Cennik usług z zakresu kosmetyki

Kosmetyka podstawowa
Henna
Henna to zabieg, który przyciemnia naturalnie jasną oprawę oczu.
Przyczynia się do wzmocnienia i ochrony włosków – pogrubienia
ich oraz uzupełnienia w nich mikroskopijnych ubytków.
Zabieg ma na celu kształtowanie rysów twarzy.
Regulacja brwi
Henna brwi
Henna rzęs
Henna brwi +
regulacja
Henna brwi + rzęs +
regulacja gratis

15 min.
20 min.
20 min.
20 min.

20 zł
25 zł
25 zł
40 zł

30 min.

50 zł

Depilacja
Depilacja woskiem to jedna z najskuteczniejszych metod usuwania
zbędnego owłosienia przy pomocy ciepłego wosku. Podczas zabiegu
usuwa się łodygę włosa wraz z cebulką, dzięki czemu efekt jest znacznie
dłuższy niż po goleniu. W porównaniu z innymi metodami, zabieg
jest szybki i niedrogi, a efekt długotrwały.
Grzbiet stóp
Palce u stóp
Wąsik
Broda, boczki
Pachy
Ręce
Brzuch
Uda lub łydki
Plecy
Tors
Całe nogi
Bikini francuskie
Bikini brazylijskie
Bikini hollywood

10 min.
10 min.
10 min.
10 min.
20 min.
20 min.
20 min.
20 min.
30 – 40 min.
30 min.
40 min.
30-40 min.
1h
1h

20 zł
20 zł
30 zł
30 zł
40 zł
40 - 60 zł
50 - 70 zł
70 zł
60 – 100 zł
80 zł
100 zł
50-70 zł
90 zł
100 zł

Pięlęgnacja rąk i dłoni
Piękna gładka skóra dłoni jest najlepszą wizytówką czlowieka.
Niestety zajęcia dnia codziennege oraz czynniki atmosferyczne sprawiają,
że skóra dłoni może zanadto się wysuszać i nie wyglądać dobrze, dlatego
tak ważne jest odpowiednie pielęgnowanie i dobre nawilżenie skóry,
aby powstrzymać nieubłagany upływ czasu.
Pomalowanie paznokci
Zdjęcie hybrydy
Manicure biologiczny
Manicure z malowaniem
vinylowym
Manicure japoński
Manicure hybrydowy
Manicure SPA (pelling,
masaż, maska)

15 min.
30 min.
40 min.
60 min.

30 zł
30 zł
50 zł
60 zł

60 min.
1h 15 min.
1h 30 min.

80 zł
100 zł
110 – 130 zł*

Pięlęgnacja stóp
Pedicure to zabieg nie tylko pielęgnacyjno-upiększający, ale i leczniczy.
Dzięki niemu stopy stają się aksamitnie gładkie i miękkie, a osoby z ich
nadmierną potliwością mogą cieszyć się świeżością i komfortem.
Polega on na usunięciu zrogowaciałego naskórka znajdującego się na
stopach, pielęgnacji pękających i nadmiernie rogowaciejących pięt oraz
nadaniu paznokciom kończyn dolnych odpowiedniej długości i kształtu.
Pomaga zachować higienę i komfort stóp, a przy tym zadbać o ich
estetyczny wygląd.
Pedicure
Pedicure z malowaniem
vinylowym
Pedicure hybrydowy
Pedicure SPA (peeling,
masaż, maska)

1h
1h 30 min.

100 – 120 zł
120 zł

1h 30 min.
1h 30 min

140 zł
140 – 160 zł

Zabiegi na twarz i ciało
Oczyszczanie
Starzenie się skóry to nieunikniony proces, który dotyka każdego z nas,
dlatego tak ważne jest, by podjąć odpowiednie działanie w celu
niedopuszczenia do zestarzenia się skóry oraz spowolnienia tych
procesów.
Oczyszczanie twarzy
Oczyszczanie
twarzy+dekolt
Oczyszczanie pleców

1h 30 min.
1h 30 min.

160 – 190 zł
200 zł

1h

200 zł

Mikrodermabrazja diamentowa
Bezinwazyjna metoda mechanicznego złuszczania naskórka. Do tego celu
wykorzystuje się specjalną głowicę pokrytą skruszonymi diamentowymi
kryształkami. Skóra po terapii jest widocznie młodsza, gładsza i nabiera
zdrowego kolorytu.
Mikrodermabrazja jest również niezastąpioną metodą w przypadku
usuwania blizn powodując ich spłycenie oraz wygładzenie.
Twarz (ampułka + masaż)
Plecy (ampułka + masaż)
Twarz,szyja, dekolt
(ampułka + masaż)
Seria mikrodermabrazji na
twarz (3 zabiegi)
Seria mikrodermabrazji na
twarz (5 zabiegów)
Mikrodermabrazja jako
dodatek do zabiegów

1h
1h
1h 30 min.

200 zł
200 zł
250 zł

-

550 zł

-

850 zł

-

50 zł

Peeling kawitacyjny
Bezinwazyjne i delikatne oczyszczanie skóry za pomocą wibracji
ultradźwiękowej. Wzbogacony o mikromasaż, usprawnia przepływ krwi i
limfy, poprawia dotlenienie komórkowe oraz zwiększa przenikanie
substancji aktywnych w głąb skóry.
Peeling kawitacyjny + sonoforeza/jonoforeza (ampułka + masaż)
Twarz
1h
Twarz, szyja, dekolt
1h 30 min.
Kawitacja jako dodatek do zabiegu

150 zł
200 zł
40 zł

Peeling chemiczny
Peeling chemiczny to jeden z rodzajów zabiegów kosmetycznych
z użyciem kwasów, których celem jest złuszczenie martwego naskórka
i wygładzenie skóry. Zabieg polega na usunięciu defektów kosmetycznych
i zmian chorobowych zlokalizowanych w obrębie naskórka, a czasem
i skóry właściwej.
Kwas migdałowy
Kwas azelainowy
Retix C
Kwas cytrynowy

1h
1h
1h
1h

170 zł
220 zł
250 zł
330 zł

Pielęgnacja twarzy i ciała Montibello
Profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne o udowodnionej skuteczności,
dzięki którym doświadczysz piękna w wyjątkowy sposób.
Produkty Montibello przeznaczone do pielęgnacji skóry zapewniają
unikatowy styl i charakter oraz doskonale łączą wysoką skuteczność
z bezpieczeństwem stosowania.
Zabieg na ciało
złuszczająco - nawilżający
Zabieg na ciało
redukujący
Zabieg upiększający na
biust
Zabieg na twarz Genuine
Cell
Zabieg na twarz Oxygen
Zabieg na twarz Arûde
* zabieg z rytuałem

1h 15min.

260 zł/340 zł*

1h 45 min.

260 zł/340 zł*

1h 15min.

215 zł/300 zł*

1h 15min.

260 zł/340 zł

1h 15min.
1h 45 min.

215 zł/260 zł*
260 zł/340 zł*

Wizaż
Makijaż
Makjaz dla wielu kobiet jest jak druga skóra. Piękny kolor cery,
zaznaczone kości policzkowe, uwydatnione oczy i usta to efekt,
do któreg dążymy.
Niestety, wiele pań nie potrafi się malować, przez co zamiast
przewidywanych rezultatów otrzymuje efekt maski.
Wykonywanie makijażu to sztuka, dlatego nasi specjaliści wykonają
i podpowiedzą jak krok po kroku wykonać idealny makijaz
Makijaż dzienny
Makijaż wieczorowy
Makijaż ślubny
Makijaż sesyjny
Makijaż
próbny+ślubny+sesyjny
Makijaż wyjazdowy

1h
1h
1h
1h
3x1h

od 130 zł
od 130 zł
od 150 zł
od 150 zł
od 380 zł

-

Indywidualna lekcja
makijażu
Grupowa lekcja makijażu
(max 4 os.)

2h

Cena ustalana
indywidualnie
300 zł

4h

200 zł od osoby

Makijaż permanentny
Makijaż
permanentny brwi
Makijaż
permanentny brwi
Makijaż
permanentny brwi
Makijaż
permanentny ust
Makijaż
permanentny oczu
Makijaż
permanentny oczu
Makijaż
permanentny oczu
Biotatuaż
Mikropigmenatcja
medyczna
(kamuflaż blizn,
rozstępów,
pigemntacja
brodawki
piersiowej)

metodą cieniowania

1h 30min-2h

900 zł

metodą microblading

1h 30min-2h

900 zł

metoda
1h 30min-2h
microblading+cieniowanie
kontur+cieniowanie
2h 30min.

1000 zł

kreska górna

1h 30min-2h

500 zł

kreska dolna

1h 30min-2h

400 zł

kreska (góra+dół)

1h 30min-2h

800 zł

-

1h 30min-2h
-

od 250 zł
do
ustalenia

1100 zł

Mezoterapia igłowa
Wstrzykiwanie małych dawek leków/preparatów w obszar skóry właściwej do
warstwy brodawkowej.
Wskazania do mezoterapii:
biorewitalizacja skóry twarzy i ciała
nawilżanie
ujędrnienie
odżywienie
profilaktyka starzenia skóry
problem łysienia I nadmiernej utraty włosów
problem z cellulitem I rozstępami

Mezo Pharma Hyal
Nazwa zabiegu: AQUALIFT COCTAIL
Działanie:
nawilżanie
lifting
poprawa kondycji skóry
Wskazania:
pierwsze oznaki starzenia
skóra sucha
skóra wiotka
Częstotliwość:
1 zabieg co 14 dni
Cena zabiegu na twarz, 1 zabieg
260 zł
szyję, dekolt:
5 zabiegów
1100 zł
Nazwa zabiegu: VITALIFT COCTAIL
Działanie:
nawilżanie
lifting
nawilżanie
działanie przeciwzmarszczkowe
Wskazania:
skóra dojrzała
skóra palacza
cienie
zasinienia wokół oczu
liczne zmarszczki mimiczne wokół
oczu
skóra z problemami fotostrzania
Częstotliwość:
1 zabieg co 14 dni
Cena zabiegu na twarz, 1 zabieg
260 zł
szyję, dekolt:
5 zabiegów
1100 zł

Nazwa zabiegu: MEZOLIFT COCTAIL
Działanie:
odmłodzenie
lifting
działanie ujędrniające
zagęszczenie wiotkiej skóry
Wskazania:
skóra dojrzała
skóra wiotka
skóra ze wskazaniami do liftingu
skóra poszarzała
Skóra palacza
skóra zniszczona promieniowaniem
UV
Częstotliwość:
1 zabieg co 14 dni
Cena zabiegu na twarz, 1 zabieg
270 zł
szyję, dekolt:
5 zabiegów
1200 zł
Nazwa zabiegu: LIGHTENING COCTAIL
Działanie:
intensywna depigmentacja
rozjaśnienie
likwidowanie przebarwień każdego
rodzaju
zahamowanie procesu
melanogenezy
Wskazania:
przebarwienia
nierówny koloryt skóry
przebarwienia
Częstotliwość:
1 zabieg co 14 dni
Cena zabiegu na twarz, 1 zabieg
270 zł
szyję, dekolt:
5 zabiegów
1200 zł
Nazwa zabiegu: BOTOLIFT COCTAIL
Działanie:
rozluźnienie mięśni
odpowiedzialnych za głębokie bruzdy
i zmarszczki
lifting
odmłodzenie
Wskazania:
dedykowany dla osób po 50 roku
życia
Częstotliwość:
1 zabieg co 14 dni
Cena zabiegu na twarz, 1 zabieg
280 zł
szyję, dekolt:
5 zabiegów
1250 zł

Kuracje specjalistyczne
Nazwa zabiegu: HAIR COCTAIL
Działanie:

Wskazania:

Częstotliwość:
Cena zabiegu:

eliminowanie nadmiernej utraty
włosów
eliminowanie łysienia
eliminowanie łojotokowych stanów
zapalnych na owłosionej skórze
głowy
problem łysienia
nadmierna utrata włosów
problemy nadczynności gruczołów
łojowych w obszarze skóry głowy
1 zabieg co 7-9 dni
1 zabieg
280 zł
8 zabiegów
1920 zł

Nazwa zabiegu: STRETCH COCTAIL
Działanie:
eliminowanie rozstępów
poprawa struktury blizn
zagęszczenie skóry
Wskazania:
wiotkość skóry
rozstępy
blizny
Częstotliwość:
1 zabieg co 14-21 dni
Cena zabiegu:
1 zabieg
290 zł
8 zabiegów
2500 zł

