
Autoryzowany Salon Fryzjerski - Kevin Murphy 
 

 

Koloryzacja klasyczna – uzupełnienie odrostu                230 – 240 zł 

(zawiera konsultacje, pielęgnacje, strzyżenie i stylizacje)      

  

 

 

Koloryzacja klasyczna  -          260 – 320 zł 

jednolita koloryzacja całości włosów / uzupełnienie odrostu 

z tonowaniem długości włosów i refleks 

(zawiera konsultację, pielęgnację, strzyżenie, stylizację) 

 

 

Koloryzacja kreatywna -          300 – 420 zł 

(indywidualna konsultacja przed dużą zmianą) 

wskazany kontakt telefoniczny przy rezerwacji wizyty 

przy rezerwacji online wymagana jest przedpłata 

(zawiera konsultacje, pielęgnacje, strzyżenie i stylizacje). 

 

 

Ceny koloryzacji zawierają strzyżenie. 

Rezygnacja ze strzyżenia podczas koloryzacji nie wpływa na obniżenie wartości usługi. 

 

 

Strzyżenie damskie          90 – 120  zł 

(zawiera konsultacje, pielęgnację i stylizacje) 

 

 

Strzyżenie męskie              60 – 85 zł 

 

Stylizacja codzienna            60 – 90 zł 

 

 

Kuracje Treat.Me Kevin Murphy                        100 zł 

 zabiegi regeneracyjne do wszelkich potrzeb włosów- 

STRENGHT, MOISTURE to ampułki  i dodany do nich ELIXIR 

od Kevin Murphy, odbudowują, nawilżają, wzmacniają. 

(zawiera pielęgnacje, modelowanie włosów) 

 

Kuracja Everlasting Color Treatment Kevin Murphy                                             80 zł 

Odżywcza kuracja odbudowująca wiązania w strukturze włosów 

Skoncentrowana kuracja chroniąca kolor, przywracająca połysk oraz zapewniająca 

odżywienie włosom farbowanym. Wzmacnia je od wewnątrz i zapewnia im sprężystość. 

(zawiera konsultację, pielęgnację, modelowanie) 

 

Color.me Gloss Kevin Murphy - NOWOŚĆ                   120-200 zł 

Kuracja dla zniszczonych włosów, wypełnienie i odbudowa 

(zawiera konsultację, pielęgnację, stylizację) 



 

Autoryzowany Gabinet Kosmetyczny – Thalgo 
 

 

Zabiegi aparaturowe 

 

Oczyszczanie wodorowo jadeitowe Aquametic Hydra Prime Monduniq      250 – 350 zł 

 

Zabieg oczyszczania wodorowego z wykorzystaniem jadeitu 

oraz firmowych koncentratów M’onduniq 

 

 

Geneo – przełomowa pielęgnacja skóry 3 w 1:                                         250 zł 
Geneo to błyskawiczny zabieg pielęgnacyjny zainspirowany naturą. 

Wykorzystuje biologiczne mechanizmy organizmu dając efekty 

odmłodzenia, dotlenienia i rozjaśnienia skóry. 

 

Geneo – Luksusowa Odsłona Geneo                                           290 zł 

Geneo + RF               300 zł  

 

Endermologia ciała LPG 

 

pojedyńczy zabieg                130 zł 

pakiet 10 zabiegów            1150 zł 

pakiet 15 zabiegów            1600 zł 

 

 

Fale radiowe Focus RF + 3D 

 

pojedyczy zabieg 

twarz, szyja               350 zł 

twarz, szyja, dekolt             400 zł 

okolice oczu, czoło             150 zł 

brzuch              300 zł 

uda: przód, tył, wewnętrzna strona           400 zł 

uda z łydką              480 zł 

pośładki              200 zł 

ramiona              200 zł 

plecy               200 zł 

łydki                  50 zł 

dłonie               150 zł 

stopa               150 zł 

 

 

 



 

pakiet 6 zabiegów 

twarz, szyja            1800 zł 

twarz, szyja, dekolt          2100 zł 

okolice oczu, czoło              750 zł 

brzuch           1500 zł 

uda: przód, tył, wewnętrzna strona        2100 zł 

uda z łydką           2500 zł 

pośładki           1100 zł 

ramiona           1100 zł 

plecy            1100 zł 

łydki             250 zł 

dłonie             800 zł 

stopa             750 zł 

 

pakiet 10 zabiegów 

twarz, szyja            2700 zł 

twarz, szyja, dekolt          3000 zł 

okolice oczu, czoło          1100 zł 

brzuch           2500 zł 

uda: przód, tył, wewnętrzna strona        3000 zł 

uda z łydką           4000 zł 

pośladki           1500 zł 

ramiona           1500 zł 

plecy            1500 zł 

łydki               350 zł 

dłonie            1500 zł 

stopa            1100 zł 

 

 

Mezoterapia bezigłowa Sorisa 

            

twarz             220 zł 

twarz +szyja + dekolt          250 zł 

 

Mezoterpia mikroigłowa 

skóra głowy 

twarz 

 

Oxybazja           160 zł 

          

Infuzja tlenowa           240 zł 

 

Karboksyterapia bezigłowa bez kawitacji       200 zł 

 

Karboksyterapia bezigłowa z kawitacją        230 zł  

 

Mikrodermabrazja diamentowa + maseczka       190 zł 

 

Peeling kawitacyjny + maseczka (do zabiegu)        60 zł 

 

 



 

Zabiegi Thalgo na ciało 
 

           

COLD CREAM MARINE BODY RITUAL       370 zł 

Regenerująco-odżywczy zabieg dla skóry suchej i wrażliwej 

 

MICRONIZED MARINE ALGAE BODY WRAP       290 zł 

Zabieg wyszczuplająco-antycellulitowy. 
 

Zabiegi Thalgo na twarz 
 

 

Purete Cleansing Treatment                150 zł 

zabieg oczyszczający młodzieżowy 

 

Aquarelle             190 zł 

zabieg nawilżająco - energetyzujący do skóry zmęczonej 

 

Beauty Hydration Ritual           190 zł 

zabieg nawilżająco - upiększający 

 

Iluminating Radince Facial Treatment         170 zl 

zabieg rozświetlająco - upiększający 

 

Re-Balancing Treatment           180 zł 

zabieg balansujący z mikronizowaną algą 

 

Purete Marine Ritual            230 zł 

intensywny rytuał oczyszczająo – przeciwtrądzikowy 

 

Absolute Rydration Ritual            250 zł 

zabieg intensywnie nawilżający 

 

Cold Creme Marine Ritual           260 zł 

regenerująco - odżywczy zabieg dla skóry suchej i wrażliwej 

  

Marine Collagen Treatment           290 zł 

głębokie nawilżenie i wygadzenie zmarszczek 

 

Hyaluronic Marine Treatment          300 zł 

wygładzenie i wypełnienie zmarszczek 

 

Silicum Marine Treatment           350 zł 

wypełnienie zmarszczek i efekt liftingu 

 

Exeptional Marine Redensifying Ritual         390 zł 

ekskluzywny odmładzająco - regenerujący rytuał z unikatowym 



masażem na mięśniach twarzy 

 

Spirulina Boost Smooothing Detoxy Treatment         300 zł 

Zabieg przeznaczony jest do pielęgnacji skóry zmęczonej, 

zestresowanej, niedotlenionej, potrzebującej blasku, świeżości i witalności. 

 

 

Zabiegi Ella Bache na twarz 

 
 

Morpho Structure Treatment            250 zł 

zabieg liftingująco modelujący, odmładzający kontur 

twarzy i niewlujący podwójny podbródek 

 

Neoperfect Resurfacing           250 zł 

kompleksowy rytuał odmładzająco, rozświetlający, 

niwelujący przebarwienia 

 

 

Zabiegi Purles na twarz – terapie dermokosmetyczne 
 

 

Eksfoliacja kwasami            170 zł 

Kwas ferulowy, migdałowy 

 

DNA Protection             180 zł 

zabieg minimalizujący skutki oddziaływania agresywnych 

czynników zewnętrznych, gwarantując detoksykacje, 

redukcję fotostarzenia 

 

Clinical Repair            240 zł 

specjalistyczny zabieg dla skóry dojrzałej, wymagającej 

rekonwalescencji po zabiegach medycyny estetycznej 

 

Redness Stop             180 zł 

zabieg dla skór naczyniowych, przynoszący rozognionej 

skórze ulgę, nawilżenie, ochronę i wzmocnienie 

 

Hydra Oxy Intense           240 zł 

zabieg silnie nawilżający, dotleniający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zabiegi Esdor na twarz 

 
 

Revitalizing Perfection           240 zł 

przeciwstarzeniowy zabieg intensywnie 

regenerująco – nawilżający 

 

Detox                        250 zł 

zabieg rewitalizujący do cery posarzałej, pozbawionej blasku 

 

Hydrobalans Origin            240 zł 

zabieg odżywczo nawilżający 

 

Cellular Repair           240 zł 

zabieg przeciwstarzeniowy i przeciwzapalny, niwelujacy 

zmiany łuszczycowe, delikatne stany zapalne po zabiegach 

laserowych 

 

Piękne Usta              70 zł 

przeciwstarzeniowy zabieg ujędrniająco – liftingujący 

 

Blask Spojrzenia           100 zł 

przecistarzeniowy zabieg rozświetlający i niwelujący obrzęki 

i cenie pod oczami 

 

 

Zabieg Esdor na ciało – Rytuały z winnicy 
 

 

Peeling Ciała skruszonymi pestkami winogron      160 zł 

 

Winna Rozkosz           120 zł 

holistyczny rytuał pobudzający zmysły, dzięki aromatom    250 zł z masażem 60 min 

uwalnianym podczas zabiegu, które przywołują klimat winnic     

          

Zatrzymać Czas – Rytuał z Winnicy       270 zł 

relaksujący zabieg nawilżająco – regenerujący     350 zł z masażem 40 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Masaże Twarzy i Ciała 
 

Masaż klasyczny – twarz, szyja, dekolt, 45 min     120 zł 

Masaż twarzy Thalgolift              130 zł 

Masaż twarzy Kassaji               180 zł 

Masaż Kobido – Japoński Lifting Twarzy       220 zł 

Masaż twarzy Hadado (Kobido 2.0)       250 zł 

 

 

Masaż ciała klasyczny 30 min.         90 zł 

                                     60 min.        150 zł 

Masaż relaksacyjny 30 min           90 zł 

                                 60 min                    150 zł 

Masaż relaksacyjny ciepłą świecą 30 min        95 zł 

                                                       60 min       160 zł 

Masaż relaksacyjny gorącymi kamieniami 30 min      100 zł 

                                                                     60 min      190 zł 

Masaż tajski stóp, 90  min        180 zł 

 

 

Pielęgnacja stóp 
 

Pedicure              95 zł 

Pedicure z odżywką          100 zł 

Pedicure z malowaniem lakierem        110 zł 

Pedicure french          120 zł 

Pedicure hybrydowy          130 zł 

Pedicure SPA           150 zł 

Pedicure SPA z malowaniem        165 zł 

Winne SPA dla stóp (peeling, maska, masaż 10 min, krem)      60 zł 

Usunięcie odcisku przy zabiegu pedicure         15 zł 

 

 

Pielęgnacja dłoni 
 

Manicure                                     55 zł 

Manicure z malowaniem             65 zł 

Manicure z odżywką                   55 zł 

Manicure z malowaniem french        75 zł 

Manicure SPA                               70 zł 

Manicure SPA z malowaniem        75 zł 

Manicure z pielęgnacją OPI        60 zł 

Malowanie paznokci           30 zł 

Malowanie pielegnacja OPI        35 zł 

Manicure japoński          70 zł 

Manicure hybrydowy         100 zł 

Usunięcie lakieru hybrydowego        25 – 30 zł 

Zabieg parafinowy          45 zł 

Zabieg na dłonie rękawice                   50 zł 

 

 



 

Stylizacja oprawy oczu 
 

Regulacja brwi          30 zł 

Henna brwi           25 zł 

Henna brwi dla skóry sensitive (dla skóry wrażliwej)    45 zł 

Henna brwi i rzęs          45 zł 

Henna brwi i rzęs z regulacją        55 zł 

Henna brwi z regulacją         40 zł 

Henna rzęs           25 zł 

Henna pudrowa 

 

 

Makijaż           120 zł 

 

 

Przekłuwanie uszu + kolczyki   

usługa przekucia            80 zł + 

+ koszt kolczyków          +45-70 zł  

     

 

 

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs Blink&Go      200 zł 

 

 

 

Depilacja woskiem tradycyjnym 
 

 

Depilacja bikini           70-100 zł 

Depilacja broda            25 zł 

Depilacja całych nóg                    130 zł 

Depilacja całych rąk            70 zł 

Depilacja łydki            60 zł 

Depilacja pach            50 zł 

Depilacja pleców całościowa                    130 zł 

Depilacja pleców częściowa           50 zł 

Depilacja przedramion           50 zł 

Depilacja twarzy            55 zł 

Depilacja ud             95 zł 

Depilacja wąsika                       30 zł 

 

 

Depilacja pastą cukrową 
 

 

Depilacja bikini          80 – 150 zł 

Depilacja broda            30 zł 

Depilacja cała twarz            60 zł 

Depilacja wąsik            30 zł 

Depilacja pach            50 zł 



 

 

Depilacja woskiem Lycon 
 

Depilacja bikini brazylijskie           150 zł 

Depilacja bikini klasyczne             95 zł 

Depilacja broda              35 zł 

Depilacja całe ręce              70 zł 

Depilacja łydki              70 zł 

Depilacja pach             50 zł 

Depilacja pośladki              80 zł 

Depilacja przedramiona             70 zł 

Depilacja ud             130 zł 

Depilacja uszu              35 zł 

Depilacja wąsik              35 zł 

Depilacja wewnątrz nosa            35 zł 

 

 
 


