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 Dla naszych gości przygotowaliśmy dodatkowo pakiety mobilnego SPA. 

Dobór odpowiedniego zabiegu nastąpi po dokładnej i indywidualnej analizie 

diagnostycznej. 

Nasza oferta 

Karboksyterapia - wprowadzenie CO2 w skórę lub tkankę podskórną w celu 

wywołania zwiększonego przepływu  krwi i nagromadzenia się czynników 

płytkowych (w skutek iniekcji). Silne pobudzenie metabolizmu komórkowego, 

biostymulacja i biorewitalizacja skóry i tkanki podskórnej. W przypadku podania 

CO2 do tkanki podskórnej – redukcja tkanki tłuszczowej. Protokół  terapeutyczny 

redukcji tkanki tłuszczowej 2-3 razy w tygodniu, protokół na cellulit do 2 razy w 

tygodniu, protokół rewitalizacji 1 raz  w tygodniu. 

Ceny zabiegów : 

Rewitalizacja 1 zabieg 

 okolica oczu 150 zł 

 cała twarz 250 zł 

 twarz + szyja 350 zł 

 twarz+ szyja + dekolt 500 zł 

Redukcja tkanki tłuszczowej 1 zabieg 

 brzuch 250 zł 

 brzuch + boczki 300 zł 

 uda 300 zł 

 pośladki 250 zł  

 ramiona (pelikany) 150 zł 

Przy zakupie pakietu redukcyjnego - 25 % rabatu. 

Antycellulit ceny jak wyżej. 
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Mezoterapia antycellulitowa i redukująca miejscowe otłuszczenia SRS Body Fit 

Cena zabiegu: 

 1 ampułka 200  zł (obszar 10x10 cm) 

Mezoterapia antycellulitowa dla skóry wiotkiej Mesoline Bodyfirm 

Cena zabiegu: 

 1 ampułka 200 zł 

Mezoterapia Revital Celluform antycellulit + redukcja tkanki tłuszczowej 

Cena zabiegu: 

 1 ampułka 200 zł (obszar 20x20 cm) 

Mezoterapia Mesohyal L - karnityna (cellulit zbity, zwiększenie metabolizmu 

komórkowego) 

Cena zabiegu: 

1 ampułka 120 zł (obszar 10x10 cm) 

 

Rewitalizacja skóry twarzy, szyi i dekoltu 

PRX T33 TCA nieinwazyjny peeling naskórka stymulujący skórę właściwą 

PRX-T®
33 to zupełnie nowe podejście do pobudzenia skóry do odnowy za pomocą 

preparatu nie powodującego głębokiego złuszczania oraz aplikowanego metodą 

nieinwazyjną - biorewitalizacja bez użycia igieł. Preparat wymyślony i opracowany 

został przez dr Rosannę Castellana, włoską dermatolog, eksperta w dziedzinie 

biorewitalizacji. 

Cena zabiegu: 

1 zabieg 250 zł 

 

Mezoterapia Cytocare 532 

Zabieg mezoterapii Cytocare 532 - najskuteczniejszy sposób na odmładzanie i 

rewitalizację skóry, nagrodzony Perłą Dermatologii Estetycznej 2011. 

Cytocare 532 intensywnie nawadnia i odżywia skórę, wygładza drobne zmarszczki 

dając spektakularny efekt odmłodzenia skóry. Dzięki Cytocare 532 biologiczny 
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kapitał skóry jest zachowany, a efekty starzenia zatrzymane. Synergiczne działanie 

witamin, aminokwasów i minerałów z kwasem hialuronowym przyspiesza 

regenerację komórkową. Produkt jest odpowiedzią na wszelkie potrzeby skóry. W 

pierwszej kolejności spłyca głębokie zmarszczki, głęboko nawilża, utrzymuje 

biologiczną równowagę skóry oraz zapewnia jej promienność i blask. 

Ceny zabiegów: 

 okolica oczu, bruzdy nosowo wargowe - 1 ampułka 250 zł 

 twarz + szyja - 2 ampułki 500 zł 

 twarz + szyja + dekolt - 3 ampułki 700 zł 

 

Osocze bogatopłytkowe PRP 

Zabieg nazywany Platelet Rich Plasma (PRP), wampirzy lifting, mezoterapia krwią, 

osoczem to naturalny sposób na biostymulacjęorganizmu. 

 działa liftingująco 

 stymuluje skórę do regeneracji 

 zwiększa elastyczność i napięcie skóry 

 poprawia ukrwienie 

 wygładza zmarszczki i bruzdy 

 przyspiesza procesy gojenia 

 przywraca skórze blask 

Ceny zabiegów: 

 twarz - 1 zestaw 500 zł   

 twarz + szyja + dekolt - 2 zestawy 900 zł   

 twarz + szyja + dekolt + dłonie - 3 zestawy 1250 zł   

 

Mezoterapia Profihlo 

PROFHILO® to najnowszy zabieg przeciwdziałający zwiotczeniu skóry i starzeniu 

się twarzy. PROFHILO® ma niespotykane do tej pory maksymalnie skumulowane 

zalety wyselekcjonowanego naturalnego HA o stężeniu aż 64mg w jednej dawce, a 
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dzięki nowej generacji sieciowaniu - stabilizacji termicznej nie ma wad chemicznie 

sieciowanego kwasu HA. Odzyskanie konturu (linia żuchwy, objętości bruzd nosowo 

wargowych, objętości wypukłości jarzmowej, minimalizacja zapadlin w miejscu 

przyczepów mięśni marionetek) 

Cena zabiegu: 

1 zabieg 1300 zł 

 

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego:  

1 ampułka preparatu od 800 do 1000  zł (w zależności od gęstości kwasu) 

 Dla zmaksymalizowania efektów w krótkim czasie, poleca się stosować 

protokoły Combo - łączenie zabiegów mezoterapii, karboksyterapii i wypełniaczy z 

PRX T 33. 

 

Polecane zabiegi w zależności od długości pobytu: 

 

Pakiet weekendowy: 2 zabiegi  karboksyterapii lub  1 mezoterapii ciała, mezoterapię 

twarzy, szyi i dekoltu, wypełniacze i ewentulanie PRX T33, czyli 2 zabiegi 

redukcyjne + rewitalizacja i stymulacja skóry twarzy, szyi i dekoltu. Zabiegi należy 

wykonać 1  i 3 dnia ( jeśli twarz to również 1 dnia). 

 

Pakiet 7 dniowy: 3-4 zabiegi redukcyjne karboksyterapii lub 2 mezoterapii ciała i 

dwie sesje twarz , szyja, dekolt (1 i 7 dnia). 

 

Pakiet 14 dniowy: 5-6 zabiegów redukcyjnych karboksyterapii lub 3 mezoterapii 

ciała i 2-3 zabiegi twarz, szyja, dekolt. 

 
 


