
       Cennik 

 
Regulacja brwi –               10 zł                Depilacja przedramion (damskie – męskie ) – 40 - 50 zł 

Henna brwi i regulacja –   25 zł                Depilacja nóg do kolan  -                               50  – 60 zł 

Henna rzęs, brwi i regul. - 30 zł                Depilacja całych nóg -                                    80 – 100 zł 

depilacja wąsika -              10 zł                Depilacja bikini -                                            50 – 70 zł 

wąsik i bródka -                 15 zł                Depilacja plecy lub klatka piersiowa-                   50 zł 

Cała twarz – komplet -      45 zł                Depilacja pachy -                                            30 zł 

 
Manicure                                                                          Pedicure 
podstawowy  z malowaniem paznokci  -    35 zł                              frezarkowy z peelingiem – 70 zł 

japoński (odżywienie, nabłyszczenie), hybrydowy -  50 zł             z lakierem -                         80 zł 

żelowy na naruralnęj płytce -                     70 zł                              z  hybrydą lub żelem -        100 zł                  

przedłużanie na formie -                             90 zł                             Mavex – calluspeeling         125 zł 

                                                                                                                  z hybrydą lub żelem    150 zł 

cyrkonie, pyłki, naklejki, nailart, za dodatkową opłatą w zal. od ilości zużytego materiału. 

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CLARENA 
masaż twarzy, szyi i dekoltu                                                                                                        60 zł 

masaż tważy, szyi i dekoltu  -  z  serum i maską  jako zbieg liftingująco- relaksujący               110zł                                       

oczyszczanie manualne twarzy                                                                                                   120 zł 

aktywny zabieg wygładzająco – odmładzający ( z aktywną witaminą C)                                  120 zł 

zabieg z aktywnym tlenem z peelingiem kawitacyjnym dla cery szarej i zmęczonej                 

 120 zł                             zabieg diamentowy dla cery dojrzałej z mezoterapią bezigłową 

(liftingujący) z maską 

                                                                   gipsową                                                                     150 zł 

EGF-V-Lift Gold –  peptydowy zabieg ze złotem i placentą podnoszący owal twarzy             145zł 

Immun Balance- probiotyczny zabieg przywracający odpowiednią mikroflorę skóry -            140 zł 

                              zabieg również dla młodzieży z wczesnymi problemami skóry 

zabieg z serum kwasowym odpowiednim do problemu skóry                                             od   150zł 

Mandelic Hybrid Peel – eksfoliacja hybrydą kwasu migdałowego i wit.C AA2Gᵀᴹ                 190 zł 

Frost Peel  - zabieg głęboko złuszczający z kwasem TCA                                                          210 zł 

Hard Pixel Peel – połączenie działania kwasu TCA z mezoterapią mikroiglową                       270 zł 

mikrodermabrazja    twarz,szyja                                                                                                 120zł                                            

twarz, szyja, dekolt                                                                                    150 zł 

brzuch / plecy/ ramiona/ pośladki/ uda                                                      100 zł                                      

 darsonwalizacja (jako samodzielny zabieg)                                                                               40 zł 

Fale radiowe monopolarne (intensywniejsze działanie)+ ampułka + maska      

                           oczy                                                80 zł    pakiet 5 zabiegów         340 zł 

                           twarz                                              195 zł                                         830 zł 



                           twarz, szyja, dekolt                        295 zł                                       1250 zł 

 Fale radiowe – działanie wyszczuplające   

                          uda / brzuch / pośladki /                  210 zł    pakiet 5 zabiegów         890 zł 

Mezoterapia bezigłowa  zabieg                                                                                              160 zł 

Mezoterapia mikroigłowa (roller)                        twarz  zabieg I –              180 zł,  kolejne    130 zł                                                                                               

                                                                                    oczy    zabieg I -               100zł,  klejne      80zł 

                         ciało – partia (brzuch, uda przód, uda tył, pośladki) zabieg I -   230,  kolejne    180 zł 

peeling kawitacyjny + sonoforeza  z odpowiednio dobranym serum + maska                           120 zł 

zabieg pielęgnacyjny na okolice oczu -  z 20% kwasem                                                              85 zł 

ekskluzywny zabieg pielęgnacyjny dłoni – 
 (z kwasem lub mikrodermabrazją, serum, maską i parafiną)                                                       80 zł 

parafinowy zabieg pielęgnacyjny dłoni                                                                                        30 zł 

makijaż okazjonalny                                                                                                                     50 zł 

Luksusowy zabieg z płatkami 24-karatowego złota  - 4 płatki 4x4cm                                      320 zł 

                                                                                  kiażdy kolejny płatek + 50 zł 

 

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE KLAPP COSMETICS 

  

Zabiegi komponowane 

       dobór składników zabiegowych odpowiednio do potrzeb skóry     

        z peelingiem enzymatycznym i kawitacyjnym                                                               od 140 zł 

 

ASA Peel – kuracja oparta na 25% kwasie salicylowym, oczyszcza, regenruje                        220 zł 

                    wygładza poazostawiając skórę napiętą i rozświetloną, nie złuszcza 

                                                                                               twarz                                               

                                                                                  twarz + szyja + dekolt                                390 zł                                      

 

 Clinical Care Detox treatment jako odrębny zabieg oczyszczający z toksyn                           160 zł 

 

MEZODOKTOR SKINSHOOTER  połączony z Detox Treatment                                           290 zł                                  

                                                     bez detoxu                                                                               250 zł 

                               

                          ZABIEGI SETOWE – set przeznaczony dla jednej osoby, wyróżnia je 

                           zminimalizowana zawartość substancji konserwujących utrzumujących                                              

                                                       formułę preparatów 

 

Hydra Collagen Silk Intensive – zabieg z kolagenem morskim, proteinami jedwabiu          250 zł 

                    dla cery odwodnionej w każdym wieku 

 

Hyaluron Infusion Treatment – dzięki specjalnej technice bandażowania twarzy                290 zł 

                    poprawia jej owal, nawilża, ujędrnia i spłyca zmarszczki                                      

 

Hyaluronic Multiple Effect – nawilżająco-rozświetlający dla każdego typu cery 

                    głównie mieszanej i tłustej, daje matowe wykończenie                                        290 zł 

Retinol Thermo Face Gym – dla skóry dojrzałej, wymagającej specjalnej regeneracji 

                    i poprawy napięcia, zabieg z serii z witaminą A, 90min                                       280 zł            

Power Bost Treatment – zabieg ze złotą maską bogaty w ekstrakt a szampana i 



                    mikronizowanych pereł dla skr dojrzałych                                                            280 zł 

Face Infusion  z linii Cpure- set z witaminą C dla każdego rodzaju cery, rozświetla 

                    wygłądza zmarszczki, odżywia i poprawia napięcie                                             290 zł 

 

CS III Treatment – linia stymulująca wlókna kokagenowe, dla każdej cery po 40 r.ż             280 zł 

                     z oznakami starzenia, dla osób po  diecie, przebytych chorobach również 

                     po chemiaterapii                                                                                                     

 

Age-Reducing in 45 min – zabieg na bazie kawioru i wyciągu z ostryg dla skór suchych,      290 zł 

                      zestresowanych,dojrzałych, wymagających regeneracji, również dla Panów                    

 

Imperial Super Lift Treatment – 90 minutowy, intensywny zabieg liftingująco-                 290 zł 

                    pielegnacyjny dla ceery dojrzałej z maską mocno napinającą. Zawiera 

                    m.in.  ekstrakt z kawioru z kawioru, ostryg, DNA-Marine                                     

 

Stri-PeXan with Regestril – dla skóry dojrzałej, zestresowanej, z wyraźnym spadkiem        290 zł 

                    elastycznośc. Wymusza mechanizmy naprawcze w skórze. Od 45 r.ż.                             

 

Sttri-PeXan Phyto Stem Cells – Linia chroniąca komórki skóry, wykorzystuje                      290 zl 

                    właściwości komórek macierzystych jabłoni domowej, intensywnie 

                    nawilża, zwalcza oznaki zmęczenia, poprawia napięcie  (25-45 r.ż.)                    

 

Couvee Prestige –ekskluzywny zabieg dla każdego rodzaju cery pow. 35 r.ż. również           350 zł 

                    wrażliwej,  odmładza, rewitalizuje, nawilża, wygładza; zawiera ekstrakt z 

                    królewskich winogron, kompleks QT40, ekstrakty z piwonii, lukrecji, 

                    portulaki, arniki, rumianku 

                    produkty wolne od parabenów, PEG, silikonów i olejów moneralnych         

 

Men Recovery Treatment – pięciofazowy zabieg dla każdego typu męskiej skóry,               290 zł 

                   działa odprężająco,  oczyszcza i zwęża pory, wygładza i koi skórę 

                   zawiera ekstrakt z zielonej kawy, sok z brzozy, kwas hialuronowy, Avocadin       

 

Repacell Treatment – Luksusowy, odprężający zabieg, chroni DNA komórek                        350 zł 

                 przedłużając ich żywotność, linia oparta na badaniach nad telomerazą,     

                 enzymem  przedłużającym życie komórek, nagrodzonych Nagrodą Nobla 

                  w 2009 r,   

                  produkty nie zawierają parabenów i silikonów 
                  dwa rodzaje zabiegów cera wrażliwa lub dojrzała                                                     

 

Repagen Exclusive – nowatorska procedura zabiegu przeciwstarzeniowego intensywnie        390 zł 

                 stymuluje funkcje skóry do autoregeneracji. 

                 Zabieg polecany po 40 r.ż w dostępny w dwóch wersjach: strong / light 

                  produkty nie zawierają parabenów, olejów mineralnych i PEG                         
                   

Kiwicha – Treasure Treatment – Ekopielęgnacja wyjątkowy zabieg anti-aging                      270 zł 

                 zawiera ekstrakt z amarantusa zwany ,,złotem Inków”. Zabieg o cudownym 

                 zapachu różano – jagodowo – czekoladowym. Oczyszcza, nawilża, regeneruje 

                 i wzmacnia skórę. Inne składniki to: ekstrakt z owoc,ow akai i owoców 

                 drzew lasów deszczowych, kakao pozyskiwane z łupin i nasion kakaowca, 

                 orzeszków ziemnych oraz ekstrakt z lawy wulkanicznej.     

 

Thalmarin Face Treatment – źródło aminokwasów, witamin i minerałów przyspieszającą    260 zł 



                odnowę komórkową. Zwalcza podrażnienia, oczyszcza, detoksykuje, reguluje 

                mikrocyrkulację krwi, działa antyoksydacyjnie. Substancje aktywne: woda morska, 

                sól morska, okrzemki, ekstrakt z pereł, mytulina.                                                                                           

                                                                                                                                                               

               

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


