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SALON FRYZJERSKI

krótkie średnie długie

Strzyżenie męskie 20 PLN

Strzyżenie + mycie 35 PLN 45 PLN 55 PLN

Strzyżenie, mycie + modelo-
wanie lub prostowanie 45 PLN 55 PLN 65 PLN

Modelowanie, wałki + mycie 35 PLN 45 PLN 55 PLN

Fryzura wieczorowa, ślubna 70 PLN 80 PLN 90 PLN

Farbowanie + modelowanie 
lub prostowanie 100 PLN 120 PLN 140 PLN

Pasemka + modelowanie 
lub prostowanie 125 PLN 130 PLN 140 PLN

Baleyage + modelowanie 
lub prostowanie 130 PLN 140 PLN 150 PLN

Ombre/sombre + mycie + 
modelowanie lub prostowanie 80 PLN 100 PLN 120 PLN

Styling/trwała ondulacja + 
modelowanie 75 PLN 110 PLN 120 PLN

Regeneracja włosów (maski, 
ampułki) + modelowanie 55 PLN 65 PLN 75 PLN

Prostowanie włosów + mycie 30 PLN 40 PLN 50 PLN

odświeżające
zabiegi na twarz

relaksujące
masaże

piękne
fryzury
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY 
do 60 min

Skóra Spragniona i/lub Podrażniona - 150 PLN

Kolagen + kwas hialuronowy, dostarczą skórze dużą 
dawkę składników odżywczych i nawilżających. Zabieg 
głęboko odbudowujący z koncentratem wzmacniającym. 

Na Rozszerzone Pory i/lub Przebarwienia - 150 PLN

Kwasy owocowe słynące ze swoich wszechstronnych 
właściwości, uczynią skórę  dobrze oczyszczoną i sprawią 
że pory będą mniej widoczne, a skóra sucha, skłonna do 
przebarwień ulegnie rozjaśnieniu i przygotuje się na przyję-
cie składników odżywczych. W zależności od rodzaju cery, 
dobierany jest odpowiedni zestaw kwasów owocowych 
o łagodnym i nie podrażniającym spektrum działania.

Detoks w Naturze - 150 PLN

Duża dawka witaminy C, zawartej w mandarynkach i po-
marańczy, sprawi że skóra stanie się niezwykle promienna 
i odpowiednio nawilżona. Świetny detoks i pobudzenie dla 
skóry, a także wyrównanie koloru cery. Idealny dla skóry 
szarej, zmęczonej  lub też skłonnej do przebarwień oraz 
z osłabionymi naczynkami krwionośnymi. 

Zabieg Bankietowy -  199 PLN

Natychmiastowy efekt liftingu i świeżej cery! Szybki 
i efektowny zabieg, który idealnie sprawdzi się przed 
imprezą bądź spotkaniem. 

Zabieg z Jadem Węża - 220 PLN

Silnie odmładzający zabieg oraz intensywne pobudzenie 
włókien kolagenowych i elastynowych. 

Luksusowy Zabieg z Kawiorem i Czarną Perłą  - 260 PLN

Skuteczne wygładzenie zmarszczek mimicznych i spłyce-
nie głębszych bruzd. Zabieg dostarcza skórze składników 
odżywczych i energii, oraz pozostawia ją niezwykle gładką 
i rozświetloną. 

Dla Mężczyzn - Idealny Mat  - 140 PLN

Zabieg oczyszczająco - matujący z wyciągiem z grapefru-
ita. 

Dla Mężczyzn - Idealne Wygładzenie - 160 PLN

Zabieg intensywnie przeciwzmarszczkowy, dostarczający 
skórze energii i witalności.

*Oczyszczanie manualne do zabiegu - 30-60 PLN

MAKIJAŻE

Do zabiegu - 50 PLN
Dzienny - 80 PLN
Wieczorowy/ okazjonalny - 100 PLN
Ślubny - 120 PLN

PRZEDŁUŻANIE RZĘS

Rzęsy 1:1  - 250 PLN
Rzęsy kępki okazjonalnie - 1,5 /szt

MANICURE / PEDICURE

Malowanie Paznokci kolor/french - 15/20 PLN
Manicure klasyczny - 45 PLN
Manicure SPA (z peelingiem, parafiną, masażem) - 75 PLN
Manicure hybrydowy kolor/french - 60/65 PLN
Pedicure klasyczny - 75 PLN
Pedicure SPA (z peelingiem, parafiną, masażem) - 95 PLN
Pedicure hybrydowy - 110 PLN
Zdobienie Paznokci - 2 - 30 PLN
Parafina dłoni / stóp - 40 PLN

HENNA

Henna całość z modelowaniem brwi - 40 PLN
Henna brwi / rzęs / regulacja brwi - 15/15/15 PLN

DEPILACJA WOSKIEM

Bikini / Pachy / Łydki - 50 PLN
Nogi / Nogi + Bikini - 99/140 PLN
Ręce/ Wąsik / Broda - 60/10/10 PLN

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA 
60 min

Termiczny Zabieg Wyszczuplający - 190 PLN

Zabieg z okładem rozgrzewającym, o działaniu silnie 
drenującym i pobudzającym do spalania tkanki tłuszczo-
wej.

Odżywcza Moc Śliwki i Figi - 190 PLN

Zabieg zawierający drogocenną mieszankę oleju sojowe-
go i oleju z avokado. Zapobiega nadmiernemu przesusze-
niu się  skóry i działa odżywczo, spowalniając procesy jej 
starzenia.

Zabieg na Ciało z Czekoladą - 220 PLN

Luksusowy zabieg pielęgnacyjny i aromaterapeutyczny 
dla ciała. Przywraca jędrność i elastyczność skórze, 
a sam zabieg zawierający w czekoladzie endorfiny – 
hormony szczęścia, wprawia w uczucie zadowolenia jesz-
cze na długo po zabiegu.

Zabiegi Antycellulitowe - 150 PLN

Główna uwaga skupia się na skórze i tkance tłuszczowej 
ud, bioder, pośladków. Zabieg ten poprawia przepływ 
limfy, rozbija tkankę tłuszczową, redukuje cellulit. 

Zabiegi Oczyszczające - 150 PLN

Zawarte w błocie bogactwo aminokwasów, cukrów i soli 
mineralnych, stymuluje metabolizm, oczyszcza i odżywia 
zmęczoną skórę.

Peeling Ciała 30 min - 100 PLN

Wykonujemy peelingi solne i cukrowe, które działają 
oczyszczająco i wygładzająco na skórę. Zabieg ten 
poprawia również mikrokrążenie, energetyzuje i stymuluje.

MASAŻE SPA
30 - 60 min

Masaż Klasyczny 30 min/ 60 min - 100/160 PLN

Ten rozluźniający mięśnie i pobudzający cały organizm 
rodzaj dotyku terapeutycznego wywołuje natychmiasto-
we uczucie odprężenia i głębokiego relaksu.

Masaż Relaksacyjny 30/60 min - 90/150 PLN

Łagodne, rytmiczne i powolne ruchy masażysty połączo-
ne z naturalnymi olejkami eterycznymi działają uspakaja-
jąco na ciało i duszę. 

Masaż Gorącymi Kamieniami  30/60 min - 100/160 PLN

Masażysta układa starannie ciepłe kamienie na punktach 
energetycznych ciała, aplikuje wybrany przez Państwa 
aromatyczny olejek i masuje wprowadzając w stan 
niezwykłego odprężenia.

Masaż Aromaterapeutyczny - 30/60 min - 100/150 PLN

Podczas masowania naturalne olejki eteryczne przenikają 
do organizmu, które zostaną odpowiednio dobrane do 
potrzeb zabiegu leczniczego lub relaksacyjnego.

Masaż Twarzy 30 min - bez maski/ z maską 80/100 PLN

Niezwykle przyjemny i dobro dajny rodzaj masażu, który 
działa odmładzająco i modelująco na skórę i owal twarzy. 
Masaż wykonywany jest przy użyciu naturalnego olejku  
arganowego i zakończony nałożeniem odpowiedniej 
maski  odżywczej dobranej do rodzaju skóry twarzy.

Stóp/Dłoni/Refleksoterapia Stóp - 30 min - 70/70/90 PLN

Ten rodzaj masażu jest jednym z najprzyjemniejszych, jak 
również leczniczych zabiegów.

Masaż Bańką Chińską 30 min - 100 PLN

Ten uelastyczniający i wygładzający skórę zabieg jest 
jednym z najskuteczniejszych zabiegów antycellulitowych 
i wyszczuplających.

Masaż Gorącą Świecą + Peeling 60 min - 170 PLN

Ten relaksacyjno – aromaterapeutyczny masaż, dzięki 
ciepłu pochodzącemu z rozgrzanego wosku wprawia 
w stan niezwykle głębokiego odprężenia uwalniając 
cudowną mieszankę olejku brzoskwini i miodu zawartych 
w naturalnym maśle shea i wosku pszczelego z dodatkiem 
odmładzającej witaminy E.

Masaż Stemplami Ziołowymi 60 min - 240 PLN

Lecznicza mieszanka ziół i przypraw otulona miękką 
bawełną jest cudownym narzędziem w rękach masażysty. 
Szczególnie polecamy stemple cynamonowo-kawowe, 
które dzięki zawartej kofeinie, usuwają z organizmu toksyny 
oraz wspomagają proces spalania tkanki tłuszczowej.

Masaż Sportowy 30/60 min - 120/170 PLN

Pozwala zwalczyć skutki zmęczenia spowodowane 
wysiłkiem fizycznym. Masaż zmęczonego mięśnia pomaga 
rozluźnić go i zapobiega późniejszym uszkodzeniom. 

Ayurvedyjski Masaż Głowy 30/60 min - 80/140 PLN

Masaż przy użyciu ciepłego olejku stymuluje cyrkulację 
krwi, pobudza cebulki włosowe, zmniejsza problemy 
z zasypianiem, migrenami, ból głowy i karku. Ponadto 
niesamowicie odpręża i pozwala pozbyć się nagromadzo-
nego stresu.

Masaż Ciepłym Winem - 30/60 min - 100/160 PLN

Masaż relaksacyjny, wygładzający ciało na bazie czer-
wonego wina, znanego z pobudzających właściwości. 
Mineralizujące i detoksykujące ciało wysłodziny winne 
dostarczają regenerujących składników.

Masaż Ciepłym Miodem - 30/60 min - 100/160 PLN

Działa wyszczuplająco oraz antycellulitowo. Wykorzysta-
ny w zabiegu miód to regenerująca maseczka dla skóry, 
która odżywia, przyspiesza procesy gojenia, działa 
oczyszczająco, a także spowalnia procesy starzenia. 

Masaż Lomi Lomi Nui  - 30/60 min - 140/190 PLN

Głęboki masaż leczniczo – relaksacyjny o działaniu tera-
peutycznym i rozluźniającym.

PAKIETY SPA
75 min

Dotyk wiatru - 199 PLN

Wygładzający, owocowy masaż peelingujący dla ciała, 
„Satynowe Stopy” - peeling, masaż i okład na stopy.

Zatrzymać czas - 199 PLN

Odmładzająco - liftingujący zabieg na twarz z żurawiną,
rewitalizująco - napinający okład na ciało z żurawiną.

Rozjaśnienie i energia - 199 PLN

Pielęgnacyjny zabieg twarzy z witaminą C o działaniu 
rozjaśniającym i detoksykującym, dotleniająco – regeneru-
jący okład dla ciała z soczystą pomarańczą.

Na Bezsenne Noce  - 199 PLN

Lawendowy peeling złuszczający na ciało, lawendowy 
okład nawilżająco – odżywczy dla ciała, jabłkowo – cyna-
monowy masaż dotleniający dla twarzy.

Powitaj wieczór  - 199 PLN

Zabieg Bankietowy na twarz dla Pań i Panów o działaniu 
odświeżającym i liftingującym, manicure Spa z peelin-
giem, okładem i masażem dłoni.

PAKIET EXSTRA  249 PLN // 489 PLN 90 min

Dla Ukochanej / Ukochanego // Dla Dwojga

Ayurvedyjski masaż głowy, pielęgnacyjny zabieg na twarz 
dostosowany do potrzeb skóry, miodowy rytuał dla ciała.


