POWITANIE W ANNVINCI
1 godz…………………….........................................................…………......130zł
Dobrany indywidualnie zabieg oczyszczający z masażem i konsultacją. Ocena kondycji
skóry, założenie karty i ustalenie długofalowej pielęgnacji. Dla klientów odwiedzających
salon po raz pierwszy.

I. ZABIEGI KOSMETYCZNE DERMIKA:
RE A.G.E VIT C- Wraz z wiekiem, pod wpływem działania glukozy, postępuje dezorganizacja struktury włókien
utrzymujących jędrność i elastyczność skóry. Proces ten, polegający na sieciowaniu włókien cząsteczkami cukru
nazywamy glikopochodnym starzeniem się skóry.
RE A.G.E. VIT C odmładza wygląd skóry udoskonalając jej kondycję. Swoje działanie zawdzięcza zaawansowanym
technologicznie preparatom chroniącym skórę przed starzeniem glikopochodnym, odwracając jego negatywne skutki
na wczesnym etapie
1 godz 30 min......….......…......….........…......….......…....................…..........…..........…........…..........…………. 139 zł

STEMLIFT PLUS --ZABIEG 35+ Z ODMŁADZAJĄCYMI, ROŚLINNYMI KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI,
1 godz.30min.......................................................................…............................…..............………….......... 149zł
Polecany do każdego typu cery nowatorski zabieg z zamkniętymi w liposomach roślinnymi komórkami macierzystymi
(PSC – Plant StemCells), których potencjał biologiczny pozwala przedłużyć młodość skóry i poprawić jej wygląd.
Zastosowane w zabiegu preparaty zaprojektowano tak, by wykorzystać cenny materiał biologiczny zgromadzony w
roślinnych komórkach macierzystych. Przeprowadzone badania wykazały, że zamknięte w liposomach PSC mają
pozytywny wpływ na wzrost ludzkich komórek macierzystych i funkcjonowanie fibroblastów (badania in vitro). Dzięki
czemu nie tylko redukują zmarszczki, ale też chronią komórki przed wpływem środowiska zewnętrznego i opóźniają
procesy starzenia.
ŻYCIODAJNE MISTERIUM1godz.30min………………………………………………….....................…139zł
Zabieg do cery suchej, łuszczącej się z zastosowaniem maski gipsowej. Dzięki zastosowaniu regeneracyjnej
kompozycji biologicznych substancji tłuszczowych naturalnie występujących w naskórku znacznie poprawia się
struktura skóry. Jest gładka, elastyczna, dobrze napięta. Efekty zabiegu widoczne i odczuwalne od razu po zdjęciu
maski. Zabieg polecany po długotrwałej zimie lub po opalaniu czy nadużywaniu solarium.
ACTI MAT1godz.30min……………………………………………………………………..................……99zł
Zabieg do cery tłustej i mieszanej z rozszerzonymi porami, skłonnej do powstawania zaskórników, łojotoku,
pozbawionej świeżości. Zaproponowany przebieg zabiegu i optymalny dobór produktów mają na celu maksymalne
wykorzystanie potencjału składników aktywnych. Ultradźwięki wykorzystane są do wprowadzenia w głąb skóry
składników aktywnych ampułki normalizującej m.in. witaminy B3 i soli cynku oraz witaminy A, pantenolu i alantoiny.
Z kolei Duo-maska T-ZONE PRO z zieloną glinką, wyciągami z aloesu, grejpfruta i alg sprawi, że skóra odzyska
promienny wygląd i świeżość.
UKOJENIE- 1godz.30min……………………….....................................................................…………….............129zł
Zabieg do cery naczyniowej z widocznymi teleangiektazjami, zaczerwienionej, wrażliwej, reagującej rumieniem na
czynniki zewnętrzne takie jak wiatr czy mróz. Zabieg przynosi natychmiastową ulgę zaczerwienionej, wrażliwej skórze,
koi i otula miękkim ochronnym płaszczem z naturalnych substancji. Zabieg Ukojenie opracowano na bazie
bioflawonoidów działających uszczelniająco i wzmacniająco na ścianki naczyń krwionośnych, co zapobiega ich
pękaniu i nadmiernej przepuszczalności oraz odżywczego kompleksu łagodzącego z alantoiną, d-pantenolem,
wyciągiem z jojoby i awokado, bogatym zestawem witamin i algami.

CONTRA ACNE ZABIEG
PRZECIWTRĄDZIKOWY- 1godz30min................................….………………..………...........……..............99zł
Zabieg do skóry z objawami trądziku młodzieńczego i łojotoku, ze skłonnością do powstawania wyprysków. W zabiegu
wykorzystano składniki o potrójnej aktywności przeciwbakteryjnej, które ograniczają wzrost bakterii. Poza tym
zastosowano inhibitor enzymu 5-alfa-reduktazy, który hamuje powstawanie stanów zapalnych gruczołów łojowych,
substancje keratolityczne ograniczające tendencję do czopowania ujść gruczołów łojowych i przywracające równowagę
między powstawaniem a złuszczaniem się warstwy rogowej naskórka oraz łagodzące podrażnienia. Są to salicylany,
aktywna fizjologicznie witamina A + B3, sole cynku, alantoina, d-pantenol, kwas glicyretynowy, kwasy owocowe i
kompleks Acne-Bloker. Zastosowane w zabiegu składniki aktywne działają zarówno na skutki, jak i przyczyny
problemów z cerą trądzikową. Dlatego jest on bardzo skuteczny, szczególnie w seriach.
CZYSTA JAK ŁZA -1godz.30min.......................................................................................….........……...............130zł
Zabieg oczyszczający przeznaczony do cery z widocznymi zaskórnikami i rozszerzonymi porami ze wskazaniem do
czyszczenia ręcznego. W zabiegu wykorzystano klasyczną technikę ręcznego usuwania zaskórników w połączeniu z
kompleksem składników o działaniu przeciwbakteryjnym, łagodzącym i ściągającym rozszerzone pory.
GREJPFRUT & POMARAŃCZA POUR HOMME ZABIEG DLA MĘŻCZYZN DO SKÓRY MIESZANEJ Z
ROZSZERZONYMI PORAMI, DOJRZAŁEJ
1godz.30min...........................................................................................................................…….......….........…........99zł
Zabieg dla mężczyzn na bazie wyciągów z grejpfruta i kwiatów gorzkiej pomarańczy poprawiający kondycję, wygląd i
stan skóry. Polecany szczególnie do skóry dojrzałej, mieszanej z rozszerzonymi porami i tendencją do świecenia się.
Wykorzystuje eksfoliacyjne działanie kwasów owocowych, które złuszczają naskórek, poprawiając i rozjaśniając
koloryt i odblokowując ujścia gruczołów łojowych. Klasyczny masaż pobudza mikrokrążenie, a dzięki obecności
promotorów przenikania przygotowuje skórę do dalszych etapów zabiegu. Aktywna formuła duo-maski T-ZONE PRO,
działa silnie odświeżająco, usuwa nadmiar sebum i zmniejsza pory, a także nawilża i wygładza naskórek. O kondycję
skóry wokół oczu zadba m.in. kompleks przeciwobrzękowy poprawiający mikrokrążenie i wyciąg z aloesu, a całości
dopełnia Krem matujący z wyciągiem z grejpfruta

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
Retix C XYLOGIC- 1 godz......................................................................…............................................…150 zł
Silna, kompletna terapia Anty -aging Wykorzystuje stabilny Retinol- czysta postać witaminy A, jeden z
najskuteczniejszych składników stosowanych w odmładzaniu skóry, oraz witamine C i koktajl antyoksydantów
działających rozjaśniajaco i regenerujaco na skórę. Polecany do skór z widocznymi oznakami starzenia.
ZABIEG DAESES SESDERMA
1 godz 30 min.…….……..……….……….………..……..……….……..……….………..……….…………..119 zł
Zabieg dający natychmiastowy efekt liftingu i długotrwałe działanie ujedrniajace. Serum zawiera rewolucyjny składnik
DMAE(dimetylaminoetanol). Jako naturalna substancja odżywcza sprawia, że skóra staje się natychmiast jędrna,
elastyczna i napieta poprzez zwiekszenie wydzielania acetylocholiny, neuroprzekaźnika zanikajacego wraz z wiekiem
odpowiedzialnego za jedrność skóry oraz stymulacje kolagenu
ZABIEG SESGEN 32 SESDERMA
1 godz 30 min.……….………..………..………….………..……………………………….…….……………..129 zł
Zabieg odbudowujacy skórę z poziomu Dna. Wykorzystujac nanotechnologię przenosi substancje aktywne w
pecherzykach lipidowych tam gdzie skóra ich najbardziej potrzebuje. Umozliwia to uzyskanie rezultatów wczesniej
nieosiagalnych w dermatologii. Resynchronizuje zegar biologiczny i odnawia naturalny proces odnowy komórek

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU z odpowiednio dobraną maską kremową– 45 min.................……......75zł
Specjalistyczne techniki masażu o działaniu uspokajającym, antystresowym, wygładzającym zmarszczki mimiczne,
wyciszającym emocje, kojącym zmysły.

ZABIEG NA OCZY- 30min..............................................................………..................................………........40-60zł
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- 2 godz.
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
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA ( ROLLER MEDYCZNY )- 1 godz.15min
Jednorazowy zakup sterylnego Rollera ..........................................................................................70 zł
1 zabieg ........................................................................................................................................150 zł
Seria 5 zabiegów ...........................................................................................................................550 zł
Seria 10 zabiegów..........................................................................................................................990 zł

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE I OCZYSZCZAJĄCE
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA- 2godz.
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- 2 godz.
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
CZYSZCZENIE MANUALNE- 1 godz.30min
1. Twarz.........................................................................................................................…………..................130 zł
. PEELINGI CHEMICZNE- KWASY MEDYCZNE – MEDIDERMA i Purles45min -1 godz 15 min……...…............…................…................…..........…............………….……….od 150 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 skor mieszanych
- Zabieg odświeżająco-nawilżający do skor mieszanych
- Zabieg odświeżająco-normalizujący do skor problematycznych
TCA 15 %
- zabieg na blizny
PROMOCJA! 3 ZABIEGI Z KWASAMI + 1 GRATIS!*
* Nie dotyczy kwasu ferulowego , dotyczy ustalonych w czasie serii zabiegowych

NOWOŚĆ!!!!!
NOMELAN CAFEICO- .……..………..………….……..……….………………………...……..250ZŁ
Rewolucja w złuszczaniu i depigmentacji!!!Mediderma to zaawansowane peelingi najwyższej klasy skuteczności. Są
przeznaczone do odbudowy warstwy rogowej i komórkowej skóry na całej grubości. To najnowsza alternatywa
peelingów fenolowych. Stosujemy je w terapii melasmy głębokiej na poziomie skóry właściwej. Wskazania
hiperpigmentacje(przebarwienia różnego rodzaju, oraz skóra o nierównym kolorycie.Są też przydatne w leczeniu
zmarszczek średnio głębokich i rozstępów skóry. Efekt końcowy, złuszczanie i powrót do normalnej aktywności zależą
od tego ile warstw peelingu się zastosuje.
Dodatki do zabiegów z kwasami : Collagen Booster III, C- Peel, Retises 1% nanopeel żel, Dodatek Blaski, Dodatek
przeciwtrądzikowy, Serum Mandelac, Serum Azelac Ru,Serum Wit C 12%, Target cream, Serum Target,

II. ZABIEGI NA BIUST
BIUST DE LUXE- 1 godz.......................................................................................................................100zł
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....................................................................................................................…....100zł
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.

III.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...............................................................................................................................……..15zł
5 . Regulacja brwi..........................................................................................................................…....15 zł
MAKIJAŻ.
1 . Makijaż dzienny......................................................................................................................…........40 zł
2 . Makijaż wieczorowy................................................................................................................….......80 zł
Nowość!!!
LIFTING RZĘS ELLEEBANA…..........…............…............…............….......…........………....………..150 zł

IV. ZABIEGI DEPILACJI WOSKIEM
1 Twarz..........................................................................................................................................…. ..30 zł
2 Wąsik.......................................................................................................................................….........10 zł
3 Baczki........................................................................................................................................……....15 zł
4 Broda.......................................................................................................................................……......20 zł
5 Brwi..........................................................................................................................................…….....10 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...................................................................................................................................……...70 zł
12 Bikini tradycyjne...................................................................................................................…….......30 zł
13 Bikini głębokie.....................................................................................................................……........50 zł

14 Całe nogi+ bikini płytkie.....................................................................................................……....80-90zł

V. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE
1 Manicure klasyczny bez malowania................................................................................................. 30 zł
2 Manicure klasyczny z malowaniem...................................................................................................40 zł
3 Manicure japoński.....................................................................................................................….....49 zł
4 Manicure klasyczny z regeneracją preparatami IBX……….…..………..……………….….….…..49zł
5Manicure hybrydowy.................................................................................................................….....70 zł
6 Manicure hybrydowy z Efektem Syrenki ..………..…………………….………..……………..…75 zł
7 Manicure męski..........................................................................................................................…....35 zł
8Zabieg Spa parafinowy na dłonie...............................................................................................…....25 zł
9Malowanie paznokci lakierem......................................................................................................…..15 zł
10 IBX sam………..………….………….………..…………..………….……..................……….….20 zł

VI. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA STOPY
1 Pedicure klasyczny bez malowania ..................................................................................................65 zł
2 Pedicure klasyczny z malowaniem....................................................................................................70 zł
3 Pedicure hybrydowe...................................................................................................................…....89 zł
4 Pedicure japoński......................................................................................................................….....70 zł
5 Pedicure klasyczny z regeneracja praparatami IBX..….………….………….……………..…..….70 zł
6Zabieg Spa parafinowy na stopy...........................................................................................…..........30 zł
7 IBX sam…………..…....….………………………..……………….…………….…………..……20 zł
MANICURE + PEDICURE KLASYCZNY Z MALOWANIEM ............…..........…........…......….100zł
MANICURE + PEDICURE HYBRYDOWY ...........…......…..........…......…........…..........……….140zł

VII. ZABIEGI NA CIAŁO
1. Dermomassager- jedna wybrana partia ciała.............................................................................……......69 zł
2.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 .........................................……......990zł
„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 dla kobiet w ciąży, a także 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

„PRO ELASTIC”
Wzmacniający zabieg przeciw rozstępom .Polecany jako profilaktyka dla kobiet w ciąży. Doskonale nadaje się również
do pielęgnacji w okresie szybkiego przybierania na wadze lub chudnięcia, gdy niezbędna jest poprawa kondycji
i wyglądu skóry . Efekty niesamowite nawet w przypadku wieloletnich rozstepów.
1godz 30 min....…...................................................…........…........…........…........…......…........…….129zł jedna partia

PEELING CUKROWY
Peeling cukrowy całego ciała jest kluczem do zachowania gładkiego ciała cały rok . Wspaniale wygładza, a koliste
ruchy poprawiaja mikrokrążenie co jest ważne dla poprawy odżywienie, dotlenienie tkanek.
30 min.......…......…...…....…......…...................................…......…....…....................…......…..…….60 zł
45 min wersja z balsamem ......…....…........…..…....…..…....…....…..…....…..…......…..…....…..…80 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 olejkami.
Cena 60 MIN 80 zł

Współpracuję w Salonie AnnVini z Gabinetem Masażu Anny Jedyńczuk
Pełna oferta masaży oraz zabiegów na ciało na stronie
http://www.masazwroclaw.pl/
rezerwacja pod nr tel 691619173
Współpracuję w zakresie przedłużania i zagęszczania rzęs z BDW Diana Bugai
PRZEDŁUŻANIE RZĘS
1. 1:1 2godz..…..........…........…........…........…........…........………….180 zł
2. 2:1 2godz............….…..............…........…........…......…........…........200zł
3. 3:1 2godz..…......…........…......…......…........…......….............……..220 zł
4. 4:1 2godz...........…........…........…......…........…......…........…......…230 zł
5. Efekt Hollywood ..........…......…..........…......…......…........……….250 zł
UZUPEŁNIENIE
1. 1:1 po 2 tyg ..…..........….....…..........…......…..........… ……...........130 zł
2.objetościowe po 3 tyg ....…......…........…......….......…........…....….160 zł
3. objetościowe po 4 tyg….....….................…........…......…..………..180 zł
Kontakt pod nr tel 792 053 103 lub 664466080

