ZABIEGI PIELĘGNACYJNO-ESTETYCZNE NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT
Przed każdym zabiegiem i po zabiegu mierzymy poziom nawilżenia skóry.
Przy zabiegu na twarz, wykonujemy zabieg na okolicę oczu gratis.

1. Aromaerapia celowana – 320 zł
to koncepcja dotycząca indywidualnej terapii zabiegowych celowanych na konkretne problemy skórne: nadmierną
suchość, popękane naczynka, łojotok i skłonność do trądziku, utratę jędrności, zmarszczki, zmiany towarzyszące
schorzeniom dermatologicznym.
2. Zabieg sezonowy – 290 zł
Koktajl oryginalnych składników aktywnych – witamin i protein o właściwościach nawilżających zapobiegających starzeniu
się skóry, antyutleniających, przeciwzapalnych.
3. Galvanic lift – 420 zł
Specyficzna kuracja przeciwzmarszczkowa, efektywne wygładzenie skóry, natychmiastowe efekty liftingujące.
4. Bioniczny zabieg z kwasem hialuronowym REGULAR – 250 zł
Zabieg polecany w celu zapobiegania przedwczesnemu zmniejszaniu się ilości kolagenu
5. Bioniczny zabieg z kwasem hialuronowym ADVANCED – 270 zł
Zabieg szczególnie korzystny przy redukcji małych zmarszczek i tworzeniu się plam starczych
6. Bioniczny zabieg z kwasem hialuronowym PREMIUM – 290 zł
Zabieg polecany w celu wspomagania procesu dzielenia się komórek, który spowalnia się wraz z wiekiem
7. Terapia mikroigłowa – 490 zł
Naturalny proces naprawczy, który prowadzi do natychmiastowego odmłodzenia skóry. Rewelacyjne efekty w niwelowaniu
blizn potrądzikowych i pooparzeniowych, dochodzi do również do poprawienia ukrwienie i stanu naczyń włosowatych
(neoangiogenezy) przez co mikrocyrkulacja oraz zwiększa się odżywienie skóry. Poprawia się również koloryt skóry,
zmniejsza się tendencja do rozszerzania naczyń krwionośnych a przebarwienia się rozjaśniają.
8. Zabieg z użyciem mikroprądów i srebrnych nici – 480 zł
Doprecyzowanie konturów twarzy, poprzedzone oczyszczeniem twarzy peelingiem kawitacyjnym. Użycie „srebrnej
rękawicy” wspiera penetracje składników aktywnych w głąb skóry.
9. Aromamasaż – 100 zł
30 minutowy rytuał, którego celem jest uzyskanie rozświetlonej i zrelaksowanej cery. Zbawienny zabieg, łaczący w sobie
technik aromaterapeutyczne z techniki masażu polegające na zróżnicowanym rytmie i sile nacisku.
10. Zabiegi złuszczające z użyciem kwasów
(terapia indywidualna)
• Twarz – 150 zł
• Twarz, szyja – 170 zł
• Twarz, szyja, dekolt – 190 zł
11. Głębokie oczyszczenie peelingiem kawitacyjnym lub mikrodermabrazją z ampułką
oraz maską algoplastyczną – 180 zł
12. Krótki Zabieg Bankietowy – 150 zł
Natychmiastowy efekt nawilżająco wypełniający. Daje natychmiastowy efekt odświeżenia, liftingu oraz rozjaśnienia skóry.
Doskonale sprawdza się przed ważnym spotkaniem, czy imprezą okolicznościową.
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PIELĘGNACJA CIAŁA
Zabiegi na ciało wykonywane są z użyciem koca termicznego.
Przy każdym zabiegu na ciało – intensywna regeneracja dłoni – gratis.
1. Dotyk Tropików – 120 zł (45 min)
Intensywne złuszczenie ciała peelingiem cytrusowym z
wmasowaniem masła. Orzeźwiający peeling całego ciała
z olejkami z cytrusów. Nawilża, ujędrnia i regeneruje skórę
pozostawiając urzekający zapach.

2. Masaż Ciepły Płomień Świecy – 230 zł (80 min)
Aromaterapeutyczny masaż całego ciała ciepłymi olejkami
świecy z masłem shea, poprzedzony peelingiem ciała.
Zabieg ten regeneruje i odżywia skórę, pozostawiając ją
jedwabiście gładką oraz otuloną zmysłowym zapachem.

2. Aromatyczny peeling całego ciała – 120 zł (45 min)
Doskonale złuszcza i usuwa martwe komórki skóry.
Ożywia i pozostawia skórę jedwabiście miękką, gładką
i rozświetloną. Uwieńczeniem rytuału jest wmasowanie
aromatycznego balsamu z olejkami.

3. Masaż ciepłymi stemplami – 230 zł (80 min)
Pobudza organizm do regeneracji i odbudowy
komórkowej. Intensywnie wydzielający się zapach
oraz ciepło ze stempla sprawia, że ciało i umysł są
zrelaksowane. Masaż poprzedzony peelingiem ciała.

3. Intensywne Ujędrnienie wybranej partii ciała –
PERFECT SCULPT – 180 zł (45 min)
Ujędrnia, uelastycznia, zapobiega tworzeniu się
rozstępów, modeluje problematyczne partie ciała Do
wyboru : (biust, ramiona, brzuch, pośladki, uda).

4. Masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi – 200 zł (60 min)
Wprowadzający w stan głębokiego relaksu i odprężenia
masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi. Rozluźnia
napięcie mięśniowe, obniża poziom stresu, działa
uspokajająco.

4. Intensywne Ujędrnienie całego ciała INTENSE
FIRMING – 250 zł (60 min)
Modeluje sylwetkę , nadając skórze elastyczność .
Ujędrnia i nawilża.

5. Masaż z elementami LOMI-LOMI – 190 zł (60 min)
Masaż wywołujący głębokie odczucie odprężenia. To
bardzo skuteczna metoda pracy z ciałem radząca sobie
z przewlekłymi dolegliwościami kręgosłupa, bólami
mięśni, migrenowymi bólami głowy będących przyczyna
długotrwałego stresu. Charakterystycznymi technikami
pracy są masowanie przedramionami i wykonywanie
tanecznych ruchów, przez co zabieg staje się wyjątkowo
harmonijny i relaksujący.

5. Intensywne Wyszczuplenie PERFECT SLIM
– 380 zł (120 min)
Zmniejszenie widoczności cellulitu, wysmuklenie sylwetki.
Zabieg zakończony jest drenażem limfatycznym, który
wspomaga usunięcie toksyn i ujędrnia skórę
6. Intensywne Nawilżenie INTENSE HYDRATION
– 200 zł (60 min)
Rytuał nawilżający na ciało z peelingiem i maska kremową
z zastosowaniem aromaterapii.
7. MASAŻ PNEUMATYCZNY (DRENAŻ LIMFATYCZNY)
– 100 zł (45min)
Skutecznie likwiduje opuchlizny nóg i rąk wynikające z
zaburzeń pracy układu limfatycznego i żylnego.
8. Endomasaż (uda, brzuch, pośladki) – 80 zł (30 min)
9. Mikrodermabrazja lub peeling kawitacyjny pleców
– 200 zł
10. Zabieg na plecy złuszczający z kwasami – 200 zł

MASAŻE
1. Aromamasaż całego ciała – 250 zł (90 min)
Aromatyczny masaż całego ciała i twarzy. Celem jest
usunięcie nagromadzonego napięcia oraz odzyskanie
sil witalnych. Chwila harmonii, w której lekkie dotknięcia,
stymulyją punkty akupresury poprzez ruchy głaszcące i
ugniatające, które następują płynnie po sobie uwalniając
w ten sposób esencję olejków eterycznych.

6. Masaż Relaksacyjny całego ciała – 120 zł (60 min)
Masaż regulujący napięcie mięśniowe, zwiększający
elastyczność i sprężystość mięśni. Uaktywnia przepływ
krwi i limfy, przyspiesza przemianę materii poprawiając
ukrwienie, dotlenienie i odżywienie skóry.
7. Masaż Klasyczny całego ciała – 150 zł (60 min)
Oddziałuje na układ krążenia i niektóre narządy wewn.
Znajduje zastosowanie w leczeniu wielu chorób
reumatycznych, neurologicznych. Działa na skórę,
mięśnie, stawy i wiązadła. Poprawia nastrój, rozładowuje
stres.
8. Masaż leczniczy pleców – 70 zł
Masaż pleców, zawierający techniki masażu klasycznego
oraz leczniczego. Niweluje napięcie mięśniowe,
wspomagająco w leczeniu bólu kręgosłupa i mięśni.
9. Masaż stóp – 80 zł (30 min)
Rozluźniający masaż stóp z elementami refleksoterapii.
Luksusowy rytuał przywracający lekkość stopom, relaks i
głębokie nawilżenie.
10. Masaż dłoni – 40 zł (20 min)
Przyjemny, pielęgnacyjny masaż dłoni, pobudzający
wiele punktów odpowiadających za prawidłowe
funkcjonowanie narządów znajdujących się w ciele.
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ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN
1. Zabieg na twarz, szyje i dekolt -Intensywnie
Energetyzujący INTENSE ENERGY – 200 zł (75 min)
Dodaje energii, oczyszcza, odświeża i rewitalizuje
wymagającą skórę mężczyzny w każdym wieku.
2. Krótki zabieg energetyzujący na twarz, szyje
i dekolt – EXPRESS ENERGY – 120 zł (30 min)
30-minutowa wersja intensywnego zabiegu dodającego
energii twarzy. Zabieg stosowany w celu odświeżenia
ziemistej, zmęczonej cery. Odświeżenie niosą wyciąg z
kory dębu i olejki esencjonalne.
3. Energetyzujący zabieg na ciało INTENSE ENERGY
BODY – 210 zł (60 min)
Godzinny zabieg ożywiający, którego celem jest uzyskanie
odprężenia oraz odzyskanie energii.

ZABIEG DLA NASTOLATKÓW
• Aroma Pure – zabieg dla nastolatków na twarz
– 120 zł (45 min)
Oczyszczona i idealnie matowa skóra. Zabieg polecany
szczególnie młodzieży w wieku 13-18 lat

KidSPA
Zabiegi dla dzieci odbywają się w asyście
Rodziców lub Opiekunów
1. Bajkowa Kraina – czarodziejski makijaż – 50 zł
2. Manicure Księżniczki – kolorowe paluszki
za dotknięciem magicznej różdżki – 30 zł
3. Czekoladowy Raj – zabieg czekoladowy
na twarz – 80 zł (30 min)
4. Czekoladowe Delicje – masaż
czekoladowo-pomarańczowy ciała – 80 zł (20 min)

MAKIJAŻ PERMANENTNY
• Brwi – 400 zł
• Kreski górne (oko) – 300 zł
• Kreski dolne (oko) – 250 zł
• Usta (kontur) – 350 zł
• Usta (kontur z pólwypełnieniem ) – 480 zł
• Usta (kontur z wypełnieniem) – 550 zł

MAKIJAŻ
• Makijaż dzienny – 60 zł
• Makijaż wieczorowy – 90 zł
• Makijaż ślubny – 120 zł

DROBNE ZABIEGI KOSMETYCZNE
• Henna brwi – 20 zł
• Henna rzęs – 20 zł
• Regulacja brwi – 20 zł
• Henna komplet (z regulacją) – 50 zł

DEPILACJA WOSKIEM
• Wąsik – 35 zł
• Broda – 35 zł
• Policzki – 50 zł
• Pachy – 60 zł
• Plecy – 140 zł
• Ręce – 70 zł
• Uda – 80 zł
• Łydki – 70 zł
• Całe nogi – 120 zł
• Bikini mini – 80 zł
• Bikini brazylijskie – 140 zł

BabySPA
1. Masaż rączek i stóp – 30 zł (15 min)
2. Dziecięce Aromaty – masaż ciała – 40 zł (15 min)

ZABIEG DLA PRZYSZŁYCH MAM
• Naturalne Macierzyństwo – 200 zł (60 min)
Zabieg na ciało niwelujący zmęczenie.
Odprężenie, nawilżenie, wygładzenie skóry.

www.KlinikaRepetowski.pl
CENNIK obowiązuje od września 2015 do odwołania

