CENNI K

• Konsultacja oraz próba przed pierwszym zabiegiem - GRATIS!
• Wszystkie ceny dotycz¹ jednego zabiegu.
• Dla czêœci cia³a nieuwzglêdnionych w cenniku lub wiêkszych
obszarów zaproponuj w³asn¹ cenê, a my postaramy siê
przychylnie j¹ rozpatrzyæ.
• Promocje nie ³¹cz¹ siê.

FALE RADIOWE
SUBLIME - RF Power
Dziêki urz¹dzeniu nowej generacji Sublime RF Power osi¹gniemy
bezinwazyjny lifting twarzy, zredukujemy cellulit oraz tkankê
t³uszczow¹. Fale radiowe powoduj¹ sp³ycenie zmarszczek,
zwiêkszenie gêstoœci, jêdrnoœci i napiêcia skóry, jak równie¿
oddzia³uj¹ na cellulit i tkankê t³uszczow¹, skutecznie wyszczuplaj¹c
i modeluj¹c sylwetkê.
Zabieg trwa oko³o godziny.
Zalecana seria: 5-10 zabiegów, co 1-2 tygodnie.
Termolifting twarzy i szyji - lifting, ujêdrnienie, wyg³adzenie
zmarszczek.
W cenê zabiegu wliczony jest peeling kawitacyjny, ampu³ka
oraz maska.
Twarz + szyja

450 z³

Twarz + szyja + dekolt

550 z³

Oczy

200 z³

Podbródek

200 z³

Termolipoliza cia³a - ujêdrnienie, redukcja tkanki t³uszczowej
i cellulitu.
W cenê zabiegu wliczony jest peeling Babor, ampu³ka oraz krem
ujêdrniaj¹cy.
Uda

550 z³

Brzuch (+boczki)

450 z³

Poœladki (+boczki)

450 z³

Ramiona

350 z³

2 obszary (1,5 h)

700 z³

D³onie

150 z³

PAKIET RF GOLD - 5 zabiegów w cenie 4
PAKIET RF PLATINUM - 10 zabiegów w cenie 8
Wzmocnienie efektów:
Dodatkowa ampu³ka

40 z³

Collagen Biomatrix (maska kolagenowa)

100 z³

Firming Algae Mask (maska algowa)

100 z³

Detoxifying Clay Mask

80 zù

MEZOTERAPIA BEZIG£OWA
SUBLIME - Mezo Power
Mezoterapia bezig³owa polega na bezinwazyjnym dostarczaniu
do g³êbokich warstw skóry substancji aktywnych za pomoc¹
innowacyjnej technologii zwanej elektroporacj¹. Zalecana jako
pojedyñczy zabieg lub seria zabiegów. W cenê ka¿dego zabiegu
na twarz wliczona jest mikrodermabrazja lub peeling kawitacyjny,
masa¿ twarzy oraz maska. W cenê ka¿dego zabiegu na cia³o wliczony
jest peeling Babor oraz krem ujêdrniaj¹cy.
Zabieg trwa oko³o godziny.
Zalecana seria: 6-12 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu.
MESO HYDRA - terapia g³êboko nawil¿aj¹ca ZE SKONCENTROWANYM
KWASEM HIALURONOWYM!
Dziêki skoncentrowanemu kwasowi hialuronowemu, skóra natychmiast
zostaje g³êboko nawil¿ona, odzyskuje jêdrnoœæ, a drobne zmarszczki
zostaj¹ wyg³adzone.

Twarz + szyja
Twarz + szyja + dekolt

400 z³
500 z³

MESO ANTI-AGE - terapia odm³adzaj¹ca
Zabieg niweluj¹cy zmarszczki, regeneruj¹cy i ujêdrniaj¹cy skórê.
Odbudowuje w³ókna kolagenowe i elastynowe, neutralizuje dzia³anie
wolnych rodników i chroni komórki skóry przed dalszymi uszkodzeniami.

Twarz + szyja
Twarz + szyja + dekolt
D³onie
Dodatkowy obszar

350 z³
450 z³
200 z³
-30%

MESO WHITE - terapia na przebarwienia
Zabieg wyrównuj¹cy koloryt skóry, zmniejszaj¹cy plamy i przebarwiania.
Rozjaœnia cerê, przywraca jej blask oraz stymulujê odnowê komórkow¹.

Twarz + szyja
Twarz + szyja + dekolt
D³onie
Dodatkowy obszar

350 z³
450 z³
200 z³
-30 %

MESO RUTIN - terapia na naczynka
Zabieg na popêkane naczynka, rumieñ oraz tr¹dzik ró¿owaty.
Seria zabiegów obkurcza i wzmacnia œciany naczyñ krwionoœnych, likwiduje
rumieñ oraz zmniejsza dolegliwoœci zwi¹zane z tr¹dzikiem.

Twarz + szyja
Twarz + szyja + dekolt

350 z³
450 z³

MESO BOTOX - alternatywa botoxu
Zabieg wyg³adzaj¹cy zmarszczki mimiczne okolic oczu i czo³a.

Oczy + czo³o

350 z³

MESO LIFT - terapia liftinguj¹ca
Nieinwazyjny lifting skóry twarzy i cia³a. Przywraca skórze jêdrnoœæ
i napiêcie. Stymuluje odnowê kolagenu i g³êboko od¿ywia skórê.

350 z³
450 z³
250 z³
350 z³
450 z³
350 z³
-30 %

Twarz + szyja
Twarz + szyja + dekolt
Podbródek
Brzuch
Uda
Ramiona
Dodatkowy obszar

MESO LIPO - terapia wyszczuplaj¹ca z FOSFATYDYLOCHOLIN¥!
Rewelacyjny zabieg redukuj¹cy lokalnie nagromadzon¹ tkankê t³uszczow¹,
modeluj¹c w ten sposób sylwetkê i nadaj¹c jej ³adniejszych kszta³tów.

Podbródek
Ramiona
Brzuch
Poœladki i/lub "boczki”
Uda
Dodatkowy obszar

250 z³
350 z³
350 z³
350 z³
450 z³
-30 %

MESO CELL - terapia na cellulit
Zabieg redukuj¹cy cellulit. Seria zabiegów niweluje "skórkê
pomarañczow¹", odtoksycznia oraz usprawnia mikrokr¹¿enia w skórze.

Poœladki
Uda
Dodatkowy obszar

350 z³
450 z³
-30 %

MESO ANTI-STRETCH - terapia na rozstêpy
Zabieg redukuj¹cy rozstêpy i blizny. Seria zabiegów spowoduje
ich sp³ycenie, wyg³adzenie i rozjaœnienie.

Brzuch
Piersi
Uda
Dodatkowy obszar

350 z³
350 z³
450 z³
-30 %

Wzmocnienie efektów:
Dodatkowa ampu³ka
Collagen Biomatrix (maska kolagenowa)
Firming Algae Mask (maska algowa)
Modelage Mask (maska modeluj¹ca)
Detoxifying Clay Mask
PAKIET MESO GOLD
PAKIET MESO PLATINUM

40 z³
100 z³
100 z³
130 z³
80 z³
6 zabiegów w cenie 5
12 zabiegów w cenie 10

LIPOSUKCJA ULTRADWIÊKOWA - HIT!
SUBLIME - Lipo Power +
Liposukcja ultradêwiækowa wykonywana urzàdzeniem
Sublime - Lipo Power + to rewolucja w dziedzinie wyszczuplania!
Zabieg ten jest caùkowicie bezpieczny, nieinwazyjny i bezbolesny.
Fale ultradêwiækowe wywoùujà efekt kawitacji w skórze, czego
nastæpstwem jest rozbicie komórek tùuszczowym, a co za tym
idzie zmniejszenie obwodu ciaùa w miejscu poddanym
zabiegowi! Lipo Power + to teý skuteczna kuracja na cellulit.
W pierwszej fazie zabiegu wykonujemy rozluŸniaj¹cy tkankê
t³uszczow¹ masa¿ bañk¹ chiñsk¹. Druga faza to dzia³anie
na skórê kilkoma g³owicami emituj¹cymi fale ultradŸwiêkowe
ró¿nych czêstotliwoœci, co ma na celu trwa³e uszkodzenie b³on
komórek t³uszczowych.
W ostatniej fazie wykonujemy drena¿ limfatyczny metod¹
endermologii, w celu usuniêcia produktów rozpadu.
Polecane partie cia³a: brzuch, uda, poœladki, ramiona.
Zabieg trwa oko³o 1,5 godziny.
Zabieg w danym dniu mo¿e byæ wykonany na maksymalnie
2 obszarach.
1 zabieg

1 obszar

2 obszary

850 z³

1200 z³

PAKIET LIPO GOLD (5 zabiegów)

3800 z³

4900 z³

PAKIET LIPO PLATINUM (10 zabiegów)

7500 z³

8900 z³

Konsultacja oraz próba przed pierwszym zabiegiem - GRATIS!

ENDERMOLOGIA
Endermologia przynosi znakomite rezultaty w ujêdrnianiu
i napinaniu skóry, zwalczaniu cellulitu i tkanki t³uszczowej.
Niweluje obrzêki, oczyszcza organizm z toksyn, poprawia
kr¹¿enie krwi i ³agodzi bóle miêœniowe.
Zabieg trwa oko³o 50 min.
Zalecana seria: 10-20 zabiegów, 2 razy w tygodniu.

1 zabieg na ca³e cia³o

160 z³
+ 80z³ kostium do zabiegu

PAKIET ENDO SILVER (10 zabiegów)

10 x 150 z³ = 1 500 z³
kostium GRATIS

PAKIET ENDO GOLD (15 zabiegów)

15 x 140 z³ = 2 100 z³
kostium GRATIS

PAKIET ENDO PLATINUM (20 zabiegów)

20 x 130 z³ = 2 600 z³
kostium GRATIS

DRENA¯ LIMFATYCZNY
Usprawnienie kr¹¿enia limfy, likwidacja obrzêków, przyspieszenie
usuwania zbêdnych produktów przemiany materii. Dzia³a
równie¿ wspomagaj¹co w kuracjach odchudzaj¹cych oraz walce z
cellulitem.
Zabieg trwa oko³o 40 min.
1 zabieg

140 z³
+ 80z³ kostium do zabiegu

ELEKTROSTYMULACJA
G³êboko oddzia³uj¹ce impulsy elektryczne pobudzaj¹ pracê
miêœni, wzmacniaj¹c je oraz spalaj¹c tkankê t³uszczow¹
otaczaj¹c¹ stymulowany obszar, podobnie jak to siê dzieje
podczas æwiczeñ fizycznych. Elektrostymulacja to metoda
ujêdrniania i modelowania cia³a oraz utraty jego objêtoœci.
Zabieg trwa oko³o 45 min.
Zalecana seria: 10-15 zabiegów, 2-3 razy w tygodniu.
1 zabieg

160 z³

PAKIET ELECTRO SILVER (10 zabiegów)

10 x 150 z³ = 1 500 z³

PAKIET ELECTRO GOLD (15 zabiegów)

15 x 140 z³ = 2 100 z³

MASA¯ BAÑK¥ CHIÑSK¥
Bardzo skuteczny w walce z cellulitem. Modeluje sylwetkê,
ujêdrnia i drenuje.
Zabieg trwa oko³o 40 min.
Zalecana seria: 5-10 zabiegów, 1-2 razy w tygodniu.
1 masa¿

160 z³

PAKIET MASSAGE SILVER (5 zabiegów)

5 x 150 z³ = 750 z³

PAKIET MASSAGE GOLD (10 zabiegów)

10 x 140 z³ = 1 400 z³

ZABIEGI LASEROWE
DEPILACJA LASEROWA
SUBLIME - Laser Power +
Trwa³e i skuteczne usuniêcie niechcianego ow³osienia
zaawansowanym urz¹dzeniem Laser Power + o du¿ej mocy,
³¹cz¹cym technologiê IPL z falami radiowymi. Depilacja jest
skuteczna jedynie dla w³osów w fazie wzrostu, dlatego
nale¿y wykonaæ seriê zabiegów. Iloœæ wykonanych zabiegów
zale¿y od indywidualnych predyspozycji i oczekiwanych efektów
i zazwyczaj wynosi od 4 do 6. Przerwa pomiêdzy zabiegami
powinna wynieœæ 4-5 tygodni. 1-2 dni przed planowanym
zabiegiem nale¿y ogoliæ w³osy maszynk¹ do golenia.
Zabieg trwa 15-40 min.
Konsultacja oraz próba przed pierwszym zabiegiem - GRATIS!
TWARZ:
Górna warga

200 z³

Broda

300 z³

Policzki

250 z³

Ca³y zarost (broda, policzki, górna warga)

500 z³

Szyja

350 z³

Kark

300 z³

CIA£O:
£ydki

550 z³

Uda

650 z³

Bikini

400 z³

Bikini g³êbokie

480 z³

Brzuch

450 z³

Plecy

750 z³

Klatka piersiowa/tors

550 z³

Pachy

350 z³

Ramiona

400 z³

Przedramiona

350 z³

D³onie

200 z³

Druga partia cia³a 40% zni¿ki, trzecia i kolejne 50%!
Promocje nie ³¹cz¹ siê.
Podane ceny dotycz¹ jednego zabiegu.
Dla czêœci cia³a nieuwzglêdnionych w cenniku lub wiêkszych
obszarów zaproponuj w³asn¹ cenê, a my postaramy siê
przychylnie j¹ rozpatrzyæ.

FOTOODM£ADZANIE
Nieinwazyjna metoda kompleksowego odm³odzania skóry
- redukcji przebarwieñ, poszerzonych naczynek, wyg³adzania
drobnych zmarszczek, stymulacji odnowy kolagenu.
Zabieg trwa oko³o 40min.
Zalecana seria: 5 zabiegów, co 2-4 tygodnie.
W cenê zabiegu wliczony jest peeling kawitacyjny oraz odpowiednio
dobrana do skóry ampu³ka i maska.
twarz

550 z³

dekolt

550 z³

szyja

350 z³

twarz+szyja+dekolt

1100 z³

d³onie

300 z³

REDUKCJA ZMIAN NACZYNIOWYCH
Skuteczna metoda redukcji rumienia, rozszerzonych naczynek,
p³ytkich paj¹czków i tr¹dziku ró¿owatego.
Zabieg trwa oko³o 40min.
Zalecana seria: 5 zabiegów, co 2-4 tygodnie.
W cenê zabiegu wliczony jest peeling kawitacyjny oraz odpowiednio
dobrana do skóry ampu³ka i maska.
ca³a twarz

550 z³

policzki

350 z³

nos

200 z³

REDUKCJA TR¥DZIKU
Skuteczna metoda redukcji tr¹dziku, która powoduje szybkie gojenie
siê istniej¹cych zmian oraz zapobiega powstawaniu nowych.
Zabieg trwa oko³o 40min.
Zalecana seria: 5-10 zabiegów, raz w tygodniu.
W cenê zabiegu wliczony jest peeling kawitacyjny oraz odpowiednio
dobrana do skóry ampu³ka i maska.
Ca³a twarz

550 z³

Policzki

350 z³

Dekolt

500 z³

Plecy

600 z³

PAKIET LASER GOLD

5 zabiegów w cenie 4

ZABIEGI
OCZYSZCZAJ¥CE I Z£USZCZAJ¥CE
Oczyszczanie manualne twarzy

190 z³

W cenê zabiegu wliczony jest peeling kawitacyjny oraz maska.

PEELING KAWITACYJNY
Delikatny zabieg oczyszczania, z³uszczania i odœwie¿ania skóry,
wykonywany za pomoc¹ wibracji ultradŸwiêkowej. Dodatkowo
zapewnia skórze mikromasa¿, który poprawia kr¹¿enie i dotlenienie
skóry. Zalecany jest szczególnie dla osób z przet³uszczaj¹c¹ siê skór¹,
poniewa¿ usuwa nadmiar sebum i zaskórniki.
Zabieg trwa oko³o godziny.
Twarz + szyja

190 z³

+ dekolt

+ 80 z³

MIKRODERMABRAZJA
Zabieg mechanicznego z³uszczania naskórka, polecany dla skóry
o nierównym kolorycie, zniszczonej, zmêczonej i przesuszonej.
Usuwa powierzchniow¹ warstwê skóry, stymuluj¹c naturaln¹
odbudowê nowej tkanki i kompleksowo poprawiaj¹c kondycjê skóry.
Zabieg trwa oko³o godziny.
Zalecana seria: 5 zabiegów, co 2-3 tygodnie.
MIKRO SILK (mikrodemabrazja + od¿ywienie)
Zabieg odm³adzaj¹cy poprawiaj¹cy kondycjê skóry. Z³uszcza
i wyg³adza naskórek, zmiêkcza, sp³yca drobne zmarszczki, rozjaœnia
przebarwienia, regeneruje oraz poprawia elastycznoœæ skóry.
W cenê zabiegu wliczona jest terapia œwiat³em oraz ca³oœciowa
pielêgnacj¹ skóry lini¹ kosmetyków Gold marki Babor,
obejmuj¹ca miêdzy innymi serum, pielêgnacjê oczu oraz maskê.
Twarz + szyja
+ dekolt

250 z³
+ 100 z³

MIKRO LIFT (mikrodemabrazja + lifting)
Zabieg okazjonalny stosowany w celu rozœwietlenia, wyg³adzenia,
napiêcia i ujêdrnienia skóry. Po zabiegu skóra wygl¹da
promieniuj¹co, jest bardziej napiêta, g³adsza i miêkka w dotyku.
W cenê zabiegu wliczona jest terapia œwiat³em czerwonym, które
pobudza odnowê kolagenu oraz ca³oœciowa pielêgnacj¹ skóry
ekskluzywn¹, liftinguj¹c¹ lini¹ HSR marki Babor, obejmuj¹ca
miêdzy innymi ampu³kê, pielêgnacjê oczu oraz maskê
kolagenow¹ lub algow¹.
Twarz + szyja
+ dekolt

330 z³
+ 100 z³

MIKRO WHITE (mikrodermabrazja + kwas glikolowy)
Poprawa wygl¹du skóry o nierównym kolorycie, z przebarwieniami
i zmianami pigmentacyjnymi. Dla osi¹gniêcia maksymalnych
rezultatów zabieg stanowi po³¹cznie mikrodermabrazji
z chemicznym z³uszczaniem za pomoc¹ kwasu glikolowego. Kwas
glikolowy wyrównuje koloryt skóry, niweluje drobne zmarszczki,
stymuluje odnowê w³ókien kolagenowych i elastynowych, dzia³a
nawil¿aj¹co, rewitalizuj¹co i przeciwtr¹dzikowo.
W cenê zabiegu oprócz kwasu glikolowego, wliczona jest
ca³oœciowa pielêgnacj¹ skóry lini¹ kosmetyków Gold marki Babor,
obejmuj¹ca miêdzy innymi serum, pielêgnacjê oczu oraz maskê.
Twarz + szyja

360 z³

+ dekolt

+ 100 z³

MIKRO CLEAN (mikrodermabrazja + kwas azelainowy)
Poprawa wygl¹du skóry dotkniêtej zmianami tr¹dzikowymi.
W celu zwiêkszenia skutecznoœci leczenia zabieg stanowi
po³¹czenie dwóch metod z³uszczania, mikrodermabrazji oraz
kwasu azelainowego. Kwas azelainowy wykazuje dzia³anie
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, wp³ywa tak¿e korzystnie
na skórê z tr¹dzikiem ró¿owatym, wyciszaj¹c j¹, zmniejszaj¹c
rumieñ i krosty. Dodatkowo usuwa przebarwienia pozapalne
i pos³oneczne, wyrównuj¹c w ten sposób koloryt skóry.
W cenê zabiegu oprócz kwasu azelainowego, wliczona jest
terapia œwiat³em niebieskim oraz ca³oœciowa pielêgnacj¹ skóry
lini¹ kosmetyków Gold marki Babor, obejmuje m.in.. serum,
pielêgnacjê oczu oraz maskê.
Twarz + szyja

360 z³

+ dekolt

+ 100 z³

INNE OBSZARY:
Plecy
mikrodermabrazja + maska
390 z³
mikrodermabrazja + kwas glikolowy lub azelainowy + maska 490 z³
Ramiona
mikrodermabrazja + maska
250 z³
mikrodermabrazja + kwas glikolowy lub azelainowy + maska 320 z³
D³onie
mikrodermabrazja + maska + ampu³ka
mikrodermabrazja + kwas glikolowy + maska + ampu³ka

200 z³
250 z³

Dodatkowy obszar - 25% zni¿ki
Rozstêpy i blizny
poinformuj nas o wielkoœci obszaru zabiegowego i zaproponuj
swoj¹ cenê.
PAKIET DERMA GOLD

5 zabiegów w cenie 4

EKSFOLIACJA
GLYKOPEEL - Filorga
Peeling anti-aging w widoczny sposób odm³adza skórê
i ca³oœciowo poprawia jej kondycjê. Wyg³adza, dodaje blasku,
wyrównuje koloryt, zwiêksza elastycznoœæ i nawil¿enie,
rewitalizuje, niweluje zmarszczki, przebarwienia, tr¹dzik
i wszelkie niedoskona³oœci skóry.
Zabieg trwa oko³o 50min.
Zalecana seria: 4-8 zabiegów, co 2-3 tygodnie.
W cenê zabiegu wliczona jest maska ³agodz¹ca oraz ampu³ka.
JEDEN ZABIEG

PAKIET 4 ZABIEGÓW

250 z³

870 z³

Twarz + szyja
Twarz + szyja + dekolt

350 z³

1200 z³

Plecy

410 z³

1390 z³

Ramiona

290 z³

970 z³

D³onie

180 z³

630 z³

AZELAC PEEL - Mediderma
Zabieg na bazie kwasu azelainowego. Kwas azelainowy wykazuje
dzia³anie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, wp³ywa tak¿e
korzystnie na skórê z tr¹dzikiem ró¿owatym, wyciszaj¹c j¹,
zmniejszaj¹c rumieñ i krosty. Zmniejsza wydzielanie ³oju i dzia³a
przeciwzaskórnikowo. Dodatkowo usuwa przebarwienia pozapalne
i pos³oneczne, wyrównuj¹c w ten sposób koloryt skóry.
Zabieg trwa oko³o 50min.
Zalecana seria: 4-8 zabiegów, co 2-3 tygodnie.
W cenê zabiegu wliczona jest maska ³agodz¹ca oraz ampu³ka.
JEDEN ZABIEG

PAKIET 4 ZABIEGÓW

Twarz + szyja

250 z³

870 z³

+ dekolt

350 z³

1200 z³

Plecy

410 z³

1390 z³

Ramiona

290 z³

970 z³

HENNA
Henna brwi

(z zabiegiem gratis) 40 z³

Henna rzês

40 z³

Regulacja brwi

20 z³

Komplet

(z zabiegiem 40z³) 70 z³

ZABIEGI BABOR
Odetchnij, odprê¿ siê oraz poczuj jak profesjonalne zabiegi marki
Babor pielêgnuj¹ Twoj¹ skórê, odkrywaj¹ jej piêkno i przywracaj¹
m³odoœæ. Marka Babor ju¿ od ponad 50 lat zajmuje siê
badaniami skóry oraz poszukiwaniem i pozyskiwaniem z natury
najbardziej skutecznych sk³adników, co znajduje
odzwierciedlenie w niezwykle skutecznym dzia³aniu jej
produktów i metod.

ZABIEGI NA TWARZ
ok. 40min
SENSATIONAL EYES
Intensywna pielêgnacja skóry wokó³ oczu

90 z³

ok. 90min

230 z³

ok. 90min
CALMING SENSITIVE
Wyciszaj¹ca pielêgnacja skóry wra¿liwej

230 z³

ok. 90min
ADVANCED BIOGEN
Intensywna regeneracja skóry zmêczonej

240 z³

ok. 90min
COMPLEX C
Rewitalizuj¹ca i odm³adzaj¹ca pielêgnacja witaminowa

260 z³

ok. 90min
MIMICAL CONTROL + Q10
Zabieg liftinguj¹cy i wyg³adzaj¹cy zmarszczki mimiczne

280 z³

ok. 90min
MOROCCAN GOLD
Zabieg od¿ywiaj¹cy, ujêdrniaj¹cy i poprawiaj¹cy
elastycznoœæ skóry

250 z³

ok. 90min
HYDRO POWER
Bogaty zabieg g³êboko nawadniaj¹cy skórê

320 z³

CRASH KUR
Intensywny zabieg ampu³kowy

ok. 60min

270 z³

COLLAGEN BIOMATRIX
Intensywny zabieg kolagenowy

ok. 90min

310 z³

PURE
Zabieg dla skóry zanieczyszczonej

ok. 90min
350 z³
BLUE LAGUNE
OrzeŸwiaj¹ca morska pielêgnacja o dzia³aniu intensywnie
nawil¿aj¹cym i ujêdrniaj¹cym

ok. 90min
360 z³
COLLAGEN BOOSTER
Pobudzaj¹cy zabieg ujêdrniaj¹cy ze specjalnym masa¿em
ok. 90min
SELECTION
Zabieg regeneruj¹cy, który dodaje skórze witalnoœci

310 z³

SELECTION QUICK VITALITY
B³yskawiczny zabieg rewitalizuj¹cy

ok. 45min

260 z³

HSR EXPRESS LIFT
B³yskawiczny zabieg liftinguj¹cy

ok. 45min

290 z³

HSR POWER LIFTING
Intensywney zabieg liftinguj¹cy

ok. 90min

410 z³

HSR DEEP LIFTING
Ekskluzywny zabieg liftinguj¹cy

ok. 120min

490 z³

ok. 60min
PURE SELECT
Zabieg dla skóry zanieczyszczonej, dojrzaùej

280 z³

MEN ENERGY RELEASE
Zabieg regeneruj¹cy dla mê¿czyzn

ok. 60min

330 z³

MEN VITAL FACE
Zabieg nawil¿aj¹cy dla mê¿czyzn

ok. 60min

280 z³

Wzmocnienie efektów:
Dodatkowa ampu³ka
Collagen Biomatrix (maska kolagenowa)

40 z³
100 z³

ZABIEGI NA CIA£O
ok. 45 min

150 z³

ok. 50 min
HERBAL BODY PEELING
Relaksuj¹cy, zio³owy peeling ca³ego cia³a

220 z³

ok. 60 min

230 z³

ok. 50 min
BODY REPAIR TREATMENT
Krótki zabieg liftinguj¹cy, doskona³y dla skóry
z rozstêpami i bliznami

210 z³

ok. 50 min
VOLCANIC HEAT PACK
Zabieg modeluj¹cy problematyczne partie cia³a

170 z³

ok. 60 min
VOLCANIC MINERAL TREATMENT
Zabieg ujêdrniaj¹cy i remineralizuj¹cy na ca³e cia³o

240 z³

ok. 75 min
REGENERATING MILK PACK
Zabieg przywracaj¹cy skórze aksamitn¹ miêkkoœæ

280 z³

ok. 90 min
BABOR WRAP SENSATION
Zabieg intensywnie drenuj¹cy i wyszczuplaj¹cy

290 z³

BACK TREATMENT
Relaksuj¹cy zabieg pleców

SALT BODY TREATMENT
Zabieg wyg³adzaj¹cy na bazie soli

KURACJA 4-TYGODNIOWA
(8 zabiegów, 2 razy w tygodniu)

2 100 z³

ok. 50 min
STOP CELLULITE WRAPS
Zabieg intensywnie redukuj¹cy cellulit

280 z³

KURACJA 2-TYGODNIOWA
(4 zabiegi, 2 razy w tygodniu)

990 z³

ok. 50 min
FIRMING ALGAE PACK
Intensywnie ujêdrniaj¹ca pielêgnacja algowa

270 z³

ok. 60 min

190 z³

PUSH UP
Ujêdrniaj¹ca pielêgnacja biustu

ok. 45min
MEN TIME OUT
Relaksuj¹cy zabieg pleców z peelingiem dla mê¿czyzn

170 z³

Godziny otwarcia:
poniedzia³ek - pi¹tek
9:00 - 21:00
•
sobota
9:00 - 16:00
mail: recepcja@bbclinic.pl
ul. Grzybowska 3, lok. U7
00-132 Warszawa
tel. 22 - 403 65 72
www.bbclinic.pl

