ZAPRASZA

Salon Urody
TWARZ
Całoroczny zabieg eksfoliacji z kwasem migdałowym (odmładzający, nawilżający,
przywracający równowagę wodno-lipidową, rozświetlający, przeciw fotostarzeniu,
redukujący przebarwienia, także dla skóry łojotokowej z trądzikiem aktywnym
i trądzikiem dorosłych).

200 zł

Odmładzający zabieg eksfoliacji z kwasem glikolowym, mlekowym i salicylowym
(rozjaśniający, regulujący keratynizację naskórka, redukujący wydzielanie sebum,
oczyszczający pory, napinający, wygładzający zmarszczki, redukujący fotoprzebarwienia).

200 zł

Mikrodermabrazja diamentowa (złuszczanie martwego naskórka, serum, maska algowa).

160 zł

Peeling kawitacyjny (oczyszczenie skóry, serum, masaż twarzy, maska algowa).

150 zł

Zabieg pielęgnacyjny dla mężczyzn (oczyszczenie skóry za pomocą peelingu
drobnoziarnistego, serum dobrane do potrzeb skóry, masaż twarzy, maska algowa).

140 zł

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy, z preparatami odpowiednio dobranymi do cery suchej,
naczynkowej, dojrzałej, tłustej i trądzikowej (demakijaż, peeling, serum, masaż twarzy,
maska algowa).

140 zł

CIAŁO
Herbaciany Detoks ciała
Detoksykujący okład na ciało na bazie zielonej, czerwonej i białej herbaty przeznaczony
do każdego rodzaju skóry. Posiada silne właściwości detoksykujące i przeciwstarzeniowe.
Zabieg składa się z peelingu całego ciała, maski bogatej w składniki detoksykujące
oraz balsamu.
Czekoladowa rozkosz ciała
Relaksujący i ujędrniający zabieg na bazie maski czekoladowej przeznaczony do każdego
rodzaju skóry. Ma działanie ujędrniające, odżywcze, spowalnia procesy starzenia.
Zabieg składa się z peelingu całego ciała, maski czekoladowej, masażu kremem
czekoladowym oraz balsamu.

200 zł

Zabieg pielęgnacyjny na ciało z peelingiem
Zabieg składa się z peelingu całego ciała solą bocheńską z kolagenem oraz masażu
masłem Shea.

200 zł

200 zł

MASAŻE
Każdy masaż wykonujemy na bazie maseł Shea.
Masaż częściowy
Masaż całościowy klasyczny
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż na bazie olejku

25 min / 90 zł
50 min / 150 zł
50 min / 180 zł
50 min / 160 zł

Wpływa tonizująco na mięśnie, skórę i układ krążenia.

Masaż bańką chińską

30 min / 120 zł

Masaż gorącą świecą

50 min / 170 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu
Masaż stóp z peelingiem
Masaż hawajski LOMI LOMI NUI

30 min / 80 zł
90 min / 190 zł

Zwalcza cellulit i tkankę tłuszczową.
Relaksujący orientalny masaż ciepłym olejkiem ze świecy. Dzięki relaksującemu ciepłu,
wyjątkowej konsystencji oraz niezwykłym aromacie pobudza zmysły i gwarantuje
niepowtarzalne doznania.

30 min / 90 zł

Relaksujący masaż całego ciała. Zapewnia maksymalny relaks i odprężenie. Rozładowuje
napięcie mięśniowe, poprawia krążenie i zwiększa elastyczność stawów.

DŁONIE I STOPY
Manicure hybrydowy

70 zł

Pedicure hybrydowy

110 zł

Manicure klasyczny

50 zł

Pedicure klasyczny

100 zł

Zabieg parafinowy na dłonie

50 zł

Manicure, peeling dłoni, krem nawilżający.
Manicure, peeling, malowanie paznokci,
krem nawilżający.

Pedicure, peeling stóp, krem nawilżający.
Pedicure, peeling, malowanie paznokci,
krem nawilżający.

ZABIEGI DLA NAJMŁODSZYCH
Pakiet małej księżniczki

30 min / 70 zł

Malowanie paznokci dłoni i stóp
Pakiet małego księcia

40 zł
30 min / 70 zł

Owocowy masaż twarzy, dłoni i pleców.

Owocowy masaż twarzy, dłoni i pleców.

POZOSTAŁE
Henna brwi lub rzęs
Regulacja brwi

15 zł
15 zł

Henna brwi z regulacją
Henna brwi, rzęs oraz regulacja

Rezerwacja: Recepcja tel. +48 18 26 88 920 / 34-745 Spytkowice 135A

28 zł
42 zł

