ZABIEGI PAKIETOWE
Pakiet złoty – kombinezon-sauna-masaż ciała
Czas trwania: 1,5 h cena: 120 zł
Pakiet bursztynowy – zabieg odżywczy twarzy, masaż ciała gorącym olejkiem
Czas trwania: 1,5 h cena: 120 zł
Pakiet kryształowy – zabieg odżywczy twarzy, masaż pleców
Czas trwania: 2,0 h cena: 150 zł
Pakiet szmaragdowy – zabieg odżywczy twarzy, manicure
Czas trwania: 1,5 h cena: 160 zł
Pakiet malachitowy – zabieg odżywczy twarzy, pedicure
Czas trwania: 2 h cena 200 zł
Pakiet rubinowy - zabieg twarzy i ciała, manicure, pedicure
Czas trwania: 3,5 h cena: 380 zł

ZABIEGI PIEL Ę GNACYJNE TWARZY
NADMORSKA BRYZA - Zabieg łagodząco-nawilżający
Stworzony dla osób o cerze wrażliwej w każdym wieku, potrzebującej ukojenia i nawilżenia.
Wykorzystane w zabiegu algi, ziemia okrzemkowa, d-panthenol i wiele innych składników
naturalnych decydują o unikalnych własnościach tego pielęgnacyjnego rytuału.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 130 zł

ŹRÓDŁO MŁODOŚCI - Zabieg liftingująco-odmładzający
W widoczny sposób poprawia wygląd cery dojrzałej. Spłyca zmarszczki mimiczne i statyczne,
pobudza produkcję kolagenu i elastyny, nawilża oraz poprawia napięcie skóry. Idealny przed
"wielkim wyjściem".
Czas trwania: 1,5 h Cena: 150 zł

NA ZIARNKU SOI - Zabieg odmładzający oparty na fitohormonach soi,
dzikim jamie i koenzymie R
Przeciwstarzeniowe składniki biologiczne czynne stymulują regenerację i rewitalizację
naskórka cery dojrzałej. Zabieg powoduje spłycenie zmarszczek, poprawia jędrność i elastyczność

skóry.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 150 zł

UGAŚ PRAGNIENIE - Zabieg intensywnie nawilżający
Zapewni natychmiastową poprawę poziomu nawilżenia każdego rodzaju cery odwodnionej,
przesuszonej a nawet łuszczącej się. Efektem będzie gładka, elastyczna i odświeżona skóra.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 130 zł

WEHIKUŁ CZASU - Zabieg wzmacniający funkcje obronne skóry
Wykorzystane w zabiegu składniki aktywne dopasowane zostały do potrzeb osób aktywnych
narażonych na stres i zanieczyszczenie środowiska. relaksuje, wzmacnia, regeneruje i usuwa
objawy zmęczenia.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 130 zł

ODDECH DLA SKÓRY - Zabieg dotleniająco – przeciw zmarszczkowy
Przeznaczony szczególnie dla skóry niedotlenionej- osób palących papierosy, mieszkańców
dużych miast. Zawarty w preparatach aktywny BIO regulator - oxylastil pobudza proces
oddychania międzykomórkowego. Po zabiegu skóra jest odświeżona i zregenerowana.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 150 zł

RÓŻANY OGRÓD - Zabieg relaksująco- odprężający z olejkiem różanym
Zabieg aromat terapeutyczny, kojący i regenerujący skórę. Dzięki zawartości naturalnego
olejku z płatków róży oraz protein jedwabiu przyjemnie relaksuje i dodaje pozytywnej energii.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 120 zł

SIŁA ZIÓŁ - Zabieg wzmacniający naczynka krwionośne
Idealny dla osób o cerze wrażliwej, ze skłonnością do rumienia i rozszerzonych naczynek
krwionośnych. Unikatowa formuła, oparta na ekstraktach z ziół, pozwala na wzmocnienie i
uszczelnienie ścianek naczyń, wyraźne rozjaśnienie i regenerację naskórka.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 130 zł

ŹRÓDŁO UKOJENIA- Zabieg dla cery z trądzikiem różowatym
Specjalistyczny zabieg dla osób ze zmianami zapalnymi o podłożu rumieniowym - trądzikiem
różowatym. Zastosowane preparaty zmniejszą stan zapalny skóry, łagodzą zaczerwienienia,
podrażnienie i napięcie naskórka.

Czas trwania: 1,5 h Cena: 130 zł

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ - Zabieg oczyszczający, regulujący pracę gruczołów łojowych
Stworzony dla cery tłustej, skłonnej do nadmiernego błyszczenia i powstawania wyprysków.
Składniki aktywne regulują pracę gruczołów łojowych, zapobiegają tworzeniu zaskórników,
łagodzą stany zapalne i powodują zmatowienie skóry.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 130 zł

RÓŻANA HARMONIA - Zabieg ujędrniający na szyję i dekolt
Stanowi idealne uzupełnienie zabiegu relaksująco - odprężającego z olejkiem różanym.
Ujędrnia, rozjaśnia i wygładza delikatną skórę szyi i dekoltu.
Czas trwania: 1,5 h Cena: 130 zł

EKSFOLIACJA KWASAMI
Niezwykle skuteczny zabieg chemicznego złuszczania naskórka kwasami owocowymi AHAglikolowy, cytrynowy, jabłkowy, winogronowy lub kwasem migdałowym z
polihydroksykwasami-glukonolaktonem, kwasem laktobionowym.

CZAS
TRWANIA

CENA

Eksfoliacja AHA (10%, pH 2,7) (w serii minimum 6
zabiegów, ostatni gratis)

1h

100 zł

Eksfoliacja AHA (20%, pH 2,2) (w serii minimum 6
zabiegów, ostatni gratis)

1h

110 zł

Eksfoliacja kwasem migdałowym + PHA (w serii
minimum 6 zabiegów, ostatni gratis)

1h

120 zł

Eksfoliacja kwasem pirogronowym, azelainowym i
salicylowym(w serii minimum 6 zabiegów, ostatni gratis)

1h

140 zł

CZAS
TRWANIA

CENA

ZABIEG

ZABIEGI UZUPE Ł NIAJĄCE NA TWARZ
ZABIEG

Peeling kawitacyjny

20 min

40 zł

Peeling kawitacyjny w zabiegu

40 min

20 zł

Peeling kawitacyjny + maska kremowa

40 min

50 zł

Peeling kawitacyjny + maska algowa

40 min

80 zł

Peeling kawitacyjny + + maska kremowa

40 min

80 zł

Peeling kawitacyjny + + maska algowa

50 min

120 zł

Maska kremowa

20 min

20 zł

Maska algowa

20 min

50 zł

Oczyszczanie twarzy

2h

100-150 zł

Oczyszczanie pleców lub dekoltu

1h

50-120 zł

Darsonwalizacja

15 min

20 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

30 min

50 zł

Komplet (henna brwi, rzęsy, regulacja)

35 min

30 zł

Henna brwi

15 min

10 zł

Henna rzęs

20 min

10 zł

Regulacja brwi

15 min

10 zł

MIKRODERMABRAZJA
Zabieg mechanicznego złuszczania wierzchnich warstw naskórka z wykorzystaniem pyłu
korundowego, w połączeniu z jonoforezą i maską. Idealnie wygładza, rozjaśnia i odmładza
naskórek.

CZAS
TRWANIA

CENA

Mikrodermabrazja twarzy(maska)

1h

120 zł

Mikrodermabrazja twarzy(ampułka, maska)

1h

160 zł

ZABIEG

PIEL Ę GNACJA CIA ŁA BANDI
JAPOŃSKA WIŚNIA - Zabieg regenerująco-nawilżający na ciało
Niezapomniane doznania. Regenerująco-nawilżający zabieg, oparty na składnikach
aktywnych pochodzących z Japonii (ekstrakty z kwiatu wiśni i lotosu, olejek ryżowy).
Zakończony masażem gorącym olejkiem
Czas trwania: 2 h Cena: 200 zł

CYTRUSOWY GA J -Zabieg wyszczuplająco-modelujący
Zabieg o działaniu drenującym, poprawiającym spalanie tkanki tłuszczowej. Wykorzystane
preparaty bogate w ekstrakty z owoców cytrusowych, guaranę, bluszcz i algi sprawiają, że
ciało jest dobrze nawilżone, gładkie i jędrne.
Czas trwania: 2 h Cena: 200 zł

ZABIEGI UZUPE Ł NIAJĄCE NA CIA ŁO
CZAS
TRWANIA

CENA

Masaż relaksacyjny całego ciała

1,5 h

150 zł

Masaż relaksacyjny całego ciała

1h

100 zł

Masaż relaksacyjny pleców

30 min

50 zł

Bańka chińska na brzuch, uda, pośladki

40 min

100 zł

1,5 h

50 zł

ZABIEG

CZAS
TRWANIA

CENA

Manicure

40 min

40 zł

ZABIEG

Zabieg z wykorzystaniem kombinezonu - sauny

PIEL Ę GNACJA D ŁONI I STÓP

Manicure Spa (manicure, peeling, masaż, maska)

1h

90 zł

Manicure hybrydowy / french

1 h 15 min

70 zł

Malowanie paznokci lakierem hybrydowym

30-40 min

40-50 zł

Malowanie paznokci

20 min

20 zł

Malowanie paznokci (french)

30 min

25 zł

1h

50-80 zł

1,5 h

110 zł

Pielęgnacja dłoni w zabiegu

20 min

20 zł

Pedicure hybrydowy/ french

1,5 h

120 zł

Zdjęcie hybrydy

20 min

20 zł

Zdjęcie hybrydy w zabiegu

20 min

10 zł

CZAS
TRWANIA

CENA

30 min

40 zł

1h

80 zł

1 h 20 min

60-80 zł

Bikini

30 min

40 zł

Pachy

15 min

30 zł

Ręce

30 min

40 zł

Klatka piersiowa

30 min

40 zł

Brzuch

30 min

30 zł

Plecy

30 min

50 zł

Wąsik

10 min

20 zł

Pedicure
Pedicure Spa (pedicure, peeling, masaż, maska)

DEPILACJA WOSKIEM
ZABIEG
Połowa nóg
Całe nogi
Nogi + bikini

Broda

10 min

10 zł

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej diagnozy skóry, podczas której dobierze odpowiednie
zabiegi oraz kosmetyki do pielęgnacji domowej.
Zachęcamy również do skorzystania z możliwości zakupu kosmetyków BANDI do pielęgnacji
domowej oraz oferty „zabieg w prezencie" BANDI.

Telefon kontaktowy: 508-646-868

