CENNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
SALONU KOSMETYCZNEGO AGATHA
(obowiązuje od 01.03.2020)

ZABIEGI KOSMETYCZNE NA TWARZ

Firmowe zabiegi specjalistyczne
Zabieg wzmacniająco-wyciszający do cery wrażliwej, naczyniowej

160 zł

Zabieg odżywczo-nawilżający do cery suchej, odwodnionej

160 zł

Zabieg witalizująco-relaskacyjny do każdego typu cery

160 zł

Zabieg oczyszczajaco-normalizujący do cery zanieczyszczonej

160 zł

Zabieg przeciwtrądzikowy do cery tłustej, trądzikowej

160 zł

Zabieg redukujący pory do cery tłustej

170 zł

Zabieg wybielający do cery z przebarwieniami

170 zł

Zabieg przeciwzmarszczkowo-liftingujący do cery dojrzałej

180 zł

Zabieg ujędrniająco-rozświetlający bankietowy

180 zł

Zabieg złuszczania kwasami AHA, BHA (głęboka odnowa skóry)

100 zł

Zabieg Multilift (połączenie kwas.owocowych + peelingu kwasu mlekowego)

200 zł

Zabieg łagodnego złuszczania

200 zł

Zabieg głębokiego złuszczania

300 zł

Zabieg retinolowy złuszczający Xylogic - retix C

200 zł

Zabieg retinolowy złuszczający Xylogic - retix C + kwasy

250 zł

Zabieg liftingująco-napinający PQ Age

300 zł

Zabieg Cosmelan (z zestawem produktów do pielęgnacji domowej)

1400 zł

*Do wszystkich zabiegów firmowych (oprócz złuszczających)
masaż ultradźwiękowy gratis! :))

Decydując się na serię dowolnych zabiegów zapytaj o korzystny RABAT 
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Zabiegi HI-TECH z użyciem nowoczesnej technologii:
Mezoterapia igłowa twarz pistoletem Vital Injector 2 – NOWOŚĆ !!!

350 zł

Mezoterapia igłowa twarz + szyja pistoletem Vital Injector 2 – NOWOŚĆ !!!

400 zł

Mezoterapia igłowa twarz + szyja + dekolt pistoletem Vital Injector 2

450 zł

NOWOŚĆ !!!
Mezoterapia usieciowanym kwasem hialuronowym

600-800

Vital Injector2 NOWOŚĆ !!!

zł

Mezoterapia mikroigłowa twarz

250 zł

Mezoterapia mikroigłowa twarz,szyja

300 zł

Mezoterapia mikroigłowa twarz,szyja,dekolt

350 zł

Oczyszczanie manulane twarz

160 zł

Oczyczanie manualne twarz + mikrodermabrazja / kwasy

200 zł

Oczyszczanie manualne twarz, + szyja + dekolt

210 zł

Oczyszczanie manualne twarz,szyja,dekolt + mikrodermabrazja / kwasy

260 zł

Mikrodermabrazja twarz

100 zł

Mikrodermabrazja twarz LUX

150 zł /

(+ampułka wprowadzana ultradźwiękami, światłoterapia, maska algowa lub
płat kolagenowy) / (+masaż relaksacyjny)

200 zł

Mikrodermabrazja LUX twarz + KWASY

200 zł /

/ (+masaż relaksacyjny)

250 zł

Mikrodermabrazja twarz,szyja,dekolt

180 zł

Mikroderabrazja twarz,szyja,dekolt LUX
(+ampułka wprowadzana ultradźwiękami, światłoterapia, maska algowa lub

250 zł

płat kolagenowy +( masaż relaksacyjny gratis)
Mikrodermabrazja LUX twarz,szyja,dekolt + kwasy

300 zł

(+ masaż relaksacyjny gratis)
Peeling kawitacyjny twarz

80 zł

Peeling kawitacyjny twarz LUX

130 zł /

(+ampułka wprowadzana ultradźwiękami, światłoterapia, maska algowa lub
płat kolagenowy) (+masaż relaksacyjny)
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170 zł

Peeling kawitacyjny twarz LUX + kwasy

160 zł

(+masaż relaksacyjny)

200 zł

Peeling kawitacyjny twarz + szyja + dekolt

130 zł

Peeling kawitacyjny LUX twarz,szyja,dekolt
(+ampułka wprowadzana ultradźwiękami, światłoterapia, maska algowa/płat

200 zł

kolagenowy + masaż relaksacyjny gratis)
Peeling kawitacyjny LUX twarz,szyja,dekolt + kwasy

250 zł

Radiofrekwencja (fale radiowe) twarz lub szyja (z maską top-lifting gratis)

200 zł

Radiofrekwencja (fale radiowe) twarz + szyja (z maską top-lifting gratis)

250 zł

Radiofrekwencja (fale radiowe) twarz + szyja + dekolt

300 zł

(z maską top-lifting gratis)
Fotoodmładzanie twarz

200 zł

Fotoodmładzanie twarz + szyja

250 zł

Fotoodmładzanie twarz + szyja + dekolt

300 zł

Elektrokoagulacja rozszerzonych naczynek

50 - 150
zł

Elektrokoagulacja zmian skórnych m.in. prosaków, włókniaków,

50 - 100

naczyniaków, brodawek itp.

zł

Darsonwalizacja

40 zł

Światłoterapia

40 zł

Ultradźwięki z ampułką

50 zł

Maska algowa / płat kolagenowy

50 zł

Ultradźwięki + światłoterapia

80 zł

Masaż twarzy + światłoterapia

80 zł

Masaż twarzy + ultradźwięki + światłoterapia + algi

130 zł

Przekłuwanie uszu (z kolczykami i niespodzianką dla dziewczynki)

50 zł
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ZABIEGI KOSMETYCZNE NA OCZY

Firmowe zabiegi specjalistyczne
Zabieg przeciwzmarszczkowo-liftingujący

100 zł

(z masażem, ampułką, ultradźwiękami, płatami kolagenowymi / maską algową)
Zabieg odżywczo-nawilżający

100 zł

(z masażem, ampułką, ultradźwiękami, płatami kolagenowymi / maską algową)

Zabiegi HI-TECH nowoczesną technologią
Mezoterapia igłowa okolicy oczu - pisotelem Vital Injector 2 – NOWOŚĆ !!!
Mezoterapia mikroigłowa okolicy oczu

250 zł
200 zł

Pozostałe zabiegi upiększające (stylizacja okolicy oczu)
Henna brwi

20 zł

Henna rzęsy

20 zł

Regulacja brwi pęsetką

20 zł

Regulacja brwi woskiem

25 zł

Henna brwi z regulacją

30 zł

Henna brwi z regulacją woskiem

35 zł

Komplet henna rzęs oraz brwi z regulacją /

50 zł /

(lub jako dodatek do zabiegów pielęgnacyjnych)

30 zł

Lifting rzęs ( trwała ondulacja rzęs) (płaty kolagenowe pod oczy gratis)

80 zł

LVL - Lifting + Laminacja rzęs + Botoks na rzęsy LUX

130 zł

(płaty kolagenowe pod oczy gratis)
Przedłużanie i zagęszczanie rzęs 1:1 (płaty kolagenowe pod oczy gratis)

150 zł

Odnowa rzęs 1:1 (płaty kolagenowe pod oczy gratis)

90 zł

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs 3d (płaty kolagenowe pod oczy gratis)

180 zł

Odnowa rzęs 3d (płaty kolagenowe pod oczy gratis)

100 zł
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ZABIEGI KOSMETYCZNE NA CIAŁO

Zabiegi HI-TECH przy użyciu nowoczesnej technologii
Lipoliza iniekcyjna pistoletem Vital Injector 2 – NOWOŚĆ !!!

250 – 500 zł
60 zł /

Endermologia / Cellulogia (masaż podciśnieniowy) - 30min
Endermologia / Cellulogia (masaż podciśnieniowy) - 60min

50 zł (karnet)
100 zł /
90 zł (karnet)

Elektrostymulacja 60zł – 1h.

80 zł /
70 zł (karnet)

Radiofrekwencja (fale radiowe z ampułką) 150zł

150 zł /
140 zł (karnet)

Zabiegi body wrapping (owijanie ciała):
Body wrapping detoksykujący (borowina)

150 / 200 zł

Body wrapping relaksująco-wyszczuplający (czekolada)

150 zł

Body wrapping antycellulitowy (cynamon)

150 zł

Body wrapping głęboko nawilżający (żurawina)

150 zł

Zabieg pielęgnacyjny całego ciała LUX (peeling+masaż+serum+maska)

200 zł

Zabiegi wyszczuplające/ujędrniające łączone:
Elektrostymulacja + Endermologia / Cellulogia 30min

110 zł /
100 zł (karnet)

Elektrostymulacja + Endermologia / Cellulogia 60min

150 zł /
140 zł (karnet)

Body wrapping + Elektrostymulacja

200 zł /
190 zł (karnet)

Body wrapping + Endermologia / Cellulogia 30min

200 zł /
190 zł (karnet)

Body wrapping + Endermologia / Cellulogia 60min

240 zł /
230 zł (karnet)

Fale radiowe + Endermologia / Cellulogia 30min

200 zł /
190 zł (karnet)

Fale radiowe + Endermologia / Cellulogia 60min

240 zł /
230 zł(karnet)

*Karnet dotyczy min. 10 zabiegów standardowych lub 5 zabiegów łączonych
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Firmowe zabiegi pielęgnacyjne na ciało:
Manualne oczyszczanie pleców
Manualne oczyszczanie pleców + mikrodermabrazja
Mikrodermabrazja diamentowa - plecy
(z peelingiem, ampułką, ultradźwiękami i maską algową)
Mikrodermabrazja diamentowa – uda
(z peelingiem, ampułką, ultradźwiękami i maską algową)
Mikrodermabrazja diamentowa - pośladki
(z peelingiem, ampułką, ultradźwiękami i maską algową)
Mikrodermabrazja diamentowa – biust
(z peelingiem, ampułką, ultradźwiękami i maską algową)
Dodatkowo kwas migdałowy do mikrodermabrazji
Peeling kawitacyjny pleców
Peeling kawitacyjny + kwas migdałowy (plecy)
Peeling kawitacyjny + darsonwal (plecy)
Złuszczanie kwasami AHA, BHA (głęboka odnowa skóry)
Darsonwalizacja pleców
Światłoterapia (dowolna partia ciała)
Ultradźwięki + światłoterapia (dowolna partia ciała)
Peeling całego ciała
Masaż pleców + światłoterapia
Masaż całego ciała
Masaż całego ciała z peelingiem
Lifting biustu (zabieg ujędrniająco-liftingujący z maską gipsową)
Zabieg zmniejszający blizny i rozstępy (dowolna partia)

200 zł
250 zł
180 zł
170 zł
150 zł
150 zł
50 zł
150 zł
200 zł
180 zł
150 zł
60 zł
60 zł
100 zł
80 zł
100 zł
150 zł
200 zł
150 zł
200 - 250 zł

Zabiegi depilacji woskiem
Brwi
Wąsik
Bródka
Wąsik + bródka
Brwi + wąsik
Policzki/Baczki
Łydki
Uda
Całe nogi
Pachy
Przedramiona
Ramiona
Całe ręce
Bikini (płytkie)
Bikini (częściowe)
Bikini (głębokie)
Plecy
Kark
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20 zł
20 zł
20 zł
30 zł
30 zł
40 zł
40 zł
40 zł
80 zł
40 zł
40 zł
40 zł
60 zł
40 zł
60 - 70 zł
100 zł
80 zł
30 zł

ZABIEGI LASEROWE (*cena za jeden zabieg)
Laserowe usuwanie owłosienia (ipl + rf)
Wąsik

100 zł

Broda

100 zł

Policzki/Baczki

200 zł

Cała twarz

250 zł

Pachy

250 zł

Ramiona

250 zł

Brzuch

150 - 250 zł

Plecy

300 - 500 zł

Tors

300 - 400 zł

Pośladki

250 zł

Bikini płytkie

250 zł

Bikini glębokie

350 zł

Uda

300 zł

Łydki

300 zł

Całe nogi

500 zł

Całe ciało

2000 zł

Laserowe usuwanie naczynek / teleangiektazji:
1 naczynko

50 zł

Policzki

150 zł

Nos

100 zł

Broda

100 zł

Cała twarz

200 zł

Laserowe usuwanie przebarwień:
1 przebarwienie

100 zł

Cała twarz / (+mikrodermabrazja)

200 / 250 zł

Fotoodmładzanie:
Twarz (w połączeniu z mikrodermabrazją)

200 zł

Twarz + szyja + dekolt (w połączeniu z mikrodermabrazją)

300 zł

Laserowe leczenie trądziku:
Twarz

100 zł

Plecy

200 zł
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PIELĘGNACJA DŁONI
Manicure klasyczny z malowaniem – OPI

50 zł

Manicure klasyczny – french

60 zł

Manicure hybrydowy (wzmocniony)

80 zł

Manicure hybrydowy (wzmocniony) – french / babyboomer

90 zł

Manicure japoński

60 zł

Manicure SPA (klasyczny / hybrydowy)

100 / 130 zł

Żelowanie naturalnej płytki – kolor

90 zł

Żelowanie naturalnej płytki french / babyboomer

100 zł

Fiberglass na naturalne paznokcie (naturalne wzmocnienie paznokci)

100 zł

Przedłużanie paznokci na formie żelem/hybrydą

110 zł

Wzmocnienie paznokci bazą proteinową

40 zł

Manicure klasyczny + wzmocnienie paznokci bazą proteinową

70 zł

Naprawa pękniętego paznokcia naturalnego

20 zł

Zdobienie paznokci

Gratis 

Ściągniecie hybrydy/tytanu/żelu (wykonane w innym salonie)

20 zł

Malowanie lakierem

30 zł

Malowanie lakierem french

40 zł

Malowanie hybrydą

50 zł

Malowanie hybrydą frencz

60 zł

Zabieg LUX SPA nawilżajżco-odżywczy dłoni
(peeling, masaż, maska, parafina, ciepłolecznictwo)
Manicure SPA klasyczny (obejmuje zabieg nawilżająco-odżywczy)

80 zł
100 zł

Manicure SPA hybrydowy (obejmuje zabieg nawilżająco-odżywczy)

130 zł

Terapeutyczna borowina na dłonie
(peeling z masażem, ciepła borowina terapeutyczna, ciepłolecznictwo)
Manicure Męski

80 zł

Manicure Męski SPA

90 zł
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40 zł

PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure klasyczny OPI

90 zł

Pedicure klasyczny french

100 zł

Pedicure hybrydowy

120 zł

Pedicure hybrydowy french

130 zł

Pedicure SPA (klasyczny / hybrydowy)

150 / 180 zł

Malowanie stóp klasyczne OPI

30 zł

Malowanie stóp french

40 zł

Malowanie stóp hybrydowe

50 zł

Malowanie stóp hybrydowe french

60 zł

Półpedicure klasyczny OPI – pedicure bez frezowania

50 zł

Półpedicure klasyczny frencz – pedicure bez frezowania

60 zł

Półpedicure hybrydowy – pedicure bez frezowania

80 zł

Półpedicure hybrydowy french – pedicure bez frezowania

90 zł

Frezowanie stóp

50 zł

Zabieg LUX SPA na stopy odżywczo-regenerujący
(peeling, maska, masaż, parafina, ciepłolecznictwo)
Pedicure SPA klasyczny (obejmuje zabieg odżywczo-regenerujący)

80 zł
150 zł

Pedicure SPA hybrydowy (obejmuje zabieg odżywczo-regenerujący)

180 zł

Terapeutyczna borowina na stopy
(peeling z masażem, ciepła borowina terapeutyczna, ciepłolecznictwo)
Pedicure męski

80 zł

Pedicure męski SPA

150 zł
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90 zł

ZABIEGI KOSMETYCZNE DLA MĘŻCZYZN
Firmowe zabiegi specjalistyczne ONLY FOR MAN:
Zabieg przeciwzmarszczkowo-regenerujący (platyna & kolagen)

150 zł

Zabieg oczyszczająco-normalizujący (cynk & witamina B3)

150 zł

Zabieg wyciszająco-łagodzący do cery naczynkowej
(witamina C & kolagen)
Zabieg retinolowy złuszczający Xylogic Retix C

150 zł

Zabieg retinolowy złuszczający Xylogic Retix C + kwasy

250 zł

Zabieg złuszczający kwasami AHA, BHA

100-250 zł

200 zł

Zabiegi HI-TECH nowoczesną technologią:
Mezoterapia igłowa oczy Vital Injector 2 – NOWOŚĆ !!!

250 zł

Mezoterapia igłowa twarz Vital Injector 2 – NOWOŚĆ !!!

350 zł

Oczyszczanie manualne twarz

150 zł

Oczyszczanie manualne twarz + mikrodermabrazja / kwasy

180 zł

Mikrodermabrazja twarz (+ampułka wprowadzana ultradźwiękami,
światłoterapia, maska algowa / płat kolagenowy)
Mikrodermabrazja twarz + kwasy

160 zł

Peeling kawitacyjny twarz (+ampułka wprowadzana ultradźwiękami,
światłoterapia, maska algowa / płat kolagenowy)
Peeling kawitacyjny twarz + kwasy

130 zł

200 zł

160 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp
Manicure Męski

40 zł

Manicure Męski SPA

90 zł

Pedicure męski

90 zł

Pedicure męski SPA

150 zł

Pielęgnacja ciała
Relaksacyjny masaż pleców

100 zł

Masaż dłoni

50 zł

Masaż stóp

80 zł

Depilacja woskiem:
Plecy

80 zł

Kark

30 zł

Ramiona

40 zł

Nogi

80 zł
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