SAUNA, JACUZZI
Pobyt w SPA

1h

WYŁĄCZNOŚĆ (pon. - sob. do 15.00)
dodatkowo szampan i owoce

1h / 2h / 3h (do 5 osób)

50 zł/os.
200/350/450 zł
60 zł

ROMANTYCZNY WIECZÓR DLA DWOJGA (sobota, niedziela) 2 h (w tym szampan + owoce)
SPOTKANIA W SPA (sobota, niedziela) do 5 osób 2 h / 3 h.
dodatkowa osoba

500 zł

500/650 zł
30 zł/godz.

pn. - pt.
sobota

10.00 - 22.00
10.00 - 15.00

Salon Urody i Relaksu
Spa Elegance
Częstochowa, ul. Gajcego 10
tel. 34 372 07 11

ZABIEGI NA CIAŁO:
LipoRadioLogie VINCI
Nogi + pośladki
Brzuch + boczki
Ramiona

ŚWIAT MASAŻY
(w serii 5 - 200 zł/zab., w serii 10 - 175 zł/zab.)
(w serii 5 -200 zł/zab., w serii 10 -175 zł/zab.)
(w serii 5 -160 zł/zab., w serii 10 -140 zł/zab.)

250 zł
250 zł
200 zł

Zabiegi wyszczuplająco – antycellulitowe
Zabieg Borowinowy - leczniczy (działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne,antycellulitowe)
Zabieg ,,Guam’’ - antycellulitowo-modelujący / Błoto z Morza Martwego /
Kawowy zabieg antycellulitowo-wyszczuplający (DELUXE COFFE TREATMENT)
Czekoladowa uczta (z masażem kalifornijskim)

180 zł
180 zł
240 zł
250 zł

Zabiegi ujędrniająco – modelujące
Zabieg detoksykujący na bazie alg (DETOXING BODY PACK)
Zabieg ujędrniający ciało na bazie alg (ACTIVE BODY FIRMING)
Zabieg trójfazowy (3-ACTION WRAP) (nawilżająco – ujędrniająco – modelujący)

250 zł
210 zł
230 zł

Aromamasaż ciała
Aromamasaż ciała + masaż głowy, twarzy i stóp
Refleksoterapia
Symfonia Odprężająca (masaż głowy, karku,
twarzy, szyi i dekoltu z peelingiem) / + masaż pleców
Odprężający (całościowy)
Masaż bańką chińską
Goodbye Stress (aromatyczną świecą)
Masaż czekoladowy
Gorącymi Kamieniami (Głęboki relaks)
Masaż odchudzający
w serii 5

(30min/60 min)
(90 min)
(30 min)

100zł /170 zł
220 zł
90 zł

(60 min/80 min)
(50 min)
(30 min/60 min)
(60 min)
(30 min/60 min)
(60 min)
(60 min)

130 zł /160 zł
130 zł
100 zł /160 zł
170 zł
100 zł /170 zł
170 zł
160 zł
1 masaż /130 zł

(30min/60 min.)
30min./60min.
30 min.
30 min/60 min
60 min
60 min

100 zł /160 zł
100 zł /160 zł
100 zł
100zł /160 zł
1 masaż /130 zł
1 masaż /120 zł

FIZJOTERAPIA
Masaż sportowy-pobudzenie mięśni
Masaż leczniczy (działanie przeciwbólowe)
Masaż limfatyczny
Masaż klasyczny (częściowy/całościowy)
Seria 5 masaży
Seria 10 masaży

PEELINGI CAŁEGO CIAŁA:

100 zł

HENNA:

ZABIEGI NA TWARZ:
Infuzja Tlenowa
Masaż twarzy (30 min.)
Zabieg oczyszczający

- z peelingiem kawitacyjnym, ampułką,masażem i maską
- pielęgnacja cery tłustej, problematycznej

Oczyszczanie wodorowe podstawowe
Oczyszczanie wodorowe + zabieg

( z maską )
( kwasy lub ampułka )

190 zł
60 zł
170 zł

Brwi

15 zł

Rzęsy

15 zł

Regulacja

15 zł

150 zł
200 zł

Brwi+rzęsy+regulacja

40 zł

Lifting i laminacja rzęs

90 zł

Terapia Kwasami
Peeling Migdałowy (twarz) / + szyja dekolt
160 zł / 180 zł
Kwas pirogronowy 55%
180 zł
Renew extreme - zabieg z retinolem i kwasem fitowym (w serii 4 zab. 130 z./zab.)
170 zł
Zabieg dla cery problematycznej z kwasem ATA 50%
200 zł
Zabieg dla cery wrażliwej,naczynkowej z kwasem GSH,azelainowym i ampułką
190zł
Zabieg dla cery dojrzałej nawilżająco-liftingujący z kompleksem DMAE i ampułką
220zł
ATA10% - trądzik różowaty,naczynka
150zł
ATA30% - działanie anty-age, lifting, regeneracja
170zł
ATA50%- trądzik, bliżny potrądzikowe
200zł
Tlen do zabiegu
70zł
Zabieg rozświetlajacy GLOW THERAPY (z masażem twarzy)

160 zł

Terapia Eternal Gold - zabieg liftingujący z koloidalnym złotem i masażem

160 zł

Mezoterapia Mikroigłowa z pielęgnacją (twarz) + szyja dekolt
( w serii 3 zab. 170 zł/zab. )

220 zł / 250 zł
510 zł

Peeling kawitacyjny :

- z Maską Regenerującą
- z Ampułką Kwasu Hialuronowego i UD + maska

109 zł
139 zł

Mikrodermbrazja :

- z Maską Regenerującą
- z Ampułką Kwasu Hialuronowego i UD + maska
- Mikrodermbrazja do zabiegu

119 zł
149 zł
50 zł

Zabieg Kokon Aphrodite

- z ampułką, maską i tlenem

190 zł

LipoRadioLogie
Twarz
Twarz + szyja
Twarz + szyja+ dekolt

( w serii 5 zab. 176 zł, w serii 10 zab. 154 zł)
( w serii 5 zab. 192 zł, w serii 10 zab. 168 zł)
( w serii 5 zab. 224 zł, w serii 10 zab. 196 zł)

220 zł
240 zł
280 zł

DEPILACJA WOSKIEM:
Broda
Wąsik
Ręce
Pachy
Łydki lub uda
Bikini
Nogi
Plecy

25 zł
25 zł
40 zł
40 zł
45 zł - 70 zł
40 zł - 60 zł
80 zł - 110 zł
80 zł

MANICURE:
MANICURE DLA MĘŻCZYZN
BIOLOGICZNY
CLASSIC
FRENCH
PARAFINA NA DŁONIE
SPA- (manicure, peeling, parafina, lakier/hybryda)
MANICURE HYBRYDOWY
ŚCIĄGANIE HYBRYD / z innego gabinetu

40 zł
35 zł
50 zł
60 zł
40 zł
80 zł / 100 zł
70 zł
10 zł/30 zł

PEDICURE:
PEDICURE DLA MĘŻCZYZN
CLASSIC
FRENCH
SPA-(pedicure, peeling, maska termiczna, lakier/hybryda)
PEDICURE HYBRYDOWY

90 zł
95 zł
95 zł
110 zł/ 130 zł
120 zł

