
 Cennik Kosmetologia 

 Konsultacja kosmetologiczna  70 zł  
 Pielęgnacja oczu     
 Stylizacja brwi z uprzednim projektem  80 zł  
 Henna rzęs  20 zł  
 Henna brwi  20 zł  
 Regulacja brwi  20 zł  
 Henna brwi + regulacja  30 zł  
 Henna rzęs i brwi  + regulacja  35 zł  
 Lifting rzęs  70 zł  
 Botox rzęs+laminowanie  110 zł  
 Lifting+botox+laminowanie rzęs razem z farbowaniem  180 zł  
 Mezoterapia mikroigłowa oczu (dermapen)/ mezoterapia igłowa  300 zł  
 Pielęgnacja twarzy     
 Zabieg z użyciem infuzji tlenowej (z mikrodermabrazją +50)  300-350 zł  
 Zabieg oczyszczania manualnego (kwasy i maska algi +80)   120-200 zł  
 Zabieg pielęgnacyjny (twarz, szyja, dekolt)   170-350 zł  
 Mikrodermabrazja (jako dodatek do zabiegu 60 zł)  120-250 zł  
 Peeling chemiczny  200-600 zł  
 Masaż twarzy szyi i dekoltu  100 zł  
 Peeling kawitacyjny (jako dodatek do zabiegu 50 zł)  100-200 zł  
 Mezoterapia bezigłowa (jako dodatek do zabiegu 50 zł)  120-200 zł  
 Mezoterapia mikroigłowa twarz – zabieg  300-500 zł  
 Mezoterapia igłowa twarz  250-800 zł  
 Makijaż okolicznościowy  120-200 zł  
 Mezoterapia mikroigłowa twarz (dermapen) + osocze bogatopłytkowe  800 zł  
 Wamprzy lifting / osocze bogatopłytkowe  od 600 zł  
 Zabiegi ciało     
 Mezoterapia igłowa skóry owłosionej głowy*  250-600 zł  
 Mezoterapia igłowa skóry owłosionej skóry głowy osoczem 

bogatopłytkowym 
 od 600 zł  

 Mezoterapia ciało  blizny / rozstępy / przebarwienia/cellulit*  250-400 zł  
 *cena uzależniona od rodzaju ampułki     
 PRX-T33 – zabieg pojędrniania i poprawy kondycji skóry na bazie TCA  od 300  zł  
 PRX-T33+dermapen – efekt lasera frakcyjnego  500 zł  
 Linerase  800 zł  
 Electri  500 zł  
 Zabiegi pielęgnacyjne stopy     
 Pedicure kosmetyczny z pomalowaniem paznokci  120 zł  
 Pedicure Kosmetyczny OPIgel  150 zł  
 Pedicure Kosmetyczny hybrydowy  130 zł  
 Pedicure same paznokcie  od 70 zł  
 Pedicure hybrydowy same paznokcie  od 80 zł  
 Pedicure OPIgel same paznokcie  od 100 zł  
 Zabieg pielęgnacyjny stopy (peeling+maska)  od 50 zł  
 Zabiegi pielęgnacyjne dłonie     
 IBX – zabieg poprawiający kondycję płytek paznokci  40 zł  
 Manicure biologiczny bez malowania  50 zł  
 Manicure japoński  60 zł  
 Manicure + pomalowanie paznokci  60 zł  
 Manicure OPIgel  od 85 zł  
 Manicure hybrydowy  od 65 zł  
 Manicure hybrydowy z przedłużeniem paznokci  od 120 zł  



 Zdjęcie hybryd/tipsów zrobionych w innym gabinecie  20 zł  
 Mezoterapia igłowa dłonie  250-400 zł  
 Depilacja woskiem (Lycon +10 zł)     
 nos  30 zł  
 uszy  30 zł  
 Wąsik / broda /baki  20-30 zł  
 Pachy  40-50 zł  
 Bikini  40-60 zł  
 Przedramiona  60 zł  
 Łydki  60 zł  
 Nogi z bikini  120 zł  
 plecy  120 zł  
 Brazylijska Lycon  140 zł  
 Karboksyterapia – CO2*      
 Cienie pod oczami/ rewitalizacja (w pakiecie/powieka dolna/powieka dolna i górna)  100-120-150 zł  
 Twarz/szyja/dekolt  170-220 zł  
 Twarz + szyja+dekot+oczy  300-350 zł  
 Zwiotczenie ramion  150 zł  
 Cellulit , redukcja tkanki tłuszczowej, rozstępy  200-250 zł  
 Wzmocnienie włosów  150-250 zł  
 Zmiany łuszczycowe/łysienie plackowate  od 50 zł  
 *Zalecana seria 5-15 zabiegów     
 Makijaż permanentny     
 Oczy     
 Kreska górna  od 450 zł  
 Kreska dolna  od 350 zł  
 Kreska górna i dolna  od 600 zł  
 Usta     
 Kontur  600 zł  
 Kontur z cieniowaniem  700-1000 zł  
 Brwi     
 Metoda cienia  700-900 zł  
 Metoda piórkowa  700-900 zł  
 Metoda ombre  800 zł  
 Metoda hybrydowa ombre+microbliding  1000 zł  

  

Szczegółowy cennik w gabinecie. Cennik nie uwzględnia sezonowych promocji. Promocje się nie łączą. 

Cennik zawiera ceny orientacyjne, mogą one ulec zmianie wobec indywidualnych potrzeb klienta. 

Cennik obowiązuje od 01.09.2019 r. 


