POWITANIE W ANNVINCI
1godz cena 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:
ILLUMI SKIN
1godz.30min cena 149zł
Luksusowy zabieg do każdego typu cery, który ma na celu rozjaśnienie przebarwień różnego pochodzenia
(hormonalne, polekowe, ciążowe, związane z procesami starzenia) wyrównanie kolorytu cery, rozświetlenie i
odświeżenie. W zabiegu zastosowano innowacyjne substancje depigmentacyjne o wysokiej skuteczności,
potwierdzonej szeregiem badań naukowych.
STEM LIFT PLUS --ZABIEG 35+ Z ODMŁADZAJĄCYMI, ROŚLINNYMI KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI,
RESWERATROLEM I BAIKALINĄ 1 godz.30min cena 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 MISTERIUM
1godz.30min cena 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 MAT
1godz.30min cena 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 cena119zł
Zabieg do cery naczynkowej 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 substanci.
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.
HIALIQ EKSPERT
1godz.30min cena 169zł
Wyjątkowy zabieg pielegnacyjny o działaniu intensywnie nawilżajacym .Najistotniejszym elementem zabiegu
jest wykorzystanie kwasu hialuronowego na trzech poziomach skóry. Przebieg zabiegu został zaplanowany
wg idei „step by step” czyli bez etapów zmywania, przerywajacych komfort i ciagłość procedury. Zabieg
bankietowy.

CONTRA ACNE ZABIEG PRZECIWTRĄDZIKOWY
1godz30min cena 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 cena 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 cena 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

II. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE SESDERMA
FACTOR G
1 godz 30 min cena129 zł
Factor G Renew zwiększa syntezę kolagenu nawet o 86% i elastyny nawet o 76%, zaś dzięki składnikom
pochodzenia naturalnego opóźnia procesy starzenia komórek skóry. Doskonale ujednolica powierzchnię i
koloryt skóry. Posiada działanie przeciwutelniające, nawilża, zmniejsza widoczność zmarszczek i linii
mimicznych. Sprawia, że skóra staje się gładsza i jędrniejsza, odzyskuje młodzieńczy wygląd. Skuteczność
Factor G Renew potwiedziły badania laboratoryjne. Zabieg
jest idealny dla skóry wrażliwej, nawet atopowej. Zawarte w nim 3 czynniki wzrostu (TGF-β2, HGH i GMCSF) otrzymano w 100% ze składników pochodzenia roślinnego. Produkty zawierają również bogatą i
skuteczną formułę składników aktywnych, w których skład wchodzą peptydy biomimetyczne, komórki
macierzyste jabłoni domowej Malus Domestica, a także wyciąg z wąkroty azjatyckiej oraz kompleks
antyoksydacyjny. Seria Factor G Renew nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, jest wolna od
endotoksyn i antybiotyków.
ZABIEG DAESES
1 godz 30 min cena 119 zł
Zabieg dający natychmiastowy efekt liftingu i długotrwałe działanie ujędrniające. Serum zawiera rewolucyjny
składnik DMAE(dimetylaminoetanol). Jako naturalna substancja odżywcza sprawia, że skóra staje się
natychmiast jędrna, elastyczna i napięta poprzez zwiększenie wydzielania acetylocholiny, neuroprzekaźnika
zanikającego wraz z wiekiem odpowiedzialnego za jędrność skóry oraz stymulacje kolagenu.
ZABIEG SESGEN 32
1 godz 30 min cena129 zł
Zabieg odbudowujący skórę z poziomu Dna. Wykorzystując nanotechnologię przenosi substancje aktywne w
pęcherzykach lipidowych tam gdzie skóra ich najbardziej potrzebuje. Umożliwia to uzyskanie rezultatów
wcześniej nieosiągalnych w dermatologii. Synchronizuje zegar biologiczny i odnawia naturalny proces
odnowy komórek

EKSPRESOWE SOS
1godz 30 min cena 99 zł
Zabieg łagodzący do skór wrażliwych w przypadku występujacych uczuleń . Składniki zawarte w masce
hamują wydzielanie histaminy odpowiedzialnej za reakcje alergiczne oraz niwelują rumień. Aloes ałagodzi
uczucie pieczenia, swędzenia i gorąca , przywracając komfort podrażnionej skórze.
MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU z odpowiednio dobraną maską
1godz cena 65zł
Specjalistyczne techniki masażu o działaniu uspokajającym, antystresowym, wygładzającym zmarszczki
mimiczne, wyciszającym emocje, kojącym zmysły.
ZABIEG NA OCZY
30-40min cena 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...........................................……….............................215 zł
Terapia likwidująca przebarwienia.....................................................................………....................…......200 zł
Terapia wzmacniająca ściany naczyń krwionośnych.........................................……….............................180 zł
Terapia nawilżająca pozbawionej skóry wody....................................................………......................…...180 zł
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA ( ROLLER MEDYCZNY )- 1 godz.15min
Jednorazowy zakup sterylnego Rollera ..........................................................................…………..............70 zł
1 zabieg ........................................................................................................................…………..............130 zł
Seria 5 zabiegów ............................................................................................................………................550 zł
Seria 10 zabiegów...................................................................................................………........….............990 zł

III. ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE I OCZYSZCZAJĄCE
1. 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
Twarz i szyja................................................................................................…………...............................150 zł
Twarz, szyja dekolt.....................................................................................…………................................180 zł
Seria 5 zabiegów .………..………..……………………….…………..…………………...……….…….……..- 10%
2. 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
Twarz i szyja...................................................................................................................…………............140 zł
Twarz, szyja dekolt..........................................................................................................…………...........160 zł
3. CZYSZCZENIE MANUALNE- 1 godz.30min
Twarz...............................................................................................................................…………............130 zł

IV. ZABIEGI NA BIUST
BIUST DE LUXE
1 godz cena 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.
.

FIRMING BUST- 1 godz......................................................................................................................100zł
Zabieg ujędrniający do biustu. Dzięki składnikom aktywnym stymuluje syntezę włókien podporowychkolagenu i elastyny odpowiedzialnych za utrzymanie jędrności i napięcia . W połączeniu z maską gipsowoalgową daje niesamowite efekty.

V.PEELINGI CHEMICZNE- KWASY MEDYCZNE
1 godz cena 150 zł- 180 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
SALIPEEL
• Zabieg przeciwtrądzikowy
• Zabieg z oczyszczaniem mechanicznym
PROMOCJA! 3 ZABIEGI Z KWASAMI + 1 GRATIS!
Dodatki do zabiegów z kwasami :
C- Peel, Retises 1% nanopeel żel, Collagen Booster III, Dodatek Blaski, Dodatek przeciwtrądzikowy, Serum
Mandelac, Serum Azelac Ru,Serum Wit C 12%, Target cream, Serum Target, krem Nomelan C, Collagen
Booster III

NOWOŚĆ!!!!!
NOMELAN CAFEICO
1 godz cena 320 ZŁ
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.

VI. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1Manicure klasyczny bez malowania............................................................................................ 30 zł
Manicure klasyczny z malowaniem................................................................................................40 zł
Manicure japoński.....................................................................................................................…..49 zł
Manicure klasyczny z regeneracją preparatami IBX……….…..………..……………….….…….....49 zł
Manicure hybrydowy..............................................................................................................…....65 zł
Manicure hybrydowy z Efektem Syrenki ..………..…………………….………..………………....…70 zł
Manicure męski.............................................................................................................….............35 zł
Zabieg Spa parafinowy na dłonie..................................................................................….............25 zł
IBX sam ……..………….………….………..…….…..…….…...…….….……..………….….……….20 zł

VII. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA STOPY

•
•
•
•
•
•
•

Pedicure klasyczny bez malowania ................................................................................................65 zł
Pedicure klasyczny z malowaniem..................................................................................................70 zł
Pedicure hybrydowe........................................................................................................................89 zł
Pedicure japoński............................................................................................................................70 zł
Pedicure klasyczny z regeneracja praparatami IBX..….………….………….……………..……...….70 zł
Zabieg Spa parafinowy na stopy.......................................................................................…...........25 zł
IBX pod lakier hybrydowy ………………………..……………….…………….………………….……15 zł

MANICURE + PEDICURE KLASYCZNY Z MALOWANIEM ..…....…..…..………………………....……….100zł
MANICURE + PEDICURE HYBRYDOWY.….…………………….…….…..……………….…….…...……... 140zł

VIII. ZABIEGI NA OKOLICĘ OCZU
•
•
•
•
•

Henna rzęs i brwi z regulacją ............................................................…..........................................30 zł
Henna brwi z regulacją.......................................................................….........................................20 zł
Henna brwi.........................................................................................…...........…...........................10 zł
Henna rzęs.........................................................................................…..........................................10 zł
Regulacja brwi....................................................................................….........................................10 zł

MAKIJAŻ
• Makijaż dzienny.......................................................................................….....................................40 zł
• Makijaż wieczorowy.................................................................................…....................................70 zł
• Makijaż ślubny.........................................................................................…...................................150 zł
• Makijaż ślubny próbny...................................................................................................................100 zł
ZABIEGI DEPILACJI WOSKIEM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Twarz...............................................................................................................................................30 zł
Wąsik.........................................................................................................…..................................10 zł
Baczki..............................................................................................................................................15 zł
Broda...............................................................................................................................................20 zł
Brwi.................................................................................................................................................10 zł
Ręce................................................................................................................................................35 zł
Pachy...............................................................................................................................................30 zł
Tors..................................................................................................................................................50 zł
Plecy................................................................................................................................................60 zł
Łydki lub uda..................................................................................................................................40 zł
Całe nogi........................................................................................................................................70 zł
Bikini tradycyjne.............................................................................................................................30 zł
Bikini głębokie............................................................................................................................40-60 zł
Całe nogi+ bikini płytkie.............................................................................................................80-90 zł

IX. ZABIEGI PRZEDŁUŻANIA I ZAGĘSZCZANIA RZĘS
Metoda 1: 1 – Rzęsy jedwabne...........................................................................................……..............190 zł
Uzupełnienie po 2 tyg....................................................................................................…….... od 100 do 130zł
Uzupełnienie po 3- 4 tyg...............................................................................................……….od 130 do 170 zł
Rzęsy z włosia norek.
Metoda
2:1 ..………………..……….……….………..……….………………….……….……….………………..……...240zł
3:1 ...........................................….……………….…….……….……...........................……….....................270 zł
Uzupełnienie po 2 tyg...............................................................................................…............….....100- 150 zł
Uzupełnienie po 3-4 tyg............................................................................................…….....…........150- 200 zł
Rzęsy jedwabne..
Metoda
2 D ..…………….………..……….……….……………………....……….………..………………..………..….240zł
3 D ....................................….……..……………….……….............…….......................……......................270 zł
Uzupełnienie po 2 tyg...............................................................................................…….................100- 150 zł
Uzupełnienie po 3-4 tyg..............................................…...........................................…….................150- 200 zł
Metoda Hollywood- Rzęsy jedwabne..........................................................…......................…..…..270 – 290 zł
Uzupełnienie po 2 tyg.........................................................................................................……….100 - 150 zł
Uzupełnienie po 3-4 tyg......................................................................................................….…....150 - 250 zł

X. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA
1. Dermomassager- jedna wybrana partia ciała ..........................…………………..………………………..69 zł
2. Liposukcja ultradźwiękowa 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 skóry.
Pakiet 10 zabiegów liposukcji ultradźwiękowej z Dermomassagerem ...........................……....................990zł
3. Zabieg arbuzowy :”Soczysta pokusa”
Zabieg intensywnie i długotrwale nawilżajacy ciało oraz zmniejszający objawy cellulitu. Rozpoczyna się
peelingiem arbuzowym, który oczyszcza i wygładza skórę. Masaż na kremie arbuzowym rozpieszcza zmysły,
a maska pozwala na długo cieszyć się gładka skórą
90 min – peeling, maska
cena120 zł
120 min- peeling, masaż, maska
cena160 zł
4. „Brazylijskie Spa”
Zabieg antycellulitowy. Rozpoczyna się peelingiem nóg. Następnie wykonywany jest masaż antycellulitowy ,
który poprawia mikrokrazenie, zapobiega wiotczeniu skóry. W masażu zastosowana bańki chinskie i pałeczki
bambusowe. Na nogi nakładana jest maska wyszczuplajaca. Podczas wchłaniania się maski wykonywany
jest masaż relaksacyjny pleców zarówno manualny jak i goracymi kamieniami. Na koniec wyszczuplający
balsam.
120 min cena 160 zł

XI. MASAŻE
Masaż klasyczny ciepłymi olejkami
Zalecany przede wszystkim osobom zestresowanym , ze wzmożonym napięciem nerwowo-mięśniowym.
Doskonale odpręża, wycisza i przywraca równowagę między duszą a ciałem.
60 min cena 80 zł
90 min cena 110 zł
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż gorącymi kamieniami To połączenie tradycyjnych technik masażu z użyciem gorących kamieni
bazaltowych, podgrzanych do odpowiedniej temperatury. Masaż daje efekt niesamowitego odprężenia,
relaksu, wewnętrznej równowagi, rozluźnienia mięśni i pobudzenia krążenia. Redukuje stres, zmęczenie,
zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie wpływa na układ krwionośny, przyspiesza metabolizm.
60 min cena 80 zł
90 min cena 110zł
Masaż antycellulitowy bańką chińską
Podstawę masażu stanowi wytworzenie podciśnienia we wnętrzu bańki, zassanie skóry oraz tkanki
podskórnej do jej wnętrza. Podczas zabiegu dochodzi do wyraźnego przekrwienia tkanek, a co za tym idzie
do lepszego odżywienia i dotlenienia komórek. Standardowo zabieg wykonywany jest na pośladkach, udach
i brzuchu.
45 min cena 60 zł
60 min cena 70 zł
Masaż antycellulitowy manualny
Masaż działa na tkankę podskórną usuwając złogi toksyn oraz szkodliwe produkty przemiany materii,
zmniejszając zastoje limfatyczne i pobudzając prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Skóra oczyszcza się z
toksyn, stając się bardziej napiętą, jędrną i sprężystą, a mięśnie mocniejsze i bardziej elastyczne. Po serii
masaży następuje widoczna redukcja tkanki tłuszczowej.
45 min cena 60 zł
60 min cena 70 zł

Masaż pałeczkami bambusowymi
Jest to typ masażu relaksacyjnego, drenująco-modelującego wykonywanego za pomocą pałeczek bambusa.
Rolowanie pałeczek po ciele działa drenująco i uspokajająco.
60 min cena 70 zł
90 min cena 100 zł
Masaż releaksujący z peelingiem cukrowym.
Peeling w połączeniu z masażem ciała, to delikatne usunięcie obumarłych komórek i zanieczyszczeń z
powierzchni skóry, stosowany w celu przyśpieszenia procesu odnowy i regeneracji naskórka oraz relaksu.
Skóra staje się bardziej jędrna,elastyczna, poprawia się ukrwienie i dotlenienie skóry.
60min cena 90 zł
Masaż klasyczny połączony z terapią punktów spustowych.
Celem masażu jest przede wszystkim rozluźnienie i odprężenie napiętych mięśni. Masaż ma na celu
rozluźnienie napiętych mięśni jak i punktowe działania przeciwbólowe.
60 min cena 70zł

XII. MEDYCYNA ESTETYCZNA
Botox , Azzalure – toksyna botulinowa, korekta zmarszczek mimicznych(125 j na ampułkę)
•

Zmarszczki między brwiami .........................................................................................................429 zł

•

Zmarszczki wokół oczu.................................................................................................................429 zł

•

Zmarszczki poziome okolicy czoła..................................................................................….....od 500 zł

•

Trzy okolice...................................................................................................................…............979 zł

•

Nadpotliwość ..…....…………….….…..…………………..…..w zależności od ilości zużytego preparatu

Wypełnianie głębokich zmarszczek kwasem hialuronowym
•

Fałdy nosowo wargowe.................................................................................................................979 zł

•

Dolina łez.......................................................................................................................................979 zł

•

Zmarszczki marionetki...................................................................................................................979 zł

•

Kości policzkowe........................................................................................................................ 1379 zł

•

Korekta kształtu nosa................................................................................................................... 879 zł

•

Volumeria( modelowanie objętości twarzy, policzków) 1ml/ 2ml.................................... 879 zł/ 1679 zł

Powiększenie i modelowanie ust – cena uzależniona od ilości zużytego preparatu
•

Jedna ampułka..............................................................................................................................879 zł

•

Druga ampułka..............................................................................................................................779 zł

Mezoterapia igłowa preparat podstawowy SRS Skin Renew, do niego w
•

zależności od potrzeb różne witaminy, kwas hialuronowy nieusieciowany
Revitacare – Cytocare – 1 zabieg................................................………….................................. 249 zł

•

Revitacare – Cytocare – Pakiet 2 zabiegów ................…………..................................................459 zł

•

Ja lupro..........................................................................................................................................379 zł

•

Dermahel HRS..............................................................................................................................400 zł

•

R- fine 2ml..................................................................…...............................................................579 zł

•

Stylage 1 ml..................................................................................................................................449 zł

Mezoterapia igłowa skóry głowy

•

Hair care........................................................................................................................................979 zł

Świecowanie uszu
Niekonwencjonalna praktyka medyczna polegająca na zapalaniu rurki z materiału nasączonego woskiem,
nazywanej świecą, i umieszczaniu jej w przewodzie słuchowym. Zabieg ma oczyszczać uszy z woskowiny i
innych zanieczyszczeń, a także być pomocny w leczeniu innych przypadłości, m.in. Kataru siennego bólów
głowy, zapalenia zatok przynosowych, nieżytu nosa, przeziebień, grypy czy szumów usznych
30 min cena 29 zł

Zapraszam
Anna Wojewoda
Salon AnnVinci

Współpracujemy również z Gabinetem Masażu Anna Jedyńczuk.
Poniżej zamieszczam cennik

I. ZABIEGI NA CIAŁO
JAPOŃSKI RYTUAŁ RELAKSUJĄCO - ODMŁADZAJĄCY NA CIAŁO
Aromatyczna podróż do kraju kwitnącej wiśni. Aksamitnie wygładzający i nawilżający. Ekstrakt z wiśni oraz
olej ryżowy przeciwdziałają skutkom przedwcześnie starzejącej się skóry, ujędrniają oraz wzmacniają ją.
Podczas zabiegu wykonywany jest aromatyczny wiśniowy peeling, maska, oraz masaż całego ciała olejem o
również przyjemnym wiśniowym aromacie. Już jednorazowe wykonanie tego zabiegu profesjonalnie zadba o
wygląd skóry oraz wprowadzi w doskonały nastrój.
120 min cena 180zł
80min cena 140zł
GUARANA SLIM ZABIEG UJĘDRNIAJACO – ORZEŹWIAJĄCY NA CIAŁO
Aromatyczny zabieg antycellulitowy o zniewalającym zapachu soczystych, tropikalnych owoców. Polecany
dla wszystkich potrzebujących szybkiego odprężenia, regeneracji sił oraz pragnących poprawić sylwetkę.
Celem zabiegu jest zwiększenie jędrności i elastyczności skóry. Podczas zabiegu wykonywany jest
aromatyczny peeling, maska, oraz masaż całego ciała. Doskonały dla kobiet w ciąży.
120 min cena 180zł
80min cena 140zł

ZABIEG NA CIAŁO „SOCZYSTA POKUSA”

Zabieg intensywnie nawilżający i odżywczy. Przeznaczony dla skóry zanieczyszczonej oraz niedotlenionej.
Dzięki zawartych w preparatach ekstraktach z soczystego arbuza, które wykazują działanie
antyoksydacyjne, ciało oczyszcza się i głęboko relaksuje. Podczas zabiegu wykonywany jest aromatyczny
peeling, maska, oraz masaż całego ciała.
120 min cena 180zł
80min cena140zł
ZABIEG NA CIAŁO „CZEKOLADOWY RELAKS”
Zabieg przeznaczony dla kobiet i mężczyzn wymagających głębokiego relaksu i odprężenia z
zastosowaniem preparatów na bazie czekolady, które posiadają doskonałe właściwości rewitalizujące i
odżywcze. Aromat czekolady sprawia, iż podczas zabiegu wyzwalają się hormony szczęścia a ciało i umysł
doskonale wypoczywają.
120 min cena 180zł
80min cena 140zł

OFERTA MASAŻY
Masaż klasyczny
Jest jednym ze sposobów upiększenia ciała, poprawienia elastyczności skóry i sprawności mięśni, a jego
efektywność polega na wspomaganiu naturalnych funkcji organizmu. Wpływa pozytywnie na psychikę, daje
ukojenie nerwom i usuwa uczucie zmęczenia.
30 min cena 60 zł
60 min cena 90 zł
90 min cena 120 zł
Masaż sportowy
Masaż zmniejszający zmęczenie organizmu wynikłe na skutek aktywności fizycznej. Odpowiedni dla
sportowców jak i osób uprawiających regularnie aktywność ruchową.
30 min cena 70 zł
60 min cena 100 zł
Masaż Bańką Chińską
Popularna metoda walki z cellulitem. Polega na zassaniu tkanki podskórnej do wnętrza bańki i wytworzeniu
podciśnienia. Celem zabiegu jest silne przekrwienie skóry oraz rozbijanie złogów tłuszczowych
powodujących tzw. „skórkę pomarańczową”. Masaż najczęściej wykonywany jest na udach, pośladkach i
brzuchu.
30 min cena 50 zł
60 min cena 70 zł
Masaż antycellulitowy
Masaż ten jest jednym z podstawowych zabiegów o potwierdzonej skuteczności w leczeniu cellulitu. Ma za
zadanie usprawnić krążenie całego organizmu, a przede wszystkim miejsc gdzie nastąpiły zmiany,
uelastycznić tkankę łączną i zmniejszyć obrzęki. Zmniejsza zastoje limfatyczne oraz wysięki, usuwa
szkodliwe produkty przemiany materii, oczyszcza organizm z toksyn.
30 min cena 50 zł
60 min cena 70 zł
Masaż modelujący
Powinien być rozumiany jako zabieg wspomagający proces odchudzania, u którego podstaw leży dieta i
ruch. Intensyfikację spalania tkanki tłuszczowej uzyskuje się stosując silne techniki przekrwienie.
Podwyższenie temperatury ciała i zwiększenie przepływu krwi w tkankach przyspiesza procesy przemiany
materii. Polecany szczególnie w celu likwidacji tkanki tłuszczowej z okolic brzucha, pośladków, bioder i ud,
przyczynia się również do ogólnego spadku wagi.
30 min cena 60 zł
60 min cena 90 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.
30 min cena 60 zł
60 min cena 90 zł

Masaż aromaterapeutyczny
Masaż aromaterapeutyczny łączy leczniczą moc dotyku z indywidualnymi właściwościami naturalnych
olejków eterycznych, co działa na organizm odmładzająco i uzdrawiająco. Jest skuteczną metodą
wprowadzania olejków do organizmu, które podczas masowania szybko przenikają przez skórę do układu
krążenia wywołując reakcje miejscową i ogólną.
30 min cena 70 zł
60 min cena 100 zł
Masaż z peelingiem
Masaż ten pobudza ukrwienie skóry i poprawia jej jędrność oraz elastyczność. Peeling złuszcza komórki
zrogowaciałego naskórka dzięki czemu skóra jest zaróżowiona i promienna oraz ułatwia jej wchłanianie
substancji pielęgnacyjnych.
30 min cena 80 zł
60 min cena 120 zł
Masaż ciążowy
zmniejszenie napięć w odcinku lędzwiowo-krzyżowym, wynikających z przeciążeń na skutek zmieniającej się
sylwetki i nawyków w poruszaniu się, - zmniejszenie dolegliwości bólowych w okolicy stawów biodrowych,
kolanowych, skokowych z powodu zwiększającego się ciężaru ciała, - zmniejszenie występującej sztywności
oraz niewielkich obrzęków w okolicach łydek i stawów skokowych, - zmniejszenie napięcia w okolicy szyi,
karku oraz barków, - uelastycznienie rozciągającej się skóry co stanowi profilaktykę powstawania rozstępów
ciążowych lub poporodowych.
60 min cena 90 zł
Masaż gorącymi kamieniami
Relaksacyjny zabieg masażu kamieniami łączy w sobie elementy akupresury, aromaterapii i termoterapii.
Opiera się na teorii przepływu energii przez organizm. Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi
technikami masażu jest zbawienne dla zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu, relaksując i
regenerując całe ciało
45 min cena 80 zł
90 min cena 140 zł
Masaż pałeczkami bambusowymi
Jest to typ masażu relaksacyjnego, drenująco-modelujacego wykonywanego za pomocą pałeczek bambusa.
Rolowanie pałeczek po ciele działa uspakajająco i drenujaco.
60 min cena 70 zł
90 min cena 100 zł
Masaż klasyczny z terapia punktów spustowych
Celem masażu jest przede wszystkim rozluźnienie i odprężenie napietych mięśni. Poprzez terapie punktów
spustowych ma działanie przeciwbólowe.
60 min cena 70 zł
Masaż dla Par
W tym wariancie dwie masażystki wykonują masaż dwóm osobom w tym samym czasie. Bardziej
szczegółowy połaczony z aromaterapia wybrany wariant. Doskonały sposób na spędzenie czasu w
towarzystwie ukochanej osoby. Do wyboru różne odmiany masaży.
cena 220 zł para
FIZJOTERAPIA
Konsultacja fizjoterapeutyczna

PNF I stopień - terapia pomocna w przypadku patologii układu nerwowego (po udarach, wypadkach i
urazach) ale również w przypadku bólów stawowych, osłabienia siły mięśniowej oraz w powrocie do sportu
po kontuzjach. Jednym z głównych założeń tej terapii jest brak bólu podczas ćwiczeń.
45 min cena 70 zł , 60 min cena 90 zł

Elementy terapii tkanek miękkich – terapia stosowana w przypadkach zaburzeń w obrębie tkanek

miękkich (powięź, mięśnie), często objawiających się bolesnością określonej okolicy ciała. Terapia jest
intensywna i ma wysoką skuteczność.

cena

45 min 70 zł, 60 min 90 zł

Kinesiology Taping I, II - terapia zyskująca coraz większą popularność w Polsce. Polega na aplikacji
specjalnego plastra na skórę pacjenta, a sposób jego naklejenia dostosowujemy do konkretnych celów
terapeutycznych (działanie przeciwbólowe, rozluźniające, zwiększające napięcie, stabilizacja, zmniejszające
obrzęki i krwiaki). Często stosowana jako terapia wspomagająca inne techniki fizjoterapeutyczne.

cena

od 30 -60 zł

Funkcjonalna Terapia Manualna moduł 1- terapia polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i
kręgosłupa. Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach
miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do
zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

cena

45 m in 70 zł, 60 min 90 zł

KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA

Cena

Ok. 30 min – 50 PLN

