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Cennik zabiegów  

Ważny od 1.10.2020 

Zabiegi na twarz Maria Galland Cena zabiegu 

Zabieg Modelujący Liftingujący 300 zł 
Zabieg Modelujący Oczyszczająca 300 zł 
Kokon Regenerujący 260 zł 
Kokon Perfekcyjny Lifting 285 zł 
Kokon Ujędrniający 250 zł 
Kokon Rozświetlający 250 zł 

Kokon Nawilżający 250 zł 
Zabiegi Thalasso nawilżający 270 zł 
Zabiegi Thalasso rozświetlający  270 zł 
Zabiegi Thalasso oczyszczający 270 zł 
Zabiegi Thalasso łagodzący 270 zł 
Zabiegi Thalasso anti-age  300 zł 
Zabieg oczyszczający Clarity 230 zł 
Zabieg odmładzający Lumin’Eclat 260 zł 

Zabieg liftingujący Lift’Expert 350 zł 
Zabieg rozświetlający- ekspresowy  170 zł 
Zabieg oczyszczający Clarity 200 zł 

 

Zabiegi na twarz Jean d' Estrees Cena zabiegu 

Prevention Vitamin treatment 220 zł 
Total Youth Professional Treatment 260 zł 
3D-Rides + masaż japoński twarzy 330 zł 
SOIN D’EXCEPTION 270 zł 
Repair – Regeneracja 240 zł 

 

Peelingi chemiczne  Cena zabiegu 

Złuszcz. tw. lub dekoltu z maską kremową 160 zł 
Złuszcz. tw. lub dekoltu z maską algową 195 zł 
Złuszcz. tw. lub dekoltu z masażem i maską krem. 235 zł 
Złuszcz. tw. lub dekoltu z masażem i maską algową 285 zł 
Złuszcz. pleców z maską kremową 170 zł 
Złuszcz. ramion z maską kremową 160 zł 
Retix. C 210 zł 
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Peeling kawitacyjny  Cena zabiegu 

P. kawitacyjny dodatkowo w zabiegu  40 zł 
P. kawitacyjny z esencją i maską krem. 155 zł 
P. kawitacyjny z esencją i maską algową 165 zł 
P. kaw. z masaż., esencją i maską kremową 180 zł 
P. kaw. z masaż., esencją i maską algową 185 zł 

 

Mikrodermabrazja diamentowa  Cena zabiegu 

Mikrodermabrazja diam. dod. w zabiegu. 60 zł 
Mikrodermabrazja diam. – twarz 155 zł 
Mikrodermabrazja diam. – twarz i szyja 165 zł 
Mikrodermabrazja diam. – twarz, szyja i dekolt 185 zł 
Mikrodermabrazja diam. – plecy 235 zł 
Mikrodermabrazja diam. twarz + algi 185 zł 

Mikrodermabrazja diam. twarz, szyja + algi 195 zł 
Mikrodermabrazja diam. twarz, szyja, dekolt + algi 230 zł 
Mikrodermabrazja diam. twarz + peel. chem. 295 zł 
Mikrodermabrazja diam. twarz, szyja + peel. chem. 310 zł 
Mikrodermabrazja diam. twarz, szyja, dekolt + peel. chem. 340 zł 

 

Maski na twarz i okolicę oczu (dodatkowo w zabiegu) Cena zabiegu 

Maska kremowa na twarz 38 zł 
Maska algowa na twarz 65 zł 
Maska kremowa na okolicę oczu 25 zł 
Maska algowa na okolicę oczu 70 zł 

 

Fotoodmładzanie bezkontaktowe Cena zabiegu 

Twarz 20 min 400 zł 
Szyja 15 min 200 zł 

Dekolt 15 min 400 zł 
Twarz + Szyja + Dekolt 40 min 900 zł 

 

Fotoodmładzanie kontaktowe Cena zabiegu 

Twarz 20 min 500 zł 
Szyja 15 min 300 zł 
Dekolt 15 min 500 zł 
Twarz + Szyja + Dekolt 40 min 1100 zł 
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Terapia zmian trądzikowych Cena zabiegu 

Twarz 300 zł 
Dekolt 300 zł 

Plecy 400 zł – 500 zł 
 

 Zamykanie naczynek Cena zabiegu 

Okolice nosa Od 100 zł -150 zł 
Pojedyncze naczynko 100 - 150 zł 
Twarz 500 zł 
Nogi ( cena uzależniona od ilości naczyń ) Od 100 zł do 900 zł 

 

Epilacja laserowa -  MEDIOSTAR NEXT Cena zabiegu 

Baki 150 zł 
Wąsik 150 zł 

Broda 150 zł – 200 zł 
Policzki 250 zł 

Szyja 250 zł 
Kark 250 zł 
Pachy 250 zł 
Plecy 500 zł 
Przedramiona 300 zł 
Ramiona 300 zł 
Dłonie 200 zł 
Klatka piersiowa 250 zł 

Klatka piersiowa + brzuch 500 zł 
Brzuch 250 zł 
Linia biała 200 zł 
Bikini 300 zł 
Bikini brazylijskie 400 zł 
Pośladki 300 zł 
Uda 450 zł 
Łydki 400 zł 
Całe nogi 800 zł 
Całe nogi + bikini 1000 zł 
Całe nogi + bikini brazylijskie 1100 zł 
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Pielęgnacja oprawy oka Cena zabiegu 

Henna brwi i rzęs z regulacją 40 zł 
Henna brwi z regulacją 30 zł 
Henna rzęs 25 zł 
Regulacja brwi 15 zł 

 

Depilacja woskiem Cena zabiegu 

Depilacja całe nogi, bikini i pachy 145 zł 
Depilacja całe nogi i bikini 115 zł 
Depilacja całe nogi 95 zł 

Depilacja łydki lub uda 55 zł 
Depilacja bikini lub pachy 45 zł 
Depilacja przedramiona 40 zł 
Depilacja brzucha 40 zł 
Depilacja bródka i wąski 35 zł 
Depilacja bródka lub wąski 20 zł 

 

Depilacja woskiem dla mężczyzn Cena zabiegu 

Depilacja pach 45 zł 
Depilacja brzucha 50 zł 
Depilacja klatki piersiowej 80 zł 
Depilacja plecy i kark 80 zł 
Depilacja szyja i kark 40 zł 

 

Dłonie Cena zabiegu 

Manicure japoński 65 zł 
Manicure klasyczny (z wycięciem skórek i malowaniem) 55 zł 
Manicure hybrydowy 100 zł 
Manicure SPA (manicure, peeling, maska kremowa) 95 zł 
Manicure Delux  
(manicure, peeling, kąpiel parafinowa) 

105 zł 

Peeling dłoni z masażem i maską kremową 55 zł 
Zabieg parafinowy na dłonie 50 zł 
Maska modelująca na dłonie 80 zł 
Zabieg z kwasem glikolowym na dłonie 80 zł 
Malowanie paznokci 20 zł 
Usunięcie hybrydy wykonanej w innym salonie 30 zł 
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Stopy Cena zabiegu 

Pedicure kosmetyczny 125 zł 
Pedicure z peelingiem 140 zł 
Pedicure SPA  (pedicure kosmetyczny + peeling + maska) 165 zł 
Malowanie lakierem z opracowaniem płytki paznokciowej 75 zł 
Malowanie paznokci 20 zł 
Pedicure hybrydowy 145 zł 
Pedicure hybrydowy SPA ( pedicure hybrydowy + peeling + 
maska)  

185 zł 

Mal. lak. hybrydowym z opracowaniem płytki paznokciowej 95 zł 
Malowanie lakierem hybrydowym 50 zł 
Frezowanie stóp 75 zł 
Usuwanie modzeli  30 zł 
Usunięcie hybrydy wykonanej w innym salonie 30 zł 

 

Dbamy o bezpieczeństwo!  

Wszystkie narzędzia użyte do manicure/pedicure są sterylizowane w autoklawie 

medycznym oraz pakowane w sterylne jednorazowe opakowania! 

Arosha – zabiegi na ciało Cena zabiegu 

W cenie jeden z wybranych zabiegów (po konsultacji): 

• Aqua Drain (drenaż) 

• Slim Cel (wyszczuplanie) 

• Cel Therm (cellulit) 

• Lipho Cel (wyszczuplanie + cellulit) 

• Firm Up (ujędrnianie z efektem FRESH) 

• Lift Plus (odbudowa/lifting) 

Zabiegi polecane 1-2 razy w tygodniu w serii 8-10 zabiegów. 

Pressoterapia w zabiegu z bandażami GRATIS! 

250 zł 

Pressoterapia 120 zł 

 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 

tel.:  730 050 704 
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