harmonii jednoczenia ciała i umysłu i osiągnij poprawę nastroju. 

Tytoń z whisky for men (The Secret Soap) 

50 min (peeling + masaż) / 200 zł      100 min (peeling + maska + masaż) / 300 zł

Kompleksowy zabieg skomponowany dla skóry męskiej. Gruboziarnisty peeling ciała,  
maska o oryginalnym zapachu tytoniu z whisky oraz klasyczny masaż  

ciała na oleju konopnym odżywią skórę oraz usuną napięcie.

Złoto Maroka dla Pań (The Secret Soap) 

50 min (peeling + masaż) / 200 zł       100 min (peeling + maska + masaż) / 300 zł

Luksusowy rytuał SPA, w którym główne skrzypce gra 24 karatowe złoto 
 i olej arganowy, pozostawia skórę rozświetloną, gładką i ujędrnioną. Aktywne składniki  

zawarte w produktach regenerują ciało, a złote drobinki będą połyskiwały w słońcu.

Kawa Arabica (the secret soap)

50 min (peeling + masaż) / 200 zł      100 min (peeling + maska + masaż) / 300 zł

Rytuał na ciało o zapachu świeżo parzonej Arabiki połączonej z Robustą.  
Masaż peelingujący dokładnie oczyszczający dzięki naturalnemu  

kawowemu peelingowi. Maska głęboko nawilża i odżywia całe ciało.

Mikrodermobrazja na wybraną okolicę    25 min / 150 zł

Zabieg spłycający rozstępy i blizny oraz wpływający na poprawę  
elastyczności skóry. Poprzez ścieranie zachodzące podczas wykonywania  

zabiegu, pobudzone zostają również naturalne procesy regeneracyjne. 

Selene – Terapia modelująca   50 min / 400 zł

Przed zabiegiem wykonywany jest profesjonalny pomiar masy i składu ciała. 
Selene to przyszłość zabiegów krio-termicznych z zakresu beauty i doskonałe  

rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn chcących poprawić wygląd swojego ciała. Pozwala 
odpowiednio wymodelować sylwetkę dzięki redukcji lokalnych depozytów tkanki  

tłuszczowej oraz ujędrnić skórę. Zabieg jest bezbolesny i nie pozostawia przykrych śladów.

Terapia Tecar antycellulitowa   50 min / 200 zł

Przed zabiegiem wykonywany jest profesjonalny pomiar masy i składu ciała. 
Jest skuteczna na wszystkich częściach ciała – w tym na twarzy, brzuchu, pośladkach  

i nogach. Może zmniejszyć złogi tłuszczu i cellulit, pomóc wyeliminować nadmiar  
wody i toksyn z tkanki oraz zmniejszyć rozstępy i blizny. 

ZABIEGI  NA CIAŁOZABIEGI  MASZYNOWE


