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OFERTA ZABIEGÓW NA TWARZ FIRMY
JEAN D’ARCEL

PIELĘGNACJA TWARZY JEAN D’ARCEL
NASZ ZABIEG FIRMOWY „METHODE APHRODITE”
Poczucie zadowolenia w walce z oznakami starzenia się skóry.
Zabieg ten zwalcza widoczne oznaki starzenia się
skóry, daje wspaniałe uczucie zadowolenia i
równowagi. To innowacyjne rozwiązanie stymuluje
proces metabolizmu komórek skóry i aktywizuje
zawartą w nich energię. Dzięki bogatemu składowi
czynników aktywnych ( w tym pro-endorfin oraz
izoflawonów irysa) głębokość zmarszczek znacznie
zmniejsza się a skóra w widoczny sposób staje się młodsza, wzrasta jej
sprężystość i elastyczność.
Zakończeniem zabiegu jest degustacja pysznego „Koktajlu Greckiego”, który
przywróci skórze jej naturalny blask.
cena : 250zł czas zabiegu: 120 min.
SHIN TAI
Unikalne połączenie myśli Wschodu i Zachodu.
Zabieg odwołujący się do siły samoleczenia. Dwu
godzinne relaksujące przeżycie, którego efekty
odmładzające widoczne są natychmiast i
utrzymują się znacznie dłużej niż po jakimkolwiek
innym
zabiegu.
Łagodne
oczyszczanie,
nowoczesna mikrodermabrazja szafirowa, faza
relaksująca, masaż koreański, chiński masaż oka i
ust akupresurą, masaż twarzy SHIN TAI oraz dwie
fazy liftingu gwarantują odzyskanie równowagi w
każdej warstwie skóry, zapewnienie głębokiego nawilżenia, odżywienia i
regeneracji oraz wyjątkowo silny lifting zaspokajający potrzeby nawet najbardziej
wymagających klientów.
Uzupełnieniem zabiegu jest zielona herbatka „ Green Tea Extract”.
cena: 250 zł
czas zabiegu: 120 min.

COLLECTION CAVIAR
Głębokie nawilżanie i regeneracja skóry dojrzałej.
Zabieg Collection Caviar to niepowtarzalna kombinacja wysokiej klasy produktów
zawierających innowacyjnie dobrane substancje: ekstrakt z kawioru, oligo
elementy, nawilżacze, kompleks przeciwzmarszczkowy i wysoce zmineralizowaną
wodę morską pozyskiwaną z pokładów granitowych w Bretanii. Ekstrakt z
kawioru poprawia i wzmacnia strukturę skóry. Zadaniem czystej wody morskiej
jest wzmocnienie bariery ochronnej, odżywienie i stabilizacja struktury skóry.
Unikalny masaż kamieniami zapewnia. Zabieg dla wszystkich, którzy pragną mieć
wygładzoną i jędrną skórę. Zabieg plus pyszny koktajl „Marchwiowy zawrót
głowy” mile Cię zaskoczą.
cena: 140zł
czas zabiegu: 90 min.
VITAMINEE C
Witalność i sprężystość.
Specjalna terapia zapewniająca dostarczenie skórze odpowiedniej dawki witamin
A, C i E niezbędnych dla zdrowego i pięknego jej wyglądu. Kombinacja tych
witamin nadaje skórze nową siłę. Chroni przed wolnymi rodnikami. Skóra staje
się silna i zdrowa. Do zabiegu koktajl „Owocowa eksplozja” uzupełni
niedobory witaminy C.
cena: 130zł
czas zabiegu: 90 min.
THALASSO VISAGE
Intensywne nawilżanie.
Ekskluzywny sposób nawilżającej pielęgnacji za pomocą aktywnych składników
pochodzenia oceanicznego. Wyjątkowe substancje takie jak jedwab morski, algi
oraz ekstrakt z planktonu doskonale ujędrniają oraz nawilżają skórę suchą , a także
zwalczają wolne rodniki, które przyspieszają tworzenie się zmarszczek.
Substancje te wspomagają mikrocyrkulację . Zabieg reguluje zawartość wilgoci w
skórze oraz uzupełnia niedobory lipidów. Nawilżenie skóry uzupełni woda
ogórkowa „Zielono mi”.
cena: 140 zł
czas zabiegu: 90 min.
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ZABIEGI W KASETONACH TO EKSKLUZYWNY PROGRAM ZABIEGOWY FIRMY JEAN
D’ARCEL POSIADAJĄCY W SWEJ OFERCIE PRODUKTY DO PROFESJONALNEJ
PIELĘGNACJI TWARZY I CIAŁA. JEST TO IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA OSÓB
WYMAGAJĄCYCH I CENIĄCYCH SOBIE LUKSUS. PIELĘGNACJA PROFILOWANA Z
PRZEZNACZENIEM DLA JEDNEJ OSOBY. KASETON Z PRODUKTAMI DO ZABIEGU
OTWIERANY JEST PRZY KLIENCIE, KTÓRY WIE, ŻE PRODUKTY W NIM ZAWARTE
SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE DLA NIEGO. UZUPEŁNIENIEM ZABIEGÓW W SECIE JEST
AROMATYCZNA HERBATKA SPA.

TRAITEMENT ARCELOX BOTOX-LIKE SET
Wieloetapowy zabieg przeciw zmarszczkom mimicznym.
Laboratorium Jean D'Arcel Cosmetique opracowało
wszechstronny system walki ze zmarszczkami
mimicznymi bazujący na szybko i głęboko
działających składnikach. Dzięki profesjonalnemu
zabiegowi każda warstwa skóry odzyskuje
równowagę, napięcia powierzchniowe zostają
zlikwidowane, zmarszczki ulegają stopniowemu
spłyceniu. Dzięki pozostałym składnikom skóra jest nawilżana, odżywiana i
regenerowana. Siedmiofazowy zabieg zaspokaja potrzeby nawet najbardziej
wymagających klientów.
cena: 200zł
czas zabiegu: 90 min.

TRAITEMENT THALASSO VISAGE SET
Prawdziwa kąpiel dla Twojej skóry.
Maksymalna regeneracja, relaksacja i nawilżenie
gwarantują, że Twoja skóra zachowa swoją
naturalną jędrność i delikatność. W siedmiu
skoordynowanych fazach poprawiony zostaje
metabolizm skóry, przyspieszony proces odnowy
komórek skóry.
cena: 150zł
TRAITEMENT MULTI-LIFT ANTI-AGE
Lifting i regeneracja.
Kuracja Multi-Lift Anti-Age oferuje intensywną
pielęgnację w połączeniu z korzystnym, relaksującym
doświadczeniem terapeutycznym. Skóra, na której
znajdują się oznaki zmęczenia i wyczerpania zostaje
pobudzona do regeneracji. Fitohormony przywracają
funkcje komórkowe, prowadząc do zwiększenia gęstości
skóry. Kontury twarzy stają się bardziej wyraziste, a skóra promienna.
cena:150 zł

TRAITEMENT COLLECTION CAVIAR SET
Natychmiastowa regeneracja.
Collection Caviar to niepowtarzalna kombinacja
najwyższej jakości substancji dla najbardziej
wymagającej cery. Ekstrakt z kawioru, wysoko
zmineralizowana woda morska pozyskiwana z
granitowych pokładów w Bretanii oraz oligo
elementy, zapewniają energię i blask, eliminują
stres. Wygładzają i ujędrniają skórę przez co
zmarszczki stają się mniej widoczne. Unikalny masaż kamieniami zapewnia
maksymalny efekt działania zabiegu.
cena:150zł
czas zabiegu: 60 min.

czas zabiegu: 60 min.

czas zabiegu:60 min.

TRAITEMENT HOMME
Luksusowy zabieg wzmacniająco- regenerujący dla
mężczyzn.
Specjalny zabieg przygotowany z myślą o specyficznych
potrzebach męskiej skóry. W siedmiu skoordynowanych
fazach skóra zostaje nawilżona, zrelaksowana i
odświeżona.
cena: 150 zł

czas zabiegu: 60 min.
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ENDERMOLOGIE®

ENDERMOLOGIE®
To unikalna, profesjonalna i nieinwazyjna technologia pielęgnacji
ciała i twarzy, służąca modelowaniu, wyszczuplaniu i rewitalizacji
tkanek. LipomassageTM to technika, która rozwiąże Twoje problemy
z opornym tłuszczem, cellulitem czy zwiotczałą skórą.
LipomassageTM
kostium
90 zł
Pojedynczy zabieg
140 zł
Pakiet 5 zabiegów
650 zł
Pakiet 10 zabiegów + kostium gratis 1300zł
Pakiet 15 zabiegów + kostium gratis 1900 zł
Pakiet 20 zabiegów + kostium gratis 2400 zł
czas 1 zabiegu: 35 min.
ENDERMOLOGIE® ZLOKALIZOWANA
To propozycja dla osób, które po zastosowaniu Endermologie® na
całym ciele pragną skupić się już tylko na redukcji lokalnych
otłuszczeń; np.: brzucha, pośladków czy ud.
Pakiet 5 zabiegów: 500 zł
Czas 1 zabiegu: 20 min.
ENDERMOLOGIE® TERAPEUTYCZNAENDERMOTHERAPY
Zabieg przeznaczony dla osób, które mają dolegliwości bólowe,
stany zapalne, blizny, obrzęki, zwiotczenia czy napięcie mięśniowe.

W ramach terapii pakiet zabiegowy przygotowujemy indywidualnie
przy współpracy z lekarzem prowadzącym.
Jednostka
chorobowa/terapeutyczna
Mastektomia
Blizny, bliznowce
Uszkodzenia ścięgien, więzadeł
Stany zapalne
Niewydolność żylna
Fibromialgia
ból
Obrzęk limfatyczny
Stan po operacjach plastycznych
Napięcie mięśniowe

Czas trwania
zabiegu
35 min.
10-15 min.
10-20 min.
10-20 min.
20 min.
35 min.
10-20 min.
35 min.
35 min.
10-35 min.

Cena 1
zabiegu
150 zł
50 -100zł
60 -120zł
140 zł
160 zł
140 zł
50 -120 zł
160 zł
160 zł
60 – 160 zł

DRENAŻ METODĄ ENDERMOLOGIE®
Przeznaczony dla osób z obrzękami pourazowymi, obrzękami w
przebiegu
niektórych
chorób
reumatycznych,
obrzękami
limfatycznymi, z zespołem Sudecka, z chorobą Raynauda, z
zaburzeniami przepływu chłonki, z lokalnymi obrzękami i
zaburzeniami odpływu chłonki. Również dla osób przygotowujących
się do zabiegów w zakresie medycyny estetycznej oraz z cellulitem
obrzękowym.
Cena 1 zabiegu:150 zł
Czas 1 zabiegu: 35 min.

ENDERMOLOGIE® TWARZY – ENDERMOLIFT
Stymulacja delikatnej skóry twarzy, szyi, dekoltu, biustu przy
zastosowaniu techniki Lift LPG Systems. Wyjątkową delikatność
LiftmassageTM zawdzięcza magnetycznym klapką głowicy
poruszającym się z regulowaną częstotliwością. Ich ruch wymusza
regulowane na kilku poziomach podciśnienie. W ten sposób
pobudzana jest produkcja elastyny i kolagenu przez co skóra staje
się ujędrniona i wygląda młodziej. Każdy z klientów ma własny
komplet klapek dostępny w dwóch rodzajach: regular dla każdego i
sensitive dla bardzo wrażliwej skóry twarzy.
LiftmassageTM:
Endermolift Kit – Komplet klapek do twarzy
Pojedynczy zabieg
130 zł
Pakiet 5 zabiegów
600 zł
Pakiet 10 zabiegów + Endermolift Kit gratis 1200 zł
Pakiet 15 zabiegów + Endermolift Kit gratis 1800 zł
Pakiet 20 zabiegów + Endermolift Kit gratis 2200 zł
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom
naszych
klientek
TM
stworzyliśmy również pakiet Liftmassage
w połączeniu z
pielęgnacją twarzy. Zabieg obejmuje 5 faz:
1. Demakijaż
2. LiftmassageTM
3. Aplikacja ampułki dostosowanej do rodzaju skóry
4. Krem kończący zabieg
5. Delikatny makijaż dzienny lub wieczorowy
LiftmassageTM z pielęgnacją twarzy:
Endermolift Kit – Komplet klapek do twarzy
Pojedynczy zabieg

200 zł

Pakiet 5 zabiegów
Pakiet 10 zabiegów + Endermolift Kit gratis
Pakiet 15 zabiegów + Endermolift Kit gratis
Pakiet 20 zabiegów + Endermolift Kit gratis

900 zł
1700 zł
2500 zł
3500 zł

ENDERMOLOGIE®- DLA SPORTOWCÓW
ENDERMOSPORT
Terapia przeznaczona dla osób uprawiających sport. Zabieg
wykonujemy zaawansowanym narzędziem terapeutycznym.
Endermosport może stanowić przygotowanie mięśni do treningu lub
pomóc w regeneracji po wysiłku . Opiera się na 3 programach:
1. Rozgrzewka – stymulacja lub rozciąganie mięśni
2. Przygotowanie – mobilizacja mięśni
3. Odnowa – uśmierzanie i relaks dla mięśnia
Dla sportowców, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą
uczestniczyć w treningach mamy protokoły terapeutyczne, np.: przy
kontuzjach, naciągnięciach czy skręceniach.
Jednostka
chorobowa/terapeutyczna
Kontuzje
Skręcenia
Odnowa powysiłkowa
Zakwasy
Skurcze mięśniowe
Uszkodzenia mięśni
Nadwyrężenia
Rozciągnięcia
Uszkodzenia ścięgien, więzadeł

Czas trwania
zabiegu
10-30 min.
10-30 min.
20-35 min.
35 min.
35 min.
10-35 min.
20 min.
30 min.
10-20 min

Cena 1
zabiegu
80 – 140 zł
80 – 140 zł
100 – 160 zł
160 zł
150 zł
60 – 140 zł
100 zł
120 zł
60 – 120 zł

W ramach terapii pakiet zabiegów przygotowujemy indywidualnie
przy współpracy z trenerem lub lekarzem prowadzącym.
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PIELĘGNACJA TWARZY – BABOR
VITA BALANCE
System Gold dla skóry suchej.
Łagodna pielęgnacja i duża dawka nawilżenia dla wierzchnich i
głębszych warstw skóry: kompleksowy system pielęgnacji cery
suchej, skutecznie poprawiający poziom nawilżenia.
Do zabiegu orzeźwiająca szklanka wody „Pocałunek Słońca”.
Cena: 180 zł
czas zabiegu: 90 min.
CALMING SENSITIVE
System Gold dla skóry wrażliwej.
Receptury System Gold opracowano z myślą o najbardziej
wrażliwej cerze skutecznie chronią ją przed podrażnieniami.
Zabieg poprawi odporność i pomoże skórze bronić się przed
szkodliwym wpływem środowiska zewnętrznego, dbając o
Twoją urodę. Zabieg uzupełnia koktajl owocowy „Piękna
cera”.
Cena:180 zł
czas zabiegu: 90 min.
COLLAGEN BOOSTER
Intensywna pielęgnacja skóry zmęczonej i pozbawionej elastyczności.

Poznaj pielęgnację, która sprawi, że Twoja skóra odzyska
prawdziwe młodzieńczą elastyczność i gładkość. Zabieg
Collagen Booster oparty na manualnej stymulacji tkanki łącznej
działa niczym intensywny trening. Zabieg wspomaga naturalną
produkcję kolagenu zapewniając natychmiastowy efekt
ujędrniający. Luksusowy rytuał plus pyszna kawa „Coffee
Haven” pobudzi Twoje zmysły.
Cena: 320 zł
czas zabiegu: 90 min

ZŁOTO MAROKA
Zabieg ujędrniający i poprawiający elastyczność skóry.
Wzmacnia sieć włókien kolagenowych i intensywnie odżywia
naskórek. Filiżanka czerwonej herbaty zadziała oczyszczająco
i idealnie uzupełni marokański rytuał.
Cena: 220 zł

czas zabiegu: 90 min.

DIRECT BEAUTY
Czarująco piękny wygląd na zawołanie.
Planujesz wielkie wyjście? Chcesz wyglądać wyjątkowo
pięknie? Intensywnie nawilżymy, wygładzimy i błyskawicznie
przywrócimy Twojej skórze gładkość promienny świeży wygląd.
Dodatkowo koktajl owocowy „Bananowy uśmiech” sprawi,
że wieczór będzie należał do Ciebie.
Cena: 230 zł

czas zabiegu: 90 min.

MOIST INTENSE & KWARC RÓŻOWY
Szlachetna, nawilżająca pielęgnacja skóry ubogiej w wilgoć, ze
skłonnością do przesuszania się.
Zabieg nawilża skórę na 3 sposoby: Tworzy nowe mikrokanaliki
transportujące wodę dzięki zawartości wyciągu z granatu,
dostarcza wilgoci i uzupełnia jej zapasy w skórze dzięki
wyciągowi z kaktusa oraz wiąże wilgoć w skórze dzięki
kwasowi hialuronowemu. Skóra odzyskuje witalność,
nawilżenie, jędrność i elastyczność. Zabieg plus koktajl
„Odmładzający” tylko dla Ciebie.
Cena: 270 zł czas zabiegu: 90 min.

PIELĘGNACJA TWARZY – BABOR
ENERGIZING OXYGEN

Cena: 140 zł

Zabieg dotleniający.
Pielęgnacja polecana w przypadku skóry zmęczonej,
nadwyrężonej stresem, wymagającej błyskawicznej rewitalizacji.
Do zabiegu krystaliczna, zmineralizowana woda z cytryną
orzeźwi Twoje zmysły.
Cena: 240 zł
czas zabiegu: 90 min.
CRASH KUR
Zabieg intensywnie nawilżający na bazie koncentratów
substancji czynnych w ampułkach.
W zależności od wybranych ampułek zabieg ma działanie
intensywnie nawilżające lub detoksykujące i poprawiające
ukrwienie. Stanowi wstęp do każdego rodzaju pielęgnacji. Efekt
kuracji widoczny jest tuż po zabiegu. „Owocowa eksplozja”
smaku owocowego koktajlu uzupełni zabieg i sprawi, że
dzień będzie wSPAniały.
Cena: 240 zł

herbatkę owocową i ciesz się wyjątkowymi przeżyciami podczas
zabiegu.

czas zabiegu: 60 min.

FRUITY BEAUTY
Piękniejsza i młodsza dzięki naturalnej sile owoców.
Duża zawartość witamin, składników mineralnych oraz łagodnych
kwasów owocowych sprawi, że zabiegi FRUITY BEAUTY
błyskawicznie przywrócą Twojej skórze młodzieńczą gładkość i
jędrność. Zanurz się w owocowej energii dodatkowo kosztując

czas zabiegu: 60 min.

MIMICAL CONTROL
Zabieg liftingujący i wygładzający zmarszczki mimiczne.

Zauważyłaś na swojej skórze zmiany spowodowane upływającym
czasem? BABOR opracował zabieg Mimical Control o intensywnym
działaniu
przeciwzmarszczkowym.
Innowacyjne
składniki
aktywizują naturalne funkcje skóry, intensywnie ją wygładzają,
poprawiają kontur i owal twarzy. Dodatkowo pielęgnują i
wygładzają skórę oraz redukują zmarszczki mimiczne.
Cena: 240 zł czas zabiegu: ok. 90 min.
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PIELĘGNACJA CIAŁA – BABOR

KHANYA OF AFRICA

FIRMING ALGAE PACK

Niezwykła podróż do kolebki ludzkości.

Piękno z głębin oceanu.

Bazując na tradycyjnej, afrykańskiej wiedzy o naturze Babor
stworzył zabieg KHANYA. Kompleksową pielęgnację, która
przywróci Twojej skórze witalność. Dzięki niezwykłym składnikom
takim jak: olej marula bogatym w witaminę E oraz wyciąg z
afrykańskiej odmiany zmartwychwstanki silnie nawilżający, cera
staje się gładka, odzyskuje witalność i młodzieńczą świeżość.
Dodatkowo masaż marakasami, afrykańska muzyka i koktajl
„bananowy uśmiech” sprawią, że zapomnisz o problemach i
troskach, a Twoje ciało i umysł odzyska spokój i harmonię.
Cena: 290 zł czas zabiegu: 90 min.
Uwaga! zabieg na twarz i ciało to: 350 zł! Czas zabiegu:180 min.

Intensywna pielęgnacja algowa do skóry suchej i zmęczonej.
Skutecznie nawilża, oczyszcza i ujędrnia tkankę. Nadaje skórze
piękny wygląd. Wyciągi z alg ujędrniają i detoksykują tkankę. W
połączeniu z zabiegiem BABOR WRAP SENSATION i codzienną
pielęgnacją domową osiągniesz optymalny efekt: piękną, gładką i
delikatną skórę, z której będziesz naprawdę dumna. Do każdego
zabiegu algowego pyszna czerwona herbatka SPA.
Cena: 190 zł czas zabiegu: 60 min.
FRUITY BEAUTY
Rozświetlająca i wygładzająca owocowa pielęgnacja ciała.

SCEN TAO OF ASIA

Jagody jarzębu brekinii w pełni rozwijają swe skuteczne działanie

Azjatycka filozofia piękna.
Opracowany we współpracy z azjatyckim ekspertami masaż

anti-age. Duża zawartość witamin, składników mineralnych oraz

punktowy rozpoczyna się wzdłuż kanałów przepływu energii. Ciepłe

łagodnych kwasów owocowych sprawi, że zabieg FRUITY

kamienie i aromatyczny olej Scen Tao zapewniają Ci wyjątkowe

BEAUTY błyskawicznie przywrócą Twojej skórze młodzieńczą

odprężenie. Masaż twarzy dzięki profesjonalnie wykonanym ruchom

gładkość i jędrność. Zabieg jest wzbogacony o koktajl owocowy,

Shiatsu

który dodatkowo wzbogaci organizm o witaminy.

niezwykłej pielęgnacji. Do zabiegu oczyszczająca i przywracająca

Cena: 280 zł czas zabiegu: 90 min.
Uwaga: zabieg na twarz i ciało to jedynie: 340 zł!

stymuluje

punkty energetyczne.

Odczuj efekty tej

równowagę herbatka ziołowa dopełni azjatycki rytuał.
Cena: 240 zł czas zabiegu: 90 min.

„Afrodyta – Centrum Zdrowia i Urody”
ul. Nawrot 12
90-060 Łódź
Tel. 517-495-422
517-495-423
www.afrodytaspa.com
e-mail: afrodyta@afrodytaspa.com

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE

PIELĘGNACJA DŁONI
Manicure biologiczny 60 zł
Parafina dłoni 40 zł
Parafina dłoni + manicure 80 zł
Królestwo luksusu- niezwykłe nawilżenie dłoni, parafina , masaż oraz
manicure 150 zł

PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure 80 zł
Pedicure Spa – niezwykła kąpiel stóp, masaż plus pedicure. Dostępne
w dwóch aromatycznych wariantach:
Kozie mleko 100 zł
Różany 100 zł
Parafina stóp 50 zł
Parafina stóp + pedicure 100zł
Królestwo luksusu – kąpiel stóp, parafina, masaż oraz pedicure 150 zł

REGULACJA ORAZ HENNA
Komplet 30 zł
Brwi z regulacją 20 zł
Rzęsy 15 zł
Rzęsy i brwi bez regulacji 25 zł
Wklejanie rzęs 2 zł/kępka

DELIKATNA DEPILACJA WOSKIEM
Całe nogi + bikini - 130 zł.
Nogi - 80 zł.
Uda - 50 zł.
Łydki - 50 zł.
Bikini - 40 – 60 zł.
Ręce - 50 zł.

Pachy - 30 zł.
Wąsiki - 15 zł.
Broda + baki - 25 zł.
Plecy - 70 zł.
Klatka piersiowa - 40 zł.-70zł.

MAKIJAŻ
Dzienny 80 zł
Wieczorowy 100 zł
Ślubny 150 zł ( makijaż próbny 50 zł)

MAKIJAŻ PERMANENTNY
Brwi – 500 zł
Usta – 600 zł
Kreska górna – 400 zł
Kreska dolna – 300 zł
LCD SKIN CLEANER 4 IN 1 :
PEELING KAWITACYJNY 50zł (bez ampułki)
75zł z ampułki
SONOFOREZA 50 ZŁ (bez ampułki)
75 zł z ampułką
CLEANINIG 75 zł
LIFTING 50 zł bez ampułki
75 zł z ampułką
Oczyszczanie manualne 150 zł
TYLKO U NAS WYBIELANIE ZĘBÓW – SPRAW BY TWÓJ
UŚMIECH BYŁ OLŚNIEWAJĄCY!!!
CENA: 800zł
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MASAŻE RELAKSUJĄCE

MASAŻE RELAKSUJĄCE
„Afrodyta Aromatique” – Nasz masaż firmowy!
To niezwykła i niezapomniana podróż w świat zapachów, relaksu i
wewnętrznej harmonii. Ceremonia daje niezwykłe doznania
stymulujące zmysły i relaksujące umysł. Zabieg na bazie olejków
eterycznych oraz niezwykłego masażu chłodzącymi kulami to rytuał,
który zadowoli nawet najbardziej wymagających klientów. Zabieg
połączony ze specjalnym orzeźwiającym zmysły napojem.
Cena: 300 zł czas zabiegu: 120 min.
Masaż „Pantai Luar”
Zabieg dla wszystkich miłośników ciepła! Masaż ciepłymi
stemplami ziołowymi to ceremonia, która rozgrzewa i pobudza
zarazem, usuwa toksyny i wodę z organizmu, a także przyjemnie
rozluźnia mięśnie. Masaż wykonany na specjalnym oleju dodatkowo
nawilża skórę powodując jej gładkość, odżywienie i zdrowy koloryt.
Do zabiegu specjalna herbatka SPA.
Cena: 300 zł czas zabiegu 120 min.
Masaż „Czekoladowa chwila”
To uczta energetyzująco- relaksująca na ciało. Zabieg z naturalnym
kakao i aktywnymi składnikami antycellulitowymi stymulujący
produkcję endorfin- hormonu szczęścia. Rytuał oferujący
niepowtarzalne doznania zapachowe, smakowe a przede wszystkim
wyszczuplające i modelujące sylwetkę. Do zabiegu filiżanka gorącej
czekolady – powoduje, że zabieg jest ulubionym rytuałem naszych
klientów.
Cena: 150 zł czas zabiegu 60 min.

Masaż „Ceremonia relaksacji”
Zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju skóry. Jego głównym
zadaniem jest wyciszenie oraz wprowadzenie w stan głębokiej
relaksacji. Masaż wykonywany przy dźwiękach greckiej muzyki ze
specjalnie dobranymi olejkami eterycznymi odpręża ciało i umysł.
Szczególnie polecany dla osób narażonych na ciągły stres.
Cena: 140 zł czas zabiegu: 60 min.
Ekskluzywny masaż stóp i dłoni
To cudowny rytuał dla wszystkich miłośników masażu stóp i dłoni.
Zabieg połączony z pielęgnacją i intensywnym nawilżaniem. Masaż
z elementami refleksoterapii pobudzi organizm, zregeneruje skórę i
przywróci jej naturalny blask.
Cena: 100 zł czas zabiegu 60 min.
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Body Shaper

BODY SHAPER
To skuteczna, bezinwazyjna metoda redukcji wagi jak również
leczenia cellulitu, pozwala w naturalny sposób pozbyć się zbędnych
kilogramów oraz wymodelować Twoją sylwetkę. Już po pierwszym
zabiegu poczujesz zdecydowaną różnicę.
Podczas jednego zabiegu spotęgowane działanie drenażu
limfatycznego, terapii cieplnej infrared oraz elektrostymulacja i
terapia magnetyczna pozwala osiągnąć spektakularne efekty oraz
satysfakcjonujące rezultaty w postaci rozbicia tkanki tłuszczowej,
ujędrnienie i regenarcję tkanki łącznej. Opisywana metoda
wspomaga detoksykację oraz podnosi odporność organizmu.
Mikromasaż w połaczeniu z promieniowaniem infrared usuwa
zalegające w tkankach toksyny, jest pomocny w leczeniu żylaków,
obrzęków nóg oraz w terapii zimnych nóg i rąk.
Aparat zastępuje fitness. Posiada możliwość działania na: brzuch,
biodra, ręce i nogi.
Do zabiegów w kombinezonie stosujemy:
 GUAM należy obecnie do najskuteczniejszych na świecie
metod błyskawicznego modelowania sylwetki, redukcji
cellulitu i tkanki tłuszczowej.
 AMPUŁKĘ ANTYCELLULITOWĄ
 PREPARAT UJĘDRNIAJĄCY
4 programy dostosowane do indywidualnych potrzeb:
1. Odchudzanie / slimming 1 / - czas 20 minut
intensywny drenaż, intensywne grzanie infrared i duża moc fal
magnetycznych i stymulacji prądowej.
Cena pojedynczego zabiegu: 200zł
Pakiet 10 spotkao: 1600 zł

2. Kształtowanie figury / slimming 2 / - czas 30 minut
mniej intensywne funkcje drenażu, infrared i fal magnetycznych i
stymulacji prądowej.
cena jednego zabiegu: 200 zł
Pakiet 10 spotkao: 1600 zł
3. Masaż / massage / - czas 45 minut
włączone funkcje: grzanie infrared, fale magnetyczne i
stymulacja. / Bez drenażu/
Cena jednego zabiegu: 150 zł
Pakiet 10 spotkao: 1200zł
4. Ćwiczenie / exercise / - czas 15 minut
włączone funkcje: drenaż limfatyczny, fale magnetyczne i
stymulacja. / Bez infrared /
Cena jednego zabiegu: 150 zł
Pakiet 10 spotkao: 1200zł

TRWAŁE USUWANIE OWŁOSIENIA
LASER DIODOWY LIGHTSHEER
Laser diodowy LightSheer firmy Coherent-Lumenis jest obecnie
najnowocześniejszym i zarazem najlepszym urządzeniem do
depilacji laserowej na świecie, a co za tym idzie dającym najlepsze
efekty epilacyjne.

Depilacja

laserowa

jest

metodą



CENA ZABIEGU
KOBIETA
MĘŻCZYZNA
100 zł
200 zł
200 zł
300 zł
200 zł
350 zł
200 zł
300 zł
200 zł
300 zł
100 zł
100 zł
200 zł
300 zł
300 zł
600 zł
100 zł
100 zł
250 zł
500 zł
250 zł
300 zł
300 zł
350 zł
350 zł
400 zł
200 zł
200 zł
250 zł
350 zł

10-15 min.
20 min.
10-15 min.
15 min.
15-20 min.
5-10 min.
20-30 min.
60 min.
10 min.
45-60 min.
25 min.
45 min.
45 min.
10 min.
30-60 min.

150 zł

15 min.

150 zł

-

20-60 min.

180zł
450 zł
450 zł
100 zł
380 zł

550 zł
550 zł
100 zł
-

15 min.
1,5 h- 2 h
1,5 h
10 min.
45 min.

PAKIETY PROMOCYJNE


nie powodująca jakichkolwiek uszkodzeń skóry.

Wąsik
Broda
Szyja
Baki
Policzki
Skronie
Kark
Plecy
Sutki
Klatka piersiowa
Pachy
Przedramiona
Ramiona
Dłonie
Brzuch (linia brzucha
gratis)
Linia brzucha

300 zł

trwałą,

bezpieczną i praktycznie bezbolesną. Jest to metoda bezinwazyjna,

PARTIA CIAŁA

Bikini całkowite (szpara
pośladkowa gratis)
Szpara pośladkowa
Uda (kolana gratis)
Łydki (stopy gratis)
Uszy
pośladki

CZAS ZABIEGU



TWARZ (WĄSIK, BRODA, BAKI, PODGARDLE) 400 ZŁ – czas: 30-45
min.
PACHY +BIKINI (SZPARA POŚLADKOWA GRATIS) 480 ZŁ – czas: 60
min.
CAŁE NOGI + STOPY 800 ZŁ – czas: 3,5 h
CAŁE RĘCE (DŁONIE GRATIS) 600 ZŁ – czas: 1,5h-
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Masaże lecznicze

MASAŻ CENTRYFUGALNY 100zł

RODZAJ MASAŻU
MASAŻ KLASYCZNY CAŁEGO CIAŁA 180

zł

MASAŻ KLASYCZNY PLECÓW I KARKU 100
MASAŻ KLASYCZNY BRZUCHA 60

zł

zł

MASAŻ KLASYCZNY KOŃCZYN DOLNYCH 120

zł

MASAŻ KLASYCZNY KOŃCZYN GÓRNYCH 100

zł

MASAŻ KLASYCZNY TWARZY 100zł
MASAŻ SEGMENTARNY 140

zł

MASAŻ LIMFATYCZNY CAŁEGO CIAŁA 200zł
DRENAŻ LIMFATYCZNY CZĘŚCIOWY 130
MASAŻ IZOMETRYCZNY 80

zł

zł

MASAŻ SPORTOWY
PODTRZYMUJĄCY- KONDYCYJNY 120zł




PRZEDWYSIŁKOWY- ZAPOBIEGAWCZY 100zł



MĘDZYWYSIŁKOWY- REGENERACYJNY 80zł


POWYSIŁKOWY-TRENINGOWY 100zł

