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PIELĘGNACJA TWARZY 

 

1. INTENSYWNY RYTUAŁ PRZECIWZMARSZCZKOWY I  UJĘDRNIAJACY 

                                                   „SIŁA JADU WĘŻA” 

 

Zabieg przeciwzmarszczkowy, zapewnia skórze możliwość ochrony i autoregeneracji, pomaga 

w detoksykacji, przedłuża żywotność komórek oraz daje natychmiastowy efekt liftingu, 

wygładzenia i napięcia. Połączony z ujędrniającym masażem twarzy i szyi. 

Czas zabiegu:70 min  Cena zabiegu: 180 zł 

 

2. GŁĘBOKO REGENERUJĄCY I ODŻYWCZY RYTUAŁ „SEKRET ŚLIMAKA” 

 

Intensywnie odbudowujący zabieg oparty na naturalnym, ekologicznym śluzie ślimaka. 

Wyselekcjonowane składniki aktywne stymulują komórki skóry do odnowy. 

Czas zabiegu:60 min Cena zabiegu:180 zł 

 

3. ULTRANAWILŻAJĄCY  I REWITALZUJĄCY ZABIEG Z KWASEM 

HIALURONOWYM IKOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI  „HIALURON’DUO” 

 

Intensywny zabieg nawilżający wykorzystujący bogactwo dwóch rodzajów kwasu 

hialuronowego, które działają na różnych poziomach skóry. Zalecany dla skór 

odwodnionych, wymagających intensywnego nawilżenia, z widocznymi przesuszeniami i 

brakiem elastyczności. 

Czas zabiegu:60 min Cena zabiegu:180 zł 
 

4. ODMŁADZAJĄCY RYTUAŁ ROZŚWIETLAJĄCO - WYBIELAJĄCY 

                                               „Dragons Blood” 

Niezwykle skuteczny zabieg dla skór szarych, pozbawionych blasku, z przebarwieniami, 

wymagającymi rozświetleniai rozjaśnienia.Poprawia koloryt i nadaje cerze promienny wygląd. 

 Czas zabiegu:60 min Cena zabiegu:180 zł 

 

 

 

  

    

 

5. KOJĄCA TERAPIA DLA SKÓRY NACZYNIOWYCH, DELIKATNYCH  

                                 I NADREAKTYWNYCH „LASERIQ”  

 

Delikatny zabieg stworzony z myślą o skórach podrażnionych, naczyniowych i nadreaktywnych. 

Oparty o innowacyjny botaniczny składnik wykorzystujący dobro czynne działanie światła czerwonego, 

które przyspiesza procesy naprawcze skóry poprawiając jej elastyczność i koloryt. 

Czas zabiegu:60 min Cena zabiegu:160 zł 

 

 

 

Peelingi medyczne Acidmed-IQ 
 
Peelingi medyczne Acidmed - IQ to niezwykle skuteczne preparaty o bardzo szerokim spektrum działania. 

Idealnie sprawdzają sięw walce z przebarwieniami, trądzikiem, bliznami potrądzikowymi i procesami 

starzenia się skóry. Odznaczają się najwyższym stopniem wchłaniania i czystą formułą. 
 

 

KCA 2% - kwas kojowy 
Idealny dla skór bardzo wrażliwych z niedoskonałościami skóry.                        
Cena zabiegu: 130 zł 

PHH 10% - kwas fitowy + kwas hialuronowy 

Peeling dla cery naczyniowej ,z trądzikiem różowatym i widocznymi objawami fotostarzenia. 

Cena zabiegu:140 zł 

 

AGL 40% - kwas migdałowy + lactobionowy + glucoloctan 

Idealny dla skór z utratą jędrności i elastyczności skóry, suchych, łuszczących się i zanieczyszczonych.  

Cena zabiegu:160 zł 

 

 

 

 

 



  
 

 

 
 

INFUZJA TLENOWA Biooxy Infusion Monduniq 

 

Innowacyjny zabieg Komórkowej Bioinfuzji Tlenowej BioOxy Infusion to wyjątkowy 

sposób iniekcji skoncentrowanych składników aktywnych w głąb skóry za pomocą 

czystego i naturalnie skoncentrowanego tlenu. Metoda BioOxy Infusion wykorzystuje 

specjalnie przygotowane urządzenie, które w bezbolesny, bezpieczny i niezwykle 

spektakularny sposób dostarcza skórze niezwykle cennych substancji zawartych w 

firmowych koncentratach oraz zaopatruje komórki w życiodajny tlen. Dzięki 

synergicznemu połączeniu technologii produkcji czystego tlenu oraz specjalnie 

przygotowanych preparatów dermokosmetycznych zabieg ten stanowi doskonałą 

alternatywę dla wszelkichzabiegów inwazyjnych. 

 INTENSYWNY ZABIEG PEPTYDOWY, 

PRZECIWZMARSZCZKOWY I UJĘDRNIAJACY Z 

EKSTRAKTEM Z TRUFLI „BotoPAX” 
 

 GŁĘBOKO REGENERUJĄCY, ODŻYWCZY I OCZYSZCZJĄCY 
ZABIEG „Acne” 

 

 WITRAMINOWY I ULTRANAWILŻAJĄCY ZABIEG Z 
KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI i KAWIOREM„VitaminoCEA” 

 

 ODMŁADZAJĄCY ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY Z PEPTYDAMI I 

ZŁOTEM KOLOIDALNYM„IlluminoPP” 
 

 KOJĄCA TERAPIA DLA SKÓR NACZYNIOWYCH, 
DELIKATNYCH I NADREAKTYWNYCH„LASERIQ” 

 

Czas zabiegu: 80 min Cena zabiegu: 260zł 

Oxybrazja kwasowa Bio oxy AciMed – IQ Infusion Monduniq 

Innowacyjny zabieg wielowymiarowej dermobrazji kwasowej wykorzystujący życiodajne 

właściwości tlenu, w różnym jego stężeniu oraz kierunkowe działanie profesjonalnych 

peelingów. Wieloetapowy proces przebudowy skóry oraz warstwy rogowej naskórka, poprzez 

stymulowanie naturalnych procesów ich funkcjonowania. Autorskie procedury zabiegowe 

pomagają uzyskać natychmiastowy, długotrwały i intensywny efekt kierunkowej terapii 

intensyfikujące procesy naprawcze poszczególnych warstw skóry. 

          

 

 

 

 

FIZYKOTERAPIA 
   

OKŁADY BOROWINOWE (1 PUNKT)                                                  Cena: 20 zł 
 
LAMPA SOLARIS                             Cena: 15 zł 
  
MAGNETOTERAPIA                             Cena: 15 zł 
 
ULTRADZWIĘKI              Cena: 15 zł    
                      
LASER                Cena: 15 zł 
 
STYMULACJA PRĄDAMI (TENS, KOTZA, TRABERTA)                Cena: 15 zł 
 
SUCHA KĄPIEL CO2                  Cena:  40 zł 
 

 
 

                                     
ZABIEGI „MOKRE” 
 

 
MASAŻ WIROWY KOŃCZYN DOLNYCH Z SOLAMI                     Cena: 35 zł 
 
KĄPIEL SOLANKOWA W WANNIE            Cena: 40 zł 
 
KĄPIEL PEREŁKOWA W WANNIE                                                     Cena: 40 zł 

 
KĄPIEL RÓŻANA W WANNIE                                                              Cena: 60 zł  
 
KĄPIEL PIWNA                                                                                        Cena: 80 zł 
  
KĄPIEL KLEOPATRY                                                                            Cena: 90 zł 
 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

MASAŻE 

 

          AROMATERAPEUTYCZNY MASAŻ ŚWIECĄ 

          częściowy                              Czas zabiegu: 25 min Cena zabiegu: 80 zł 
          całościowy                                                   Czas zabiegu:    50 min Cena zabiegu: 150 zł 

 

         MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI WULKANICZNYMI 

         Częściowy                           Czas zabiegu: 25 min Cena zabiegu: 90zł 
         Całościowy                                                  Czas zabiegu: 60 min Cena zabiegu:    160 zł 

 

       MASAŻ RELAKSACYJNY OLEJKAMI 
 
       Częściowy                                                   Czas zabiegu: 25 min Cena zabiegu:     70 zł    
       Całościowy                                                Czas zabiegu: 50 min   Cena   zabiegu: 130 zł                    
 

          MASAŻ BALIJSKI                                  Czas zabiegu: 60 min Cena zabiegu: 180 zł 
            
          MASAŻ GŁOWY                                      Czas zabiegu: 20 min Cena zabiegu:  60 zł 

 

         REFLEKSOLOGIA                                  Czas zabiegu: 45 min Cena zabiegu: 100 zł 

 

         PEELING CAŁEGO CIAŁA Z MASAŻEM 

                                                             Czas zabiegu: 60 min Cena zabiegu: 150 zł  
 

        ODPRĘŻAJĄCY RYTUAŁ STOPY Z MASAŻEM 

                                                             Czas zabiegu: 40 min Cena zabiegu: 70 zł 
 

       REGENERUJĄCY RYUTAŁ DŁONI Z MASAŻEM 

                                                          Czas zabiegu: 40 min Cena zabiegu:70 zł 

 

 

 

 
KCA2% - kwaskojowy 
 

Idealny dla skór bardzo wrażliwych z niedoskonałościami skóry. 

PHH10% - kwas fitowy + kwas hialuronowy 
 

Peeling dla cery naczyniowej, z trądzikiem różowatym i widocznymi objawami fotostarzenia. 

AGL40% - kwas migdałowy + lactobionowy + glucoloctan 
 
Idealny dla skór z utratą jędrności i elastyczności skóry, suchych, łuszczących się i 
zanieczyszczonych. 

Czas zabiegu:45 min  Cena zabiegu: 190zł 

Mikrodermabrazja 

Polega na mechanicznym złuszczeniu warstwy rogowej naskórka, dotlenia i przygotowuje skórę 
do wnikanias substancji aktywnych. Wykonywany przed zabiegami pielęgnacyjnymi lub jako 
samodzielny zabieg. 

 Twarz, szyja, dekolt 

Cena zabiegu:140 zł (samodzielnie) 

 Twarz, szyja, dekolt: 

Cena zabiegu: 70 zł (przed innym zabiegiem kosmetycznym) 

 

Peeling kawitacyjny 

Ultradźwiękowe oczyszczenie warstwy rogowej naskórka, z nałożeniem odpowiedniego serum i 
maski algowej. 

 Twarz, szyja, dekolt 

Cena zabiegu: 100 zł  

 

 Twarz, szyja, dekolt 

Cena zabiegu: 60zł  

 



  
 

 

  

 

 

 

Inne zabiegi kosmetyczne 

Henna brwi                                                                                                         

Cena: 15 zł 

Henna rzęs 

Cena: 15 zł 

Regulacja brwi 

Cena: 15 zł 

Henna brwi z regulacją 

Cena: 25 zł 

Świecowanie uszu 

Cena: 50 zł 

Parafina na dłonie 

Cena: 25 zł 

Parafina na dłonie + peeling 

Cena: 30 zł 

 

PIELĘGNACJA CIAŁA 

RYTUAŁ MONDUNIQ „Luxury Gold & Honey SPA” 

 
Luksusowy i intensywnie regenerujący rytuał SPA, bazujący na aromacie miodu, 
mleka ora rozświetlających złotych drobinach. Dzięki zawartości naturalnych i 
wyselekcjonowanych składników aktywnych działa wygładzająco i odżywczo na 
skórę. Idealny dla osób, które chcą poczuć się wyjątkowo, luksusowo i w niezwykły 
sposób zadbać o swoją skórę. Zabieg połączone z masażem relaksacyjnym. 

Czas zabiegu: 90 min Cena zabiegu: 190 zł 
 
 

RYTUAŁ MONDUNIQ „VELVET BLUEBERRY SPA”Aksamitna Jagoda 
 

Niezwykle aromatyczny i relaksujący rytuał do ciała z obłędnym aromatem słodkich 

jagód. Działa odżywiająco, ujędrniająco i wygładzająco na skórę. Idealny dla osób, 

które chcą głębokiego relaksu oraz zabiegu ujędrniającego i wygładzającego skórę. 

Zabieg połączonezmasażemrelaksacyjnym. 

Czas zabiegu: 90 min Cena zabiegu:190 zł 

 

  

  

 

 

 

 

RYTUAŁ MONDUNIQ  

 

‘Sweet Strawberry Love’ SPA SŁODKIE TRUSKAWKOWE LOVE 

 
Obłędnie aromatyczny zabieg regenerujący i intensywnie nawilżający do ciała. Słodki 
i uwodzicielski zapach naturalnych truskawek pobudza zmysły i działa niezwykle 
relaksująco. Doskonała propozycja zabiegu dla skór odwodnionych, potrzebujących 
natychmiastowego nawilżenia i odbudowy. Idealny zabieg Dla Dwojga. Zabieg 
połączony z masażemrelaksacyjnym. 

Czas zabiegu: 90 min Cena zabiegu: 190 zł 
 

 

RYTUAŁ MONDUNIQ „Touch of Argan Paradise” 

 
Zabieg regenerujący i odżywczy. Poprawia elastyczności i napięcie skóry. 
W niezwykle przyjemny sposób otula swoim delikatnym zapachem. Pozwala na chwile 
zapomnienia. Zabieg połączony z masażem relaksacyjnym. 

Czas zabiegu: 90 min Cena zabiegu: 190 zł 
 

 

TERMOGENICZNY ZABIEG KSZTAŁTUJĄCY I MODELUJĄCY 

SYLWETKĘ „THERMOGENIQ” 
 

Niezwykle intensywny i efektywny zabieg modelujący sylwetkę. Pobudza procesy 

spalania tkanki tłuszczowej, poprawia jędrność, zwiększa naprężenie zwiotczałych 

powierzchni skóry, rewitalizuje, nawilża, i wygładza. Przyspiesza eliminowanie 

nadmiaru wody, lipidówitoksyn.Zabiegpolecanywserii. 
Czas zabiegu: 90 min Cena zabiegu: 190 zł 

 

                    
 
 

STREFA WELLNESS 
 
 

JACUZZI & SAUNA & SALTARIUM 

Cena: 1h 15zł/os     2h 25zł/os 

 


