
Oferta specjalna 

wiosna-lato 

ważna do końca czerwca 
 

 
 
 

MODELOWANIE CIAŁA 
 
 

 

      ZGRABNE POŚLADKI (1680 zł) 

 8 seansów w saunie IR (podczerwień) 

 8 masaży manualnych 

 8 zabiegów urządzeniem VINCII II (fala radiowa, vacum, podczerwień, światło led) 

 Kostka do masażu lodem oraz zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu 
 
 
       JĘDRNE POŚLADKI I UDA (2390 zł) 

 8 seansów w saunie IR (podczerwień) 

 8 masaży manualnych 

 8 zabiegów urządzeniem VINCII II (fala radiowa, vacum, poczerwień, światło led) 

 Kostka do masażu lodem oraz zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu 
 
 
       JĘDRNY BRZUCH (1990 zł)  

 10 seansów w saunie IR (podczerwień) 

 10 masaży manualnych 

 10 zabiegów urządzeniem VINCII II (fala radiowa, vacum, podczerwień, światło led) 

 Kostka do masażu lodem oraz zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu 
 
 
      PŁASKI BRZUCH (2890 zł) 

 10 seansów w saunie IR (podczerwień) 

 10 masaży manualnych 

 10 zabiegów urządzeniem VINCII II (fala radiowa, vacum, podczerwień, światło led) 

 4 zabiegi kriolipolizy 

 Kostka do masażu lodem oraz zestaw ćwiczeń do samodzielnego wykonywania w domu 
 
 
      SPRĘŻYSTE PIERSI/SZYJA/DEKOLT (1390 zł) 

 6 masaży manualnych 

 6 zabiegów fotoodmładzania światłem spolaryzowanym 

 6 zabiegów ujędrniającymi peelingami chemicznymi 

 Kostka do masażu lodem 



 

MODELOWANIE TWARZY 
 

 

LIFTING twarz/szyja/dekolt (1090 zł) 

 6 masaży manualnych 

 6 zabiegów fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 Tonik do pielęgnacji domowej dobrany do 
potrzeb skóry 

 
LIFTING twarz/szyja/dekolt (1390 zł) 
 

 6 zabiegów fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 6 zabiegów ujędrniającymi peelingami 
chemicznymi 

 Tonik oraz krem do pielęgnacji domowej 
dobrany do potrzeb skóry 

 
LIFTING twarz/szyja/dekolt (660 zł) 

 6 zabiegów Bipolarną Falą Radiową GENEO 

 Tonik do pielęgnacji domowej dobrany do 
potrzeb skóry 

 
LIFTING twarz/szyja/dekolt (990 zł) 

 6 zabiegów Bipolarną Falą Radiową VINCII II 

 Tonik do pielęgnacji domowej dobrany do 
potrzeb skóry 

 
LIFTING twarz/szyja/dekolt (1990 zł) 

 6 masaży manualnych 

 6 zabiegów fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 6 zabiegów ujędrniającymi peelingami 
chemicznymi 

 Tonik oraz krem do pielęgnacji domowej 
dobrany do potrzeb skóry 

 
LIFTING twarz/szyja/dekolt (2290 zł) 

 4 masaże manualne 

 4 zabiegi fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 4 zabiegi Frakcyjną Falą Radiową VINCII II 

 Tonik oraz krem do pielęgnacji domowej 
dobrany do potrzeb skóry 

 
 
LIFTING twarz/szyja/dekolt (2290 zł) 

 4 zabiegi mezoterapii mikroigłowej 

 4 zabiegów Bipolarną Falą Radiową VINCII II 

 4 zabiegów fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 Tonik oraz krem do pielęgnacji domowej dobrany 
do potrzeb skóry 

 
LIFTING twarz/szyja/dekolt (1590 zł) 

 4 zabiegi Biorewitalizacji skóry PQ AGE 

 4 zabiegi fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 
DOSKONAŁA SZYJA/DEKOLT (890 zł) 

 6 masaży manualnych 

 6 zabiegów Bipolarną Falą Radiową VINCII II 
 
DOSKONAŁA SZYJA/DEKOLT 2 (900 zł) 

 zabiegi mezoterapii mikroigłowej 

 4 zabiegów fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 
DOSKONAŁA SZYJA/DEKOLT 3 (2000 zł) 

 4 zabiegi mezoterapii mikroigłowej 

 8 zabiegów fotoodmładzania światłem 
spolaryzowanym 

 4 zabiegi Frakcyjną Falą Radiową VINCII II 
 
 
Jeśli żaden z pakietów nie spełnia twoich oczekiwań 
wybierz pojedyncze zabiegi w serii. 
 
 
KRIOLIPOLIZA (4 zabiegi po 2 przyłożenia): 1000,00 zł 
 
LIPORADIOLOGIA VINCII II (10 zabiegów na ciało, wybrana 
partia): 1500,00 zł 
 
BIPOLARNA FALA RADIOWA VINCII II (10 zabiegów na 
twarz, szyje): 1600,00 zł 
 
BIPOLARNA FALA RADIOWA GENEO (10 zabiegów na 
twarz, szyje): 1000,00 zł 
 
FRAKCYJNA FALA RADIOW (4 zabiegi na całą twarz, szyje, 
dekolt): 1600,00 zł 
 
FRAKCYJNA FALA RADIOW (4 zabiegi na twarz, wybrana 
partia): 800,00 zł 


