CENNIK
PIELĘGNACJA TWARZY
POWITANIE W ANNVINCI
1 godz 30 min……………………............................................………….............................……………....…….....140 zł
Dobrany indywidualnie zabieg oczyszczający z konsultacją. Ocena kondycji skóry, założenie karty i ustalenie
długofalowej pielęgnacji. Dla klientów odwiedzających salon po raz pierwszy. Dla skór wymagających oczyszczenia.

ORGANIC OXYGEN
1 godz 30 min.......................................................................................................................................…...........…….149zł
Zabieg na twarz do cery zmęczonej, niedotlenionej.
Aktywne składniki z alg listownicy cukrowej, kopru morskiego i włókien kukurydzy - zapobiegają wiotczeniu skóry i
powstawaniu pierwszych zmarszczek, działają antyrodnikowo, przeciwzapalnie, oczyszczająco, tonizująco i
uelastyczniają skórę. Dla cery wymagającej regeneracji.

ORGANIC MOIST
1 godz 30 min............................................................................................................................................….........….149 zł
Zabieg głęboko nawilżający dla cery odwodnionej.
Aktywne składniki z figi, lnu i bawełny - bardzo silnie nawilżają, działają antyoksydacyjnie, osłaniają płaszcz lipidowy,
zapobiegają wysuszaniu skóry oraz odbudowują naturalną warstwę ochronną. Dla skór suchych, podrażnionych.

ORGANIC MATTE
1 godz 30 min.................................................................................................................................................……….149zł
Zabieg normalizujący dla cery trądzikowej i problematycznej.
Aktywne składniki z korzenia łopianu, jaśminu i mandarynki - działają przeciwzapalnie i antyseptycznie, łagodzą,
niwelują uczucie pieczenia oraz nieprzyjemnego napięcia, uszczelniają barierę lipidową, odmładzają, poprawiają
koloryt i kondycję skóry. Dla skór tłustych , mieszanych, trądzikowych.

ORGANIC BRIGHTENING
1 godz 30 min.............................................................................................................................................…..............149zł
Zabieg rozświetlający i rozjaśniający przebarwienia.
Aktywne składniki z 8 ziół alpejskich- likwidują plamy i piegi, działają przeciwzapalnie, poprawiają koloryt, fakturę i
napięcie skóry, wspomagają procesy odnowy i odtruwania komórek, zmniejszają zmarszczki i blizny, odpręża,
rozjaśniają. Wskazania:plamy pigmentacyjme:hormonalne, soczewicowate, posłoneczne, „skóra palacza”.

ORGANIC CAPILLARY
1 godz 30 min.......................................................................................................................................…..........……..149zł
Zabieg silnie wzmacniający dla cery naczyniowej.
Kompleks z Ginkgo Biloba, herbaty paragwajskiej i czerwonej winorośli - wzmacnia uszczelnia i uelastycznia ściany
naczyń krwionośnych, pobudza krążenie, działa kojąco, przeciwzapalnie i antybakteryjnie, zmniejsza podrażnienia i
zaczerwienienia. Botaniczny kompleks z arniki górskiej, kasztanowca, oczaru wirginijskiego, bluszczu, dziurawca i
winorośli wyraźnie poprawia wygląd naczynek, działa wzmacniająco, ochronnie i bakteriostatycznie. Do cer
naczyniowych.

ORGANIC REGENERIS
1 godz 30 min........................................................................................................................................................…...149 zł
Zabieg intensywnie wygładzający zmarszczki.
Wyciągi z kłącza irysa, czerwonego żeń-szenia i winorośli - wykazują silne działanie przeciwstarzeniowe i
rewitalizujące. Zabieg napina, uelastycznia i odmładza skórę. Stymuluje odnowę naskórka. Regeneruje i poprawia
ukrwienie skóry. Wspomaga syntezę sześciu głównych składników budulcowych skóry.Wskazania cera dojrzała,
wymagająca ujedrnienia.

ORGANIC NURTURING
1godz 30 min................................................................................................................................................................149zł
Intensywnie odżywiający zabieg na twarz dla przyszłych mam.
Składniki aktywne zaopatruje skórę w mikrokolagen, spowalniają proces starzenia i ujędrnia. Dzięki zawartości
magnezu i wapnia wspomagają gospodarkę mineralną skóry. Zawiera witaminy A, B1, B2, B6, B12, C i PP, które mają
kluczowy wpływ na prawidłowe funkcjonowanie skóry.Dla skór z niedoborem substancji aktywnych.
Etapy zabiegu: demakijaż, peeling kawitacyjny, ampułka/serum, masaż, maska, krem.
RETIX C XYLOGIC
1 godz......................................................................…............................................….....................…..……………..160 zł
Silna, kompletna terapia Anty -aging Wykorzystuje stabilny Retinol- czysta postać witaminy A, jeden z
najskuteczniejszych składników stosowanych w odmładzaniu skóry oraz witaminę C i koktajl antyoksydantów
działających rozjaśniająco i regenerująco na skórę. Polecany do skór z widocznymi oznakami starzenia. W okresie od
września do lutego.
KOBIDO - LIFTINGUJACY MASAŻ TWARZY
1 godz 15min …………………………………………………………………………………………..…………….150 zł
To rytuał podlegający ściśle określonym regułom, bazujący na tradycji medycyny chińskiej. Jest jednym z najstarszych
masaży na świecie.
Większość metod masażu twarzy działa na powierzchni twarzy. Kobido poprzez swoją złożoność i intensywność
technik działa na głębszych warstwach naszej skory i mięśni. Kobido ma największą liczbę i najbardziej złożony zestaw
technik manualnych zmierzających do pracy w rożnych aspektach. Powolny ruch ma klienta zrelaksować, a intensywne
etapy mają stymulować w celu oczekiwanego efektu liftingu.. Praca na punktach akupresury pozwala osiągnąć
równowagę w skórze, mięśniach oraz powiązanym ciele.
MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU
35 min.................………....................................................................…...........................................................….......75zł
Specjalistyczne techniki masażu o działaniu uspokajającym, antystresowym, wygładzającym zmarszczki mimiczne,
wyciszające emocje, kojące zmysły.Z odpowiednio dobraną maską kremową. Do skór suchych, odwodnionych.

ZABIEG NA OCZY
30min..............................................................………..................................………....…......................…………..40-60 zł
Zabieg nawilżająco-odżywczy. Usuwają objawy zmęczenia i przepracowania, relaksują, łagodzą podrażnienia i
zaczerwienienia skóry wokół oczu i uczucie suchości powiek. Na cienie i obrzęki pod oczami. Dobierany indywidualnie.
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
1 godz 30 min
Terapia liftingująca oraz wygładzająca zmarszczki Mesohyal DMAE...……............................…………….……...215 zł
Terapia likwidująca przebarwienia Mesohyal Wit C........................................……....................………….…..……200 zł
Terapia wzmacniająca ściany naczyń krwionośnych Mesohyal Krzem Orga...............................…………….…….180 zł
Terapia nawilżająca pozbawionej skóry wody Mesohyal Kwas Hialuronowy...........................……………....…….180 zł
Seria 5 zabiegów plus jeden gratis

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
1godz 30 min
Zabieg oczyszczający polegający na mechanicznym złuszczaniu naskórka głowicą diamentową. W cenę wliczony jest:
peeling, serum/ampułka, ultradźwięki, masaż twarzy, szyi i dekoltu, odpowiednio dobrana maska, krem
1. Twarz i szyja..........................................................................................................................…................……....150 zł
2. Twarz, szyja dekolt................................................................................................................…....................…....180 zł
Seria 5 zabiegów .………..………..……………………….…………..………………….……......…....…………-10%

PEELING KAWITACYJNY- 1godz.30min-.
Innowacyjna, komfortowa metoda bezinwazyjnego oczyszczania skóry. Dokładne oczyszczenie skóry z zalegającej
warstwy zrogowaciałego naskórka oraz wydzielin gruczołów łojowych. W cenę wliczone jest: serum/ampułka,
ultradźwięki, masaż twarzy, szyi i dekoltu, maska, krem
1. Twarz i szyja.....................................................................................................................….......……....….……...140 zł
2. Twarz, szyja dekolt...........................................................................................................…………......………….160 zł

PEELINGI CHEMICZNE- KWASY MEDYCZNE
45min -1 godz 15 min……...…............…................…................…..........…............………….………...................160 zł
AZELAC - Zabieg oczyszczająco- regulujący sebum do skóry naczyniowej
- Zabieg redukujący stan zapalny i rumień
- Zabieg na przebarwienia pozapalne cery naczyniowej
FERULAC
-Zabieg antyoksydacyjny z wit C i kwasem ferulowym
-Zabieg redukujący przebarwienia posłoneczne
- Zabieg przeciwzmarszczkowy na okolice oczu
MANDELAC
- Zabieg odświeżająco-rożświetlający do skór mieszanych
- Zabieg odświeżająco-nawilżający do skór mieszanych
- Zabieg odświeżająco-normalizujący do skór problematycznych
TCA 15 %
- zabieg na blizny
PROMOCJA! 3 ZABIEGI Z KWASAMI + 1 GRATIS!*
* Nie dotyczy kwasu ferulowego , dotyczy ustalonych w czasie serii zabiegowych

ZABIEGI NA BIUST
BIUST DE LUXE- 1 godz...............................................................................................................….......................100 zł
Zabieg odżywczo modelujący dla każdego typu skóry wymagającej regeneracji poprawy jędrności i elastyczności.
Wykorzystano tu roślinny kompleks dotleniający poprawiający mikrokrążenie podskórne oraz koktajl biolipidów i
witamin(P+C+NNKT+E+A+kompleks B+H)nadający skórze jedwabistą gładkość. Użycie gipsowej maski wzmacnia
przyswajalność składników aktywnych. Zabieg wzmacnia pozytywne postrzeganie własnego ciała.
STEM CELLS- 1 godz.................................................................................................................…………...…..…100 zł
Zabieg regeneracyjno-liftingujący do biustu i dekoltu opracowany z myślą o opóźnianiu procesu starzenia się komórek
naskórka(keratynocytow) i skóry właściwej (fibroblastów). Wykorzystano unikatowy składnik pozyskany dzięki
przełomowemu odkryciu naukowemu-komórki macierzyste MIC-1 oraz składniki dodatkowe jak kwas hialuronowy i
teofilina. Dają impuls do regeneracji zapewniając szybką poprawę wyglądu biustu i dekoltu.
FIRMING BUST- 1 godz..................................................................................................................………………..100zł
Zabieg ujędrniający do biustu. Dzięki składnikom aktywnym z egzotycznych roślin afrykańskich ( Kigeline, Black
Cohosh) stymuluje synteze włókien podporowych- kolagenu i elastyny odpowiedzialnych za utrzymanie jędrności i
napięcia . W połączeniu z maską gipsowo-algową daje niesamowite efekty.

ZABIEGI NA OKOLICĘ OCZU
1 .Henna rzęs i brwi z regulacją ........................................................................................................…………………35 zł
2 . Henna brwi z regulacją..............................................................................................................…….......……….....25 zł
3 . Henna brwi...........................................................................................................................…...………………......15 zł
4 . Henna rzęs...............................................................................................................................……….........…….....15 zł
5 . Regulacja brwi..........................................................................................................................….…..........……......15 zł
MAKIJAŻ.
1 . Makijaż dzienny......................................................................................................................….....….....……...…..40 zł
2 . Makijaż wieczorowy................................................................................................................…...………………...80 zł
Nowość!!!
LIFTING RZĘS ELLEEBANA.
Z botoksem.......................................................................................…..….........................................………….........150 zł
Bez botoksu....................................................................................................................................................…….….100 zł
Lifting rzęs ELLEEBANA
Wspaniały profesjonalny zabieg dający długotrwały efekt podkręconych, lśniących rzęs . Podkręcenie i uniesienie
utrzymuje się od 4-10 tyg tj. do momentu fizjologicznego wypadnięcia naturalnych rzęs.
Zabieg polega na stopniowym nawinięciu naturalnych rzęs na silikonowy wałeczek i nałożeniu aktywatora i
neutralizatora. Pozwala to na nadanie rzęsom nowego kształtu i jego utrwaleniu. Następnie wykonywana jest henna.
Kolejny krok to nałożenie botoksu bogatego w oleje organiczne jojoba, macadamia, nasion ogórecznika, kwas mlekowy
i otulenie włosa laminacją w postaci substancji odżywczych i nawilżających .

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE
1 Manicure klasyczny bez malowania........................................................................................………………...........35 zł
2 Manicure klasyczny z malowaniem............................................................................................…......…………......45 zł
3 Manicure japoński.....................................................................................................................…….....………….....49 zł
4 Manicure klasyczny z regeneracją preparatami IBX……….…..………..……………….….….…...........….……..49 zł
5Manicure hybrydowy............................................................................................................…......………….……....75 zł
6 Manicure hybrydowy z Efektem Pyłków ..………..…………………….………..………….....………….…….…75 zł
7 Manicure męski............................................................................................................…...…………............……...35 zł
8Zabieg Spa parafinowy na dłonie............................................................................................…...........……..……...35 zł
9 IBX sam………..………….………….………..…………..………….……..................……….……………….... 25 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA STOPY
1 Pedicure klasyczny bez malowania ...............................................................................................…...……….…….65 zł
2 Pedicure klasyczny z malowaniem.................................................................................................…………...……..75 zł
3 Pedicure hybrydowe...................................................................................................................….…..........………..95 zł
4 Pedicure japoński......................................................................................................................…......………….…....75 zł
5 Pedicure klasyczny z regeneracja praparatami IBX..….………….………….……………..…..…..........……...…..75 zł
6Zabieg Spa parafinowy na stopy...........................................................................................…..…………………......30 zł
7 IBX sam…………..…....….………………………..……………….…………….…………..……...........………..25 zł
MANICURE + PEDICURE KLASYCZNY Z MALOWANIEM ..........................…..............................….….....110 zł
MANICURE + PEDICURE HYBRYDOWY ...................................................................................…......……….150 zł

ZABIEGI DEPILACJI WOSKIEM
1 Twarz..........................................................................................................................................…. ……….... …,,..30 zł
2 Wąsik.......................................................................................................................................…...…….………........10 zł
3 Baczki........................................................................................................................................…….….....…….…...15 zł
4 Broda.......................................................................................................................................……...………….…....20 zł
5 Brwi..........................................................................................................................................………………….......15 zł
6 Ręce.........................................................................................................................................……..………….….....35 zł
7 Pachy.........................................................................................................................................…….….……..….…..30 zł
8 Tors...........................................................................................................................................……...….………...…50 zł
9 Plecy.........................................................................................................................................…….…...…………....60 zł
10 Łydki lub uda..........................................................................................................................……..………...……..40 zł
11 Całe nogi...................................................................................................................................…......……..…….....75 zł
12 Bikini tradycyjne...................................................................................................................…….….....…………..35 zł
13 Bikini głębokie.....................................................................................................................………………...……..50 zł
14 Całe nogi+ bikini płytkie.....................................................................................................…………………...90-100 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
DERMOMASAGER- jedna wybrana partia ciała.......................................................................…..………………...69 zł
LIPOSUKCJA ULTRADZWIEKOWA Z DERMOMASSAGER jedna wybrana partia ciała...............…….......129 zł
Zabieg rozpoczynajacy się peelingiem cukrowym, następnie głowica Infrared rozgrzewa tkanki
przygotowujac skórę na przyjecie preparatu wyszczuplającego i ujedrniającego. Dermomasaż
to nowoczesne urządzenie umożliwiające wykonywać zabieg polegający na oddziaływaniu na
skórną i podskórną tkankę łączną równocześnie za pomocą stymulacji mechanicznej i podciśnienia.
Wewnątrz specjalnej głowicy zabiegowej fałd skórny jest rozmasowywany . Dermomasaż (masaż leczniczy)
usprawnia krążenie, eliminuje toksyny, zmniejsza retencję wody, uaktywnia lipolizę (rozkład tłuszczu) w
głębokich warstwach tłuszczu, odbudowuje strukturę skórę.
Pakiet 10 zabiegów liposukcji ultradźwiękowej z Dermomassagerem .........................................……..…………....990 zł
„CZEKOLADOWY RELAKS”

Czekoladowa euforia to zabieg typu wellness polecany do skóry szorstkiej, suchej, wymagającej
dodatkowego nawilżenia, natłuszczenia i szybkiej regeneracji. Idealny dla osób potrzebujących
szybkiego relaksu i odprężenia. Doskonały jako prezent. Idealny dla smakoszy czekolady.
Polecamy wykonywanie tego zabiegu jednorazowo, zawsze gdy potrzebna jest szybka poprawa
stanu skóry oraz relaks i odpoczynek.
2godz.........…......…......…........…....…........…........…......…....…........….......…......…........…....…..……...……..200 zł

PEELING CUKROWY
Peeling cukrowy całego ciała jest kluczem do zachowania gładkiego ciała cały rok . Wspaniale wygładza, a koliste
ruchy poprawiają mikrokrążenie co jest ważne dla poprawy odżywienie, dotlenienie tkanek.
30 min.......…......…...…....…......…...................................…......…....…....................…......…..……………….. ..60 zł
45 min wersja z balsamem ......…....…........…..…....…..…....…....…..…....…..…......…..…....…..…......…….......85 zł
MASAŻ RELAKSACYJNY
Spokojny, delikatny masaż posiadający wspaniałe właściwości odstresowujące i relaksacyjne. Wpływa na poprawę
samopoczucia na poziomie fizycznym oraz psychicznym, relaksując umysł i likwidując napięcie mięśni w przyjemny i
łagodny sposób. Wspomaga leczenie nerwic, stanów lękowych oraz negatywnych skutków długotrwałego stresu. Masaż
ciepłymi olejkam
1 godz……………………………………………………………………………………………………….………85zł

LASEROTERAPIA
Współpracuję w zakresie Laseroterapii z Bożeną Rudziak Alaja Kosmetyka Laserowa
VECTUS to medyczny laser diodowy firmy Palomar Medical Technologies przeznaczony do
trwałego usuwania owłosienia. Jest to JEDYNY NA ŚWIECIE laser wyposażony w czytnik
poziomu melaniny we włosie – Skintel. Po jego określeniu parametry dobierają się automatycznie,
co zmniejsza ryzyko poparzeń.
CENNIK USUWANIA OWŁOSIENIA
Wąsik .........................................................................…............................................……..120 zł
Cała twarz.....................................................................................................................…....300 zł
Pachy................................................................................................................………….…200 zł
Całe ręce.....................................................................................................................……...300 zł
Plecy................................................................................................................................…..400 zł
Klatka piersiowa..........................................................................................................……..300 zł
Bikini.............................................................................................................................…....200 zł
Bikini głębokie............................................................................................................……..300 zł
Uda+kolana.....…..........................................................................................................…....400 zł
Łydki+kolana...................................................................................................................….300 zł
Całe nogi.....................................................…......................................................………....600 zł
ASCLEPION QuadroStarProYellow to pierwszy na świecie żółty laser dermatologiczny ze
skanerem frakcyjnym. Posiada on najwyzsze powinowactwo absorpcji fall przez
hemoglobinę,oznacza najwyższą skuteczność i większe bezpieczeństwo zabiegu zamykania
naczynek w związku z niższymi , skutecznymi parametrami.

CENNIK ZAMYKANIE NACZYNEK
1-4 Punkty...........................................................................................................…………..100 zł
Nos..................................….................................................................................………….200 zł
Policzki................................................................................................................…....……..300 zł
Cała twarz.............................................................................................…………………….400 zł
Dekolt.......................................................…............................................…....………..200-400 zł
Łydki.......................................................................................................................…..300- 400 zł
Uda..................................................................................................… ..............……....300-400 zł
Całe nogi...............................................................................................................…….400-600 zł
Włókniaki /rubinki..............................................................................……………………..100 zł

Współpracuję w Salonie AnnVinci z Gabinetem Masażu Anny Jedyńczuk
Pełna oferta masaży oraz zabiegów na ciało na stronie
http://www.masazwroclaw.pl/
rezerwacja pod nr tel 691 619 173

Współpracuję w zakresie Hifu z Martyna Narewska Mobilny Lifting HIFU
Tel. + 48 530 073 548
CENNIK
Okolica czoła …………………………………………..399 zł
Policzki…………………………………………………499 zł
Podbródek………………………………………………399 zł
Dekolt…………………………………………………...499 zł
Twarz……………………………………………………599 zł
Twarz + podbródek……………………………………..799 zł
Twarz + podbródek + dekolt………………………..…..999 zł
Policzki + podbródek…………………………………...599 zł
Policzki + podbródek +dekolt…………………………..799 zł
Brzuch……………………………………………..od ...799 zł
Kolana……………………………………………..od…499 zł
Uda………………………………………………...od…799 zł
Pośladki……………………………………………od…799 zł
Ramiona……………………………………………od…799 zł

Współpracuję z Pracownia Dobrej Energii Dominika Brożyńska
W zakresie masaży Lomi Lomi, Reiki, Masaży Miodem
Pełna oferta masaży
http://pracowniadobrejenergii.pl
tel+ 48 884 908 983

Zapraszam do zakupu bonów podarunkowych – Anna Wojewoda Kosmetolog

Partnerzy

