CENNIK USŁUG I ZABIEGÓW

Fryzjerstwo
STRZYŻENIE, MODELOWANIE I UPIĘCIA
Strzyżenie i modelowanie
Strzyżenie męskie
Strzyżenie dziecka
Strzyżenie grzywki
Strzyżenie brody
Mycie włosów
Modelowanie
Upięcia
Loki

KOLORYZACJA Z MODELOWANIEM

50-80 zł
40 zł
30 zł
15-20 zł
20 zł
20 zł
40-60 zł
80-120 zł
60-80 zł

Strzyżenie do koloryzacji

+40 zł

Kolor permanentny

150-180 zł

- wyrazisty i długotrwały efekt Mask z Vibrachrom

Kolor permanentny Premium

180-200 zł

- bez amoniaku i z naturalnymi przeciwutleniaczami A New Color

Tonowanie

50 zł

- odcienie wydobywające naturalny kolor Mask z Vibrachrom

Dekoloryzacja - Demakijaż
- koszt ustalany podczas konsultacji kolorystycznej

Kolor naturalnie nabłyszczający

COLOR SPA
Rekonstrukcja koloru

100 zł

- dla łamliwych i uwrażliwionych włosów, Naturaltech Nourishing Restructuring Miracle + Finest Pigments

Wypełnienie koloru

100 zł

- dla odwodnionych włosów, Naturaltech Replumping Hair-Filler
Superactive + Finest Pigments

Odżywienie koloru

80 zł

- odżywienie farbowanych włosów, Authentic Replenishing
Butter + Finest Pigments

Laminacja

90-140 zł

- wyrównanie struktury, wydłużenie trwałości koloru po farbowaniu, 4 etapowy zabieg Ineo Crystal

Cureplex, Fiberplex, Colorphlex

+ 50-100 zł

- uzupełnienie osłonowe zabiegów koloryzacji i rozjaśniania do
cen zabiegów chemicznych

SPA Stimulation Protection HAIR
Trychology M’onduniq

100 zł

- naturalne odcienie - delikatny kolor stworzony ze składników
do 98% naturalnego pochodzenia Finest Pigments
(trwałość: 8-10 myć)

Wyjątkowy blond

150-200 zł

- rozjaśnienie koloru włosów na całej głowie z wykorzystaniem
produktów klasycznych lub bez amoniaku

Makijaż - Flamboyage
- naturalny blask i lekkość Twoich włosów. Nadaj głębię kolorowi
bazowemu, wybierająć z szerokiego zakresu odcieni naturalnych,
a także możliwości ich stopniowego mieszania aż do podkreślenia
kontrastu.

Pełny kolor
Częściowy kolor

200 zł
160 zł

Free hand painting

150-180 zł

- wielobarwny mieniący się kolor, rozjaśnione odcienie we włosach

Farbowanie męskie

60 zł

- eko tonowanie siwych włosów

130 zł

- zabieg wzmacniający włosy i ich strukturę, idealny po zabiegach fryzjerskich, z użyciem infuzji tlenowej

ZABIEGI SPECJALNE

20-30 zł

- zakończenie usługi przedłużające trwałość i wzmacniające połysk
koloru

NATURALTECH DAVINES - ZABIEGI LECZNICZO PIELĘGNACYJNE
- odblokowanie skóry głowy, wypełnienie, równowaga, stymulacja, łagodzenie, oczyszczanie, odżywienie

ZABIEGI ROZWIĄZUJĄCE PROBLEMY

ZABIEG ODTOKSYCZNIAJĄCY SKÓRĘ I WŁOSY
ZABIEG SPA

- stworzone, aby przeciwdziałać wszelkim problemom skóry
głowy i włosów, przynosząc rezultat i zapewniając doznania
sensoryczne

Zabieg Energizing

50 zł

- szampon + lotion lub szampon + żel

Zabieg Purifying

50 zł

- szampon + żel

Zabieg Rebalancing

50 zł

- stworzony, by tchnąć nowe życie w bardzo zniszczone włosy

Zabieg Detoxifying

50 zł* | 80 zł**

- mud + scrub + conditioner

Zabieg Detoxifying

90 zł* | 120 zł**

- mud + skrub + restracting + conditioner lub pak
*włosy krótkie | **włosy półdługie i długie

- detoxifying superactive + szampon Rebalancing

Zabieg Calming

50 zł

- szampon + superactive

- każdy z zabiegów Naturaltech może być połączony z określonym
Wielofunkcyjnym Koncentratem Superaktywnym. Zapytaj, który
z nich jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

ZABIEG PIĘKNO I ODŻYWIENIE

- stworzony, by odwodniona skóra głowy, suche i łamliwe włosy
zostały głęboko i długotrwale odżywione

Zabieg Nourishing

50 zł

- szampon + conditioner lub szampon + pak

50 zł

- z glukonodelta-laktonem

Energizing superactive

50 zł

Nourishing superactive

- stworzony, by tchnąć nowe życie w bardzo zniszczone włosy

- nourishing restructuringmiracle + conditioner lub pak

Detoxifying superactive

- z pluskwicą groniastą

ZABIEG GŁĘBOKO ODBUDOWUJĄCY
Zabieg Restructuring

ZABIEGI SUPERAKTYWNE

80 zł

50 zł

- z mleczkiem pszczelim - ampułki

Calming superactive

50 zł

- z żółtodrzewem oskrzydlonym
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Kosmetyka
ZABIEGI APARATUROWE
Endermologia twarzy LPG
Aparat firmy LPG przeznaczony jest do wykonywania antystarzeniowych i upiększających zabiegów Endermologie na twarz, szyję, dekolt i biust. Specjalna technika LPG zapewnia wyjątkową
skuteczność i delikatność zabiegów.

pojedynczy zabieg
pakiet 10 zabiegów
pakiet 15 zabiegów
pakiet 20 zabiegów

100 zł
750 zł
1050 zł
1300 zł

Endermologia ciała LPG
Nieinwazyjna metoda, rozwiązująca problemy z opornym
tłuszczem, cellulitem i zwiotczałą skórą stosowana również przy
dolegliwościach takich jak: zastoje krwi i limfy, zastoje w nogach
- uczucie ciężkich nóg oraz w celu rozluźnienia mięśni.

pojedynczy zabieg
pakiet 10 zabiegów
pakiet 15 zabiegów
pakiet 20 zabiegów

120 zł
900 zł
1300 zł
1600 zł

Mezoterpia bezigłowa PSP
Elektroporacja z fototerapią światłem LED, jest innowacyjną metodą wprowadzania składników wgłąb skóry. Głęboka penetracja
aktywnych składników zapewnia znakomite efekty poprawy
kondycji skóry, eliminuje zwiotczenia, działając ujędrniająco i
napinająco, poprawia metabolizm komórkowy stopniowo redukując nadmierną lokalnie zgromadzoną tkankę tłuszczową.

zabieg na ciało (wybrana partia)
zabieg na twarz
Mezoterpia mikroigłowa

200 zł
190 zł

Fale radiowe FOCUS RF + 3D
System odbudowujący włókna kolagenowe najbezpieczniejszy,
bezpolesny sposób odmładzania (liftingu) twarzy i modelowania
sylwetki.

pojedynczy zabieg
twarz, szyja
twarz, szyja, dekolt
okolica oczu, czoło
przód, boki, część pleców
uda: przód, tył, wewnętrzna strona

350 zł
400 zł
200 zł
300 zł
400 zł

pakiet 6 zabiegów
twarz, szyja
twarz, szyja, dekolt
okolica oczu, czoło
przód, boki, część pleców
uda: przód, tył, wewnętrzna strona

1800 zł
2100 zł
1020 zł
1500 zł
2100 zł

pakiet 10 zabiegów
twarz, szyja
twarz, szyja, dekolt
okolica oczu, czoło
przód, boki, część pleców
uda: przód, tył, wewnętrzna strona

2700 zł
3000 zł
1500 zł
3000 zł
3000 zł

200 zł

Niechirurgiczna metoda rewitalizacji skóry przy jednoczesnej
stymulacji jej naturalnych zdolności regeneracyjnych. Unikalna
technologia stosowana w trakcie zabiegu dostarcza skoncentrowane składniki odżywcze z ominięciem bariery naskórka.
Mikronakłucia wykonane za pomocą sterylnych, jednorazowych
igieł powodują powstanie kilku tysięcy mikrokanalików. Przez
krótki czas pozostają one otwarte, tym samym dając możliwość
głębokiego wprowadzenia wybranego preparatu.

Mezoterapia tlenowa

90 zł

Najprzyjemniejsza i najbardziej efektywna forma rozprowadzania
kosmetyku na skórze z jednoczesnym dotlenieniem skóry.

Oxybrazja

160 zł

Zabieg polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za
pomocą jednoczesnej aplikacji czystego tlenu (z butli), a nie z
otoczenia i strumienia soli fizjologicznej.

Mikrodermabrazja diamentowa + maseczka

190 zł

Najczęściej wykonywany zabieg oczyszczający skórę

Cryolift 3

kompleksowy system odmładzający

Bio Infuzja tlenowa M’onduniq

240 zł

To innowacyjne i profesjonalne podejście do zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, dzięki wykorzystaniu rewolucyjnej metody wtłaczania w głębokie warstwy skóry silnie skoncentrowanych składników aktywnych za pomocą czystego hiperbarycznego tlenu.
Zabieg Oxy’Dermié to synergiczne połączenie dwóch technologii:
wprowadzania w skórę wysoce skoncentrowanych składników
aktywnych w postaci serum za pomocą tlenu oraz terapii czystym
tlenem odpowiednio stężonym i sprężonym.
Skoncentrowane składniki aktywne w postaci serum wtłaczane są
za pomocą tlenu do głębokich warstw skóry, dzięki czemu pierwsze efekty widoczne są natychmiast po zabiegu.
Zabieg jest bezinwazyjną, kosmetyczną i bezbolesną alternatywą
dla BOTOXU.

250 zł

Cryolift jest zabiegiem modelującym, unoszącym i ujędrniającym
skórę twarzy, szyi i dekoltu. Łączy trzy elementy znakomitej
medycznej technologii: krioterapię, terapię światłem LED oraz
ekskluzywną kosmetykę FILORGA Professional.
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Autoryzowany gabinet THALGO
Preparaty Thalgo bazują na minerałach obecnych w algach oraz substancjach pochodzących z dna morskiego. Dzięki temu
posiadają wyjątkowe właściwości odżywcze i regenerujące. Poszczególne linie kosmetyków Thalgo zostały dostosowane do
wymagań skóry w różnym wieku, jej indywidualnego zapotrzebowania na nawilżenie, składniki odbudowujące i ochronne.

Zabiegi Thalgo na ciało
High-precision shaping treatment

250 zł

Innowacyjny zabieg,który skutecznie walczy z cellulitem i niedoskonałościami sylwetki.Zabieg stosowany jest na wybrane partie
ciała.Jest to idealna propozycja na zlokalizowany problem,związany z cellulitem lub nadmiarem tkanki tłuszczowej.

Micronized marine algae body wrap

250 zł

Zabieg wyszczuplająco-antycellulitowy
Zabieg wyszczuplający,reminalizujący i przeciwcellulitowy,na
bazie 100%mikronizowanej algi morskiej bogatej w minerały,witaminy i mikroelementy.Zabieg stymuluje mikrokrążenie krwi,odżywia,nawilża i detoksykuje skórę.Redukuje złogi tłuszczowe
eliminuje nadmiar wody z tkanek poprawia strukturę skóry.

Zabiegi Thalgo na twarz
Absolute hydration ritual

230 zł

Niezwykły nawiżająco-relaksujący rytuał, który zaspokaja potrzeby każdej odwodnionej skóry. Zaczerpnięty z głębin oceanu
kompleks Seve Bleue dostarcza do samego serca komórek całe
bogactwo morskich składników-mikro-makroelementy, minerały,
pierwiastki śladowe.

Beauty hydration ritual

150 zł

Skóra w każdym wieku potrzebuje żródła nawilżenia. Brak wody
w naskórku może powodować dyskomfort, uczucie ściągania oraz
wiele zmian w prwidłowym funkcjonowaniu skóry. Zabieg ma na
celu uzupełnić niedobór wody w naskórku,odbudować płaszcz
wodno-lipidowy, poprawić nawilżenie i elastyczność skóry.

130 zł

Intensywny zabieg na okolice oczu z użyciem
urządzenia Eye Massage Mask
Zabieg przeznaczony do pielęgnacji skóry wokół oczu potrzebującej głębokiego nawilżenia,spłycenia drobnych zmarszczek,redukcji cieni i obrzęków pod oczami.

Marine collagen treatment

280 zł

Głębokie nawilżenie i wygładzenie zmarszczek
Zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry potrzebującej głębokiego nawilżenia.Zabieg ma na celu stworzyć barierę ochronną
przed odparowaniem wody z zewnętrznych warstw naskórka,wygładzić drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem skóry.

Purete cleansing treatment

130 zł

Zabieg Oczyszczający Młodzieżowy
Oczyszczająco-odświeżający zabieg specjalnie opracowany dla
młodej,skłonnej do wyprysków skóry.Zabieg ma za zadanie oczyścić skórę z zaskórników,wygładzić i odświerzyć naskórek,zmniejszyć widoczność porów i przywrócić naturalny balans skórze.

Cold cream marine ritual

240 zł

Regenerująco-odżywczy zabieg dla skóry suchej i
wrażliwej
Odwodnienie skóry jest spowodowane uszkodzeniem płaszcza
hydro-lipidowego. Przesuszona skóra powoduje dyskomfort,
napięcie, pękanie, pieczenie i powstawanie drobnych mikro-urazów. Rozwiązaniem Thalgo jest rytuał na bazie kosmetyków
z unikalną, udoskonaloną recepturą Cold Cream Marine dla
zapewnienia długotrwałego odżywienia, nawilżenia i ukojenia
delikatnej, suchej i wrażliwej skórze oraz zwiększenia jej progu
tolerancji.

Illuminatig radiance facial treatment

220 zł

Zabieg o działaniu tonizującym, ujędrniającym i detoksykującym
skórę. Dzięki zawartości witamin i minerałów w preparatach, ma
właściwości remineralizujące. Dodatkowo usprawnia mikrokrążenie, co ułatwia redukcję cellulitu. Wskazania: nadmiar tkanki
tłuszczowej, cellulit, skóra wymagająca ujędrnienia i odżywienia.
Cel: modelowanie sylwetki, przyśpieszenie metabolizmu, wygładzenie i odżywienie skóry, poprawa jędrności i elastyczności.

AQURELLE

Zabieg Nawilżająco-Upiększający

Eye expert treatment

Toning body wrap

150 zł

250 zł

Intensywny Zabieg Nawilżająco-Energetyzujący
Do skóry szarej, zmęczonej. Odpowiedni na problem worków
wodnych pod oczami. Skóra niedożywiona ze słabym poziomem
nawilżenia objawia się złą kondycją,wygląda na zmęczoną
i często dochodzi w niej do niepożądanych objawów.Między
innymi może to być opuchnięcie dolnych powiek objawiające się
woreczkami pod oczami.Przyczyną tego stanu rzeczy często jest
zaburzenie krążenia limfatycznego w skórze.

Hyaluronic marine treatment

290 zł

Wygładzenie i wypełnienie zmarszczek
Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego.Usuwa
pierwsze oznaki starzenia się skóry i precyzyjnie wypełnia
zmarszczki.Zabieg regeneruje skórę,redukuje ilość i głębokość
zmarszczek,chroni komórki przed szkodliwym wpływem wolnych
rodników,wzmacnia skórę oraz modeluje owal twarzy.

Ocean treatment for men

190 zł

Energetyzująco-nawilżający zabieg dla mężczyzn
Zabieg ma na celu wyrównanie struktury naskórka poprzez
peeling wykonywany w zabiegu,nawilżenie głębszych warstw
naskórka,a także uelastycznienie i regeneracja skóry drażnionej
mechanicznie podczas codziennego golenia.

Purete marine ritual

230 zł

Intensywny oczyszczająco-przeciwtrądzikowy
rytuał
Profesjonalna, lecznicza terapia,dopasowana do potrzeb skóry
tłustej,łojotokowej oraz trądzikowej.Łączy w sobie witalne korzyśći z głębi oceanu aby odzyskać zdrową i czystą skórę.Zabieg
dogłębnie oczyszcza ujścia gruczołów łojowych,zmniejsza widoczność porów,przywraca skórze pełną równowagę i matowość.

Clear expert treatment

280 zł

Zabieg rozjaśniająco – odmładzający z prowitaminą C z użyciem maski (płatki filmogel)
Zabieg do pielęgnacji skóry z przebarwieniami. Zabieg ma na
celu rozjaśnienie plam pigmentacyjnych, przywrócenie jędrności i
elastyczności oraz młodzieńczego wyglądu.

Zabieg rozświetlająco-upiększający
Expresowy zabieg upiększający dla każdego typu skóry.Zabieg
ma za zadanie nawilżyć,wygładzić i odświeżyć naskórek,usunąć
oznaki zmęczenia oraz przywrócić skórze zdrowy i promienny
wygląd.
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Re-balansing treatment

140 zł

Renovation radicale treatment

350 zł

Zabieg balansujący z mikronizowaną algą

Całkowita odnowa i odmłodzenie skóry

Jest to 100% naturalny zabieg.Mikronizowana alga morska,bogata w 46 witamin i minerałów,połączona została z działaniem dwóch alg bogatych w cynk-Fucus Spiralis i Tetraselmis
Chui,intensywnym kompleksem Activ`Pur oraz Acti`Sebum,aby
pomóc i ustabilizować wydzielanie łoju,uaktywnić krążenie krwi i
wspomóc eliminację nagromadzonych toksyn.Zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry tłustej i mieszanej lub,w przypadku
skóry toksycznej,w celu przygotowania do zabiegów aktywnych.

Intensywny,skuteczny zabieg z pola medycyny estetycznej,dzięki
któremu można skorygować nawet najbardziej poważne nieoskonałości i nieprawidłowości skóry,przywracając jej idealny wygląd.
Badania,przeprowadzone pod kontrolą dermatologiczną,wykazały skuteczność działania zabiegów wykonanych według schematu zabiegowego,dostosowanego do stopnia obserwowanego
problemu:3 peelingi,zawierające różne stężenie kwasów,głębokie oczyszczenie skóry za pomocą aktywnego tlenu,następnie
regenerująca infuzja przy użyciu Mesolift Marin oraz wysoko
skoncentrowana maska z serum.

Silicum marine treatment

330 zł

Wypełnienie zmarszczek i efekt liftingu
Luksusowy,odmładzająco-liftingujący zabieg,który wykracza
poza klasyczną kosmetykę.Wysokoskoncentrowane składniki
aktywne(kwas hialuronowy,kolagen,krzem morski,czerwone
algi)oraz nowatorski masaż Derma-Stim Massage zapewniają natychmiastowy efekt liftingu.Zabieg modeluje owal twarzy,uelastycznia i napina skórę,spłyca zmarszczki i drobne linie,pobudza
produkcję kolagenu i elastyny.

Ultimate time solution ritual

360 zł

Ekskluzywny odmładzająco-regenerujący rytuał THALGO z
unikatowym masażem na mięśniach twarzy, opracowanym przy
współpracy z chirurgiem-plastykiem. Masaż Thalgolift to prawdziwy „ręczny lifting”, który zwiększa jędrność i elastyczność
skóry oraz modeluje kontury twarzy. . Ten wyjątkowy zabieg
pozwala uzyskać efekt naturalnego biologicznego liftingu.
Nareszcie czas może być naszym sprzymierzeńcem.

Image Skincare
Marka IMAGE Skincare znajduje się w czołówce amerykańskiej listy najbardziej skutecznych preparatów z grupy kosmeceutyków.
Są to medyczne peelingi chemiczne, bez parabenów, silikonów, barwników oraz dodatków zapachowych.

Acne lift

190 zł

220 zł

Zabieg firmowy marki

Peeling będący połączeniem kwasu salicylowego z glikolowym oraz wielu składników aktywnych, działa wspomagająco
w leczeniu trądziku, zanieczyszczeń skóry i redukcji łojotoku.
Polecany jest również osobom z nawrotem trądziku ( często
po 30 r.ż. ), trądzikiem grudkowym i z pozapalnymi zmianami
potrądzikowymi.

Especially for you

Ormedic lift solution

150 zł

Ekspresowy blask i rozjaśnienie

Peeling ten szczególnie dedykowany jest dla skór wrażliwych,
odwodnionych, przesuszonych, poszarzałych takich jak skóra
palacza a także dla osób z tradzikiem różowatym wspomagając
jego leczenie. Jest odpowiedni dla osób z cerą naczynkową oraz
dla tych, którzy boją sie bądź niegdy nie poddawali sie zabiegom
eksfoliacyjnym. Może być stosowany przez kobiety w ciąży.

Signature face lift solution

130-220 zł

Zabieg firmowy marki

Bankietowy zabieg nawilżająco – odżywczy

Witaminowy peeling, który można wykonywać wszystkim, niezależnie od rodzaju skóry. Jest odpowiedni dla osób o wrażliwych
skórach, z problemami naczyniowymi, a także dla tych, którzy
boją się, bądź nigdy nie poddawali się zabiegom eksfoliacyjnym.

M’onduniq Cosmetiques Professionnel
profesjonalna marka kosmetyczna należąca do międzynarodowego konceptu Naturioska, posiadającego centra badawcze i linie produkcyjne
w różnych częściach Europy Zachodniej. Największa część produktów marki opracowywana i produkowana jest we Francji. We wszystkim kosmetykach oferowanych przez M’onduniq stosowane są tylko i wyłącznie składniki aktywne, które pozyskiwane są bez jakiejkolwiek szkody dla
zwierząt czy otaczającego nas środowiska.

Zabiegi M’onduniq na ciało
Aksamitna Jagoda
Aksamitna Jagoda z masażem 40min

170 zł
220 zł

Słodka Truskawka
Słodka Truskawka z masażem 40min

170 zł
220 zł

Velvet Blueberry SPA

Sweet Strawberry Love SPA

Niezwykle aromatyczny, relaksujący i odżywczy rytuał do ciała
z obłędnym aromatem słodkich jagód. Działa odżywiająco, ujędrniająco i wygładzająco na skórę. Idealny dla osób, które chcą
głębokiego relaksu oraz zabiegu ujędrniającego i wygładzającego skórę.

Obłędnie aromatyczny zabieg regenerujący i intensywnie nawilżający ciało. Słodki i uwodzicielski zapach prawdziwych truskawek pobudza zmysły i działa niezwykle relaksująco. Doskonała
propozycja zabiegu dla skór odwodnionych, potrzebujących
natychmiastowego nawilżenia i odbudowy.

Luksusowy Złoty Miód i Mleko

170 zł

Luksusowy regenerujący rytuał SPA do całego ciała bazujący
na aromacie miodu, mleka oraz połyskujących złotych drobinek.
Dzięki zawartości naturalnych i wyselekcjonowanych składników aktywnych działa intensywnie regenerująco, wygładzająco
i odżywiająco na skórę. Idealny dla osób, które chcą poczuć się
wyjątkowo, luksusowo i w wyjątkowy sposób zadbać o swoją
skórę.

Luksusowy Złoty Miód i Mleko
z masażem 40min

Find us on Facebook
@DomUrodyiZdrowia

www.beautyzone.pl

220 zł

M’onduniq Cosmetiques Professionnel
profesjonalna marka kosmetyczna należąca do międzynarodowego konceptu Naturioska, posiadającego centra badawcze i linie produkcyjne
w różnych częściach Europy Zachodniej. Największa część produktów marki opracowywana i produkowana jest we Francji. We wszystkim kosmetykach oferowanych przez M’onduniq stosowane są tylko i wyłącznie składniki aktywne, które pozyskiwane są bez jakiejkolwiek szkody dla
zwierząt czy otaczającego nas środowiska.

Zabiegi M’onduniq na twarz
z wykorzystaniem maszyny Bio Infuzji Tlenowej,
w oparciu o autorski masaż tlenowy.

Sekret Ślimaka

240 zł

Profuzja Hialuronowa

240 zł

Rytuał regenerujący i odżywczy

Hialuron Duo Ultralift

Zabieg zalecany dla skór szarych i po zbawionych blasku,z niedoskonałościami,wymagających dużej dawki odżywienia.Zabieg
wygładza,intensywnie regeneruje,zmniejsza przebarwienia,odżywia,poprawia koloryt,zmniejsza niedoskonałości,delikatnie
złuszcza naskórek.

Rytuał ultranawilżający i ujędrniający z kwasem hialuronowym
i komórkami macierzystymi. Intensywnie nawilża i nawadnia skórę, chroni przed utratą wody w skórze,wygładza zmarszczki,poprawia owal twarzy, liftinguje, poprawia koloryt skóry, nawilża
bez efektu przetłuszczenia skóry.

Acimed-IQ-Peelingi Medyczne

240 zł

Smocza Krew

Wygładzenie skóry,delikatne złuszczenie,zmniejszenie drobnych
zmarszczek,rozjaśnienie przebarwień,silna regeneracja,rozświetlenie,poprawa kolorytu,zmniejszenie widoczności teleangiektazji,intensywne nawilżenie,oczyszczenie i poprawa pracy
gruczołów łojowych.

Siła Jadu Węża Hydra Plus

Rytuał przeciwzmarszczkowy,rozjaśniający i wybielający.Poprawia koloryt,rozświetla skórę,zwiększa elastyczność,zmniejsza
widoczność plam i przebarwień,odmładza i wygładza.Zabieg
idealnie nadaje się jako „zabieg bankietowy”,jednorazowy przed
specjalnymi okazjami.

240 zł

Kojąca Terapia Dla Skór Naczyniowych,
Delikatnych i Nadreaktywnych”LASERIQ”

Rytuał przeciwzmarzczkowy,ujędrniający do skóry
suchej i wrażliwej
Zabieg dla skóry dojrzałej,odwodnionej,wrażliwej,zmęczonej,zwiotczałej z widocznymi zmarszczkami,wymagającej silnej
regeneracji i głębokiego nawilżenia.Efektem zabiegu jest
widoczny lifting owalu twarzy,spłycenie zmarszczek,poprawa
sprężystości skóry,efekt natychmiastowego napięcia skóry,głębokie nawilżenie,ukojenie,regeneracja.

Siła Jadu Węża
z technologią komórek macierzystych

240 zł

Dragon Light

240 zł

Niezwykle delikatny zabieg stworzony z myślą o skórach podrażnionych,naczyniowych i nadreaktywnych.Oparty o innowacyjny
botaniczny składnik wykorzystujący dobroczynne działanie
światła czerwonego,które przyspiesza procesy naprawcze skóry
poprawiając jej elastyczność i koloryt.Połączenie witaminy PP
oraz oleju sojowego działa łagodząco i wyciszająco na stany
zapalne i zaczerwienienia,jak również przeciwzaskórnikowo i
przeciwłojotokowo.

240 zł

Rytuał przeciwzmarszczkowy i ujędrniający do
skóry normalnej i mieszanej
Zabieg dla skóry dojrzałej,zmęczonej,zwiotczałej,z widocznymi
zmarszczkami,wymagającej silnej regeneracji,z opuchlizną i
zmarszczkami wokół oczu.Po zabigu widoczny jest lifting owalu
twrzy,spłycenie zmarszczek,napięcie skóry, regeneracja.

Makijaż permanentny
kontur ust
kreski dolne
kreski górne

700 zł
450 zł
550 zł

lip light – dodatkowe rozświetlenie ust
makijaż brwi
usta z wypełnieniem

200 zł
900-1200 zł
1200 zł

Masaże
Masaż klasyczny - twarz, szyja, dekolt
Masaż twarzy Thalgolift
Masaż klasyczny
Masaż relaksacyjny

45 min.
45 min.
30 min.
60 min.
30 min.
60 min.

60
100
60
120
60
120

zł
zł
zł
zł
zł
zł

Masaż relaksacyjny
ciepłą świecą
Masaż relaksacyjny
gorącymi kamieniami

30 min.
60 min.
30 min.
60 min.
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70 zł
140 zł
80 zł
160 zł

Pielęgnacja
PIELĘGNACJA DŁONI
Manicure
Manicure z malowaniem
Manicure z malowaniem french
Manicure SPA
Manicure SPA z malowaniem
Malowanie paznokci
Manicure japoński
Manicure hybrydowy
Manicure hybrydowy na formie
Usunięcie lakieru hybrydowego
Zabieg parafinowy
Paznokcie żelowe + lakier hybrydowy
Paznokcie żelowe french
Paznokcie żelowe na naturalnej płytce
Paznocie żelowe na formie
Paznokcie żelowe na tipsie
Usunięcie paznokci żelowych
+ manicure + odżywka
Uzupełnienie paznokci żelowych

PIELĘGNACJA STÓP
38 zł
48 zł
50 zł
55 zł
65 zł
20 zł
60 zł
80 zł
120 zł
20 zł
20-30 zł
140
150
100
120
130

Pedicure
Pedicure z odżywką
Pedicure z malowaniem lakierem
Pedicure SPA
Pedicure SPA z malowaniem
Usunięcie odcisku przy zabiegu pedicure

75
80
85
120
130
10

zł
zł
zł
zł
zł
zł

zł
zł
zł
zł
zł

80 zł
90 zł

Depilacja
DEPILACJA WOSKIEM
Depilacja bikini
Depilacja broda
Depilacja całych nóg
Depilacja całych rąk
Depilacja łydki
Depilacja pach
Depilacja pleców
Depilacja przedramion
Depilacja twarzy
Depilacja ud
Deplacja wąsika

Makijaż
Przekłuwanie uszu systemem Studex 75
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
Nouveau Lashes Blink&Go

DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ
30-70 zł
15 zł
80 zł
45 zł
50 zł
40 zł
40-60 zł
35 zł
40 zł
50 zł
15 zł

Depilacja
Depilacja
Depilacja
Depilacja
Depilacja

bikini
broda
cała twarz
wąsik
pach

50-100 zł
25 zł
50 zł
25 zł
50 zł

100 zł
80-100 zł
200 zł

Metoda ekspresowego przedłużania i zagęszczania rzęs Blink&Go
przeznaczone są dla Pań, które potrzebują okazjonalnie odmienić
wygląd swoich rzęs. Ta metoda, najlepiej sprawdza się u osób,
które nie chcą długoterminowo zagęszczać i przedłużać rzęsy,
ale potrzebują bardziej wyrazistego wyglądu oka na okoliczność:
ślubu, sylwestra, studniówki czy też wyjazdu.
Przyklejone włoski utrzymują się przez okres do 2 tygodni.

STYLIZACJA OPRAWY OCZU
Henna
Henna
Henna
Henna
Henna

brwi
rzęs
brwi i rzęs
brwi i rzęs z regulacją
brwi z regulacją
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15 zł
20 zł
30 zł
38 zł
28 zł

tel. 56 652 95 22

ul. Migdałowa 29, Toruń

uroda@beautyzone.pl

www.beautyzone.pl
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Niniejszy katalog jest wyłącznie materiałem reklamowym nie stanowiącym oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Beauty Zone Domu Urody i Zdrowia zastrzega sobie prawo do zmian lub wycofania niektórych usług, zabiegów z oferty.
Projekt i wykonanie: BestDesign.pl

