
Radiofrekwencja Mikroigłowa VIVACE

twarz/ twarz+szyja/ twarz+szyja+dekolt                                                             1000 zł  /1300zł  / 1700 zł
pakiet 3 zabiegów:  twarz/ twarz+szyja/ twarz+szyja+dekolt                    2400 zł  / 3150 zł  / 4200 zł

LipoRadioLogie Vinci
twarz  ( w serii 5 zab.176 zł, w serii 10 zab.154 zł)                                                                                  220 zł
twarz + szyja ( w serii 5 zab. 192 zł, w serii 10 zab. 168 zł)                                                                     240 zł
twarzy+szyja+dekolt ( w serii 5 zab. 224 zł, w serii 10 zab.196zł)                                                     280 zł
+peeling z maską do zabiegu                                                                                                                         50 zł 

HENNA
        
Brwi/ Rzęsy                                                                                                                                                   15 zł    
Regulacja                                                                                                                                                       15 zł
Brwi+rzęsy+ regulacja                                                                                                                                   40 zł 
                 
DEPILACJA WOSKIEM

Broda/ wąsik                                                                                                                                                  25 zł
Ręce                                                                                                                                                              70 zł
Pachy                                                                                                                                                              60 zł
Łydku/ uda                                                                                                                                        60 - 80 zł
Bikini                                                                                                                                                             80 zł
Plecy                                                                                                                                                           100 zł
Nogi                                                                                                                                                           150 zł

MANICURE

Manicure dla mężczyzn                                                                                                                                 50 zł
Biologiczny                                                                                                                                                    40 zł
Manicure Hybrydowy                                                                                                                                    70 zł
Ściągnięcie hybryd/ z innego gabinetu                                                                                              10  / 30 zł

PEDICURE

Pedicure dla mężczyzn                                                                                                                                   90 zł
Classic                                                                                                                                                        100 zł
Pedicure hybrydowy                                                                                                                                        130 zł

p n .  -  p t .    1 0 . 0 0  -  2 2 . 0 0  
s o b o t a      1 0 . 0 0  -  1 5 . 0 0

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

ŚWIAT MASAŻY

Aromamasaż ciała  (60 min)                                                                                           190 zł
Aromamasaż ciała + masaż głowy, twarzy i stóp (90 min)              240 zł
Symfonia Odprężająca (masaż głowy, karku, twarzy, szyi,
dekoltu z peelingiem/+ masaż pleców                                                                                         150  / 180 zł
Odprężający (całościowy) (50 min)                                                            140  zł
Masaż aromatyczną swiecą (goodbye stress) (60 min)                                                                        180 zł
Masaż czekoladowy  (60 min)                                                                                                                       170 zł
Gorącymi kamieniami (Głęboki relaks) (60 min)                                                                                    180 zł
Masaż bańką chińską (30 min/60 min)                                                                                          100  / 170 zł
Masaż stóp i podudzi (30 min)                                                                                                                     100 zł
Masaż twarzy (30 min)                                                                                                                                      80 zł

FIZJOTERAPIA

Masaż leczniczy   (30 min/60 min)                                                                                              100 zł  / 160 zł
Masaż klasyczny (30 min/60 min)                                                                                               100 zł  / 160 zł
Masaż limfatyczny (30 min/60 min)                                                                                            100 zł  / 160 zł
Masaż sportowy-pobudzenie mięśni (30 min/60 min)                                                        100 zł  / 160 zł
Seria 5 masaży (30 min/60 min)                                                                                                  450 zł  /  650 zł
Seria 10 masaży (30 min/60 min)                                                                                      800 zł  / 1200 zł

Fala uderzeniowa (terapia przeciwbólowa)                                                                               80 zł  / 100 zł
Fala uderzeniowa do masażu                                                                                                                          60 zł

                                                                                                                         



ZABIEGI NA CIAŁO

Peelingi całego ciała                                                                                                                              100 zł
Zabieg borowinowo - leczniczy 
(działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antycellulitowe)                  200 zł
Zabieg Guam antycellulitowo-modelujący ( Błoto z Morza Martwego)                                         200 zł
Kawowy zabieg antycellulitowo – wyszczuplający                                                                                240 zł
Czekolada uczta (z masażem kalifornijskim)                                                                                            250 zł     
                                                                     
LipoRadioLogie VINCI
Nogi + pośladki                            (w serii 5 - 200 zł/zab., w serii 10 - 175 zł/zab.)                              250 zł
Brzuch + boczki                           (w serii 5 - 200 zł/zab.,  w serii 10 - 175 zł/zab.)                             250 zł
Ramiona   (w serii 5 -160 zł/zab., w serii 10 -140 zł/zab.)              200 zł

Fala uderzeniowa BTL- x-wave ( Terapia antycellulitowa i wyszczuplająca)
1 partia /12 tys. uderzeń/   2 partie/  3 partie/                                                                   180 / 300 / 420 zł
1 partia ciała - uda przód/uda tył/pośladki/brzuch/ramiona
Pakiet 6 zabiegów  1 partia / 2 partie/ /3 partie                                                           860 / 1440 / 2000 zł
Pakiet 10 zabiegów 1 partia / 2 partie/ /3 partie                                                       1440 / 2400 / 3360 zł 
(do każdego zabiegu drenaż limfatyczny gratis)

Drenaż limfatyczny BTL-Lymphastim
1 zabieg                        (30/60 minut)                                                                                                     70 / 100 zł
Pakiet 5 zabiegów     (30/60 minut)                                                                                                  280 / 400 zł
Pakiet 10 zabiegów  (30/60 minut)                                                                                                   490 / 700 zł

Radiofrekwencja Mikroigłowa VIVACE (cellulit, rozstępy, wiotkość skóry)
Brzuch/ uda przód/ uda tył/ pośladki                                                                                          1000 -1300 zł
Dłonie/ ramiona/ okolica nad kolanami                                                                                                  1000 zł
Blizny/ rozstępy                                                                                                                                     700 -1000 zł
w przypadku kilku obszarów, kolejny  - 50%

SAUNA, JACUZZI
Pobyt w SPA  (60 min)                                                                         100 zł /1os      150 zł/2 os    200zł /3 os
WYŁĄCZNOŚĆ (pon. - pt,   so. do 15.00) 
1h / 2h / 3h    (do 5 osób)                                                                                                         250 / 400 / 500  zł
szampan i   owoce                                   70  zł

SPOTKANIA W SPA (sobota, niedziela) do 5 osób  2 h / 3 h.                                                 600 / 800  zł
dodatkowa  osoba                                                                                                                                  40 zł/godz.

ROMANTYCZNY WIECZÓR DLA DWOJGA
(sobota, niedziela) + szampan  i owoce                                                                                           2h / 550  zł

ZABIEGI NA TWARZ

Zabiegi pielęgnacyjne
Infuzja Tlenowa  z peelingiem kawitacyjnym, ampułką,masażem i maską                  220 zł
Tlen do zabiegu                                                                                                 70 zł
Zabieg Kokon Aphrodite  ( ampułka ,tlenem , maską okluzyjna )                               220 zł
Terapia Eternal Gold - zabieg liftingujący z koloidalnym złotem i masażem                  180 zł 
Zabieg roświetlający   GLOW  THERAPY ( z masażem twarzy)                                   180 zł
Zabieg oczyszczający- pielęgnacja cery tłustej, problematycznej                                  170 zł
Oczyszczanie wodorowe podstawowe      ( z maską )          170 zł
Oczyszczanie wodorowe + zabieg          ( kwasy lub ampułka )                                                         220 zł
Oczyszczanie wodorowe do zabiegu                                                                                                           70 zł

Peeling kawitacyjny :
- z maską regenerującą                                                                                                                              109 zł
-  z ampułką kwasu hialuronowego i UD + maską                                                                                 139 zł

Mikrodermbrazja :
- z maską regenerującą                                                                                                                                   119 zł
- z ampułką kwasu hialuronowego i UD + maska                                                                                  149 zł
- Mikrodermbrazja do zabiegu                                                                                                                       60 zł
                                                    
Terapia Kwasami
Peeling Migdałowy (twarz) / + szyja dekolt                                                        160 zł / 180 zł
Kwas pirogronowy 55%                                                                                            180 zł
Renew extreme - zabieg z retinolem i kwasem �towym                                                                     180 zł
seria 3 zab.                                                                                                                                                          420 zł
Zabieg dla cery problematycznej z kwasem ATA 50%                                      200 zł
Zabieg dla cery wrażliwej,naczynkowej z kwasem
GSH,azelainowym i ampułką                                                                                                       190 zł
Zabieg dla cery dojrzałej liftingujący z kompleksem DMAE i ampułką                      220 zł
ATA10% - trądzik różowaty,naczynka                                                                                    150 zł
ATA30% - działanie anty-age, lifting, regeneracja                                                                            170 zł
ATA50%- trądzik, bliżny potrądzikowe                                                                                                      200 zł

Sonaris PRO (proliferacja kolagenu, lifting twarzy)                                                                           300 zł
Seria  3 zabiegów                                                                                                                                              600 zł

Mezoterapia Mikroigłowa z ampułką MC Cosmetics (twarz) /+ szyja dekolt           250 / 280 zł
w serii 3 zab.                                                                                                                                                       600 zł
z ampułką  Xtreme                                                                                                                                           320 zł
z ampułką  DMAE                                                                                                                                              270 zł


