
ZABIEGI NA TWARZ, 
SZYJĘ  DEKOLT

Zabieg  dobrany 
do  rodzaju  skóry

150-210 zł

Peeling, serum, maska oraz krem na zakończenie
zużyciem aparatury lub bez

Zabieg odbudowująco-odżywczy 
z aminokwasami oraz peptydami     

160 zł

Po zabiegu następuje natychmiastowe nawilżenie 
i zwiększenie stopnia wilgotności skóry, wzrost syntezy 
elastyny i kolagenu wzmocnienie skóry oraz jej regeneracja

Zabieg hydro nawilżenie zabieg 
nawilżający, odżywiający   

160 zł

Zabieg O2XY  Infusion 
zabieg dotleniający skórę                      

170 zł

Zabieg z peelingiem kawitacyjnym 
Zabieg dotleniający, nawilżający antyoksydacyjny 
do zmęczonej szarej skóry

Kolagen Active Action                   190 zł
Aktywny zabieg kolagenowy, zabieg inicjuje syntezę 
substancji ujędrniających i uelastyczniających skórę, takich jak
kolagen, elastyna oraz glikozaminoglikany .Wpływa 
bezpośrednio na wypłycenie zmarszczek i opóźnia 
powstawanie nowych. W trakcie zabiegu użyte są 
ultradźwięki aby dotrzeć do skóry właściwej. Zabieg 
stymuluje intensywnie mięśnie podporowe, 
poprawiając kontur i owal twarzy

Siła witamin Power C 2000   170 zł
Linia odmładzająca na bazie dużego stężenia witaminy C. 
Odżywczy koktajl stymulujący z peelingiem do skóry suchej     
i wrażliwej, skłonnej do przebarwień. Zabieg powoduje 
głębokie nawilżenie skóry, opóźnienie procesów starzenia    
oraz ujednolicenie kolorytu skóry, wygładzenie i spłycenie 
zmarszczek twarzy i dekoltu, nadaje skórze elastyczność.

Sekret  Ślimaka 
zabieg przeciwzmarszczkowy ,
silnie regenerujący            

190 zł

Zabieg wygładzający, wspomaga naprawcze funkcje skóry 
walkę z głębokimi zmarszczkami, poprawia koloryt            
oraz wygląd skóry. Ekstrakt ze śluzu ślimaka zawiera 
naturalny kwas glikolowy naturalną allantoinę, kolagen     
oraz witaminy A C i E. Podczas zabiegu wykorzystuje się 
mezoterapię bezigłową do wprowadzania serum,  dzięki której
pobudzona zostaje skóra właściwa

Zabieg z koloidalnym złotem
 oraz kawiorem   

180 zł

S.O.S .  STOP  NACZYNKA  
z dodatkiem  wyciągu z Ambory

180 zł

Zabieg sprzyja oczyszczeniu skóry oraz redukuje 
niedoskonałości(rozszerzone naczynka, szorstkość skóry, 
zmiany zapalne o różnej etiologii)wygładza, rewitalizuje    
oraz wycisza skórę, redukuje rumień i zaczerwienienia 
wpływając na stałą poprawę jakości skóry oraz poprawę 
wzmocnienie naczyń włosowatych.

Zabieg dla mężczyzn  
HYDRO MAN                              

180 zł

Zabieg polega na oczyszczeniu skóry peelingiem kawitacyjnym
lub mechanicznym które pozwala na dokładne pozbycie się 
zrogowaciałego naskórka ,drobnych zaskórników                      
i zanieczyszczeń. Dzięki użytym ultradźwiękom/jonoforezy 
doskonale nawilża i zabezpiecza przed utratą wody                
z naskórka dostarczając odżywczy koktajl do skóry właściwej.
Zapobiega odwodnieniu skóry ,uelastycznia ją i wygładza.

Witaminowy koktajl do skóry 
potrzebującej regeneracji

250 zł

Kuracja przeciwzmarszczkowa o silnym działaniu 
odmładzającym. Podczas zabiegu używa się ultradźwięków, 
sonoforezy lub mezoterapii bezigłowej. Skóra po zabiegu jest 
odmłodzona oraz wypoczęta. Specjalnie dobrane molekuły 
piękna przynoszą jej ukojenie intensywne nawilżenie           
oraz uczucie komfortu

PRP like Therapy MD ESTETIC 
(terapia totalnie odmładzająca 
i przebudowująca skórę)                            

290 zł

Zabieg jest alternatywą dla zabiegów  osoczem bogato 
płytkowym z efektem Plazma Lift

Zabieg Mikrodermabrazji 
Diamentowej                                 

210 zł

Złuszczania naskórka frezem diamentowym w połączeniu 
z zabiegiem uspokajającym skórę

Zabieg oczyszczający - 
przeciwtrądzikowy                          

160 zł

Zabieg eksfoliacji  kwasami  
 z pielęgnacją                         

210 zł

Pozostałe zabiegi  z użyciem aparatury
Peeling kawitacyjny w zabiegu        40 zł

Zabieg oczyszczający z peelingiem 
kawitacyjnym               

150 zł

Ultradźwięki, mezoterapia 
bezigłowa     

140-220 zł

Cena zabiegu w zależności od podanego preparatu 

Mazoterapia Microigłowa Roller    220 zł



ZABIEGI  KOSMETYCZNE
HENNA

Henna brwi                                20 zł

Henna rzęs 20 zł

Henna komplet z regulacją  
40 zł

brwi + rzęsy

Regulacja brwi 20 zł

SWIECOWANIE USZU 45 zł
Eliminuje szumy, bóle głowy, zapchane zatoki

DEPILACJA WĄSIKA 25 zł

PIELĘGNACJA DŁONI

Manicure hybrydowy        80 zł

Manicure kosmetyczny      
50 zł

bez malowania

Manicure kosmetyczny      
60 zł

z malowaniem

Ściąganie hybrydy             40 zł

Parafina na dłonie            45 zł

PRZEBIJANIE  USZU 
PLUS  KOLCZYKI  LECZNICZE
nowoczesna metoda Blomdahl

Ucho       35 zł

Kolczyki 100-140 zł

MAKIJAŻ
PERMANENTNY

TO TRWAŁY MAKIJAŻ KTÓRY MA NA CELU 
W SPOSÓB NATURALNY PODKREŚLIĆ PIĘKNO, 

MASKUJE NIEDOSKONAŁOŚCI URODY, 
PODKREŚLA JEJ WALORY 

A CO NAJWAŻNIEJSZE NIE ROZMAZUJE SIĘ 
W NAJMNIEJ NIEOCZEKIWANYM MOMENCIE

Brwi metoda cienia - ombre     700 zł
Brwi metoda  włosa                         750 zł
Usta kontur od 500 zł
Usta z dopełnieniem 3 D                 900 zł
Kreska na powiece       400 zł
dopigmentowanie po około 4 tygodniach gratis

KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
wypełnianie zmarszczek kwasem hialuronowym 
cena uzależniona od ilości i preparatu

powiększanie modelowanie ust 700 – 1100 zł

bruzdy nosowo wargowe od 750 zł

volumetria twarzy  od 800 zł 
powiększanie policzków, korekcja brody 
zmarszczki marionetki i palacza, 
dolina łez, lwia zmarszczka

mezoterapia igłowa twarzy od 350 zł *

mezoterapia igłowa szyi i twarzy 400 -500 zł *
* cena uzależniona od koktajlu witaminowego

mezoterapia głowy od 400 zł

GABINET
KOSMETYCZNY

Pracownia urody

” La Bellezza ”
…Przyjdź stań się piękna…

Umów  się na wizytę
Tel. 664 916 010

Zadzwoń lub wyślij SMS - oddzwonimy

https://www.facebook.com/Pracownia-Urody-La-eellezza-
medycyna-estetyczna-kosmetologia-2064470973837305/

Zapraszamy  :)

Pensjonat „ORKA”
Trzęsacz, ul. Kamieńska 13

 przy ośrodku JANTAR

         Niechorze, Al. Bursztynowa 31
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