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Twarz
ZABIEGI DO KAŻDEGO TYPU CERY

• Absolu Hydration – zabieg nawilżająco-relaksujący, 
który zaspokaja potrzeby skóry odwodnionej,szarej, zmęczonej 60 min 240 zł

• Cold Cream Marine – zabieg regenerująco-odżywczy 
dla skóry suchej i wrażliwej  60 min 240 zł

• Purete Ritual – zabieg przeciwtrądzikowy, 
intensywnie oczyszczający 60 min 240 zł

• Koh Tao Ritual – egzotyczny zabieg 
nawilżajaco-wygładzająco-odświeżający 45 min 170 zł

• Illuminating –  ekspresowy zabieg bankietowy 
rozświetlająco-upiększający 30 min 150 zł

ZABIEGI ANTI – AGEING
• Hyaluronic – wygładzanie i wypełnianie zmarszczek  60 min 320 zł

• Marine Silicium – wypełnienie zmarszczek i efekt liftingu 60 min 370 zł

RYTUAŁ NA TWARZ I CIAŁO
• Prodige des Oceanes – intensywnie regenerująco 

– odmładzający rytuał na twarz i ciało, dla skóry o obniżonej 
elastyczności, wymagającej nawilżenia, liftingu i regeneracji 120 min 470 zł

*Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne Thalgo są bezpieczne dla kobiet w ciąży



Ciało
ZABIEGI NA CIAŁO

• Polynesia – egzotyczna podróż po archipelagu Polinezji
– zmysłowy, odżywczo-relaksujący rytuał całego ciała 90 min 290 zł

• Cold – niezwykle relaksujący zabieg dedykowany suchej 
i bardzo suchej skórze  90 min 270 zł

• Body Sculpt Treatment – intensywny zabieg 
modelująco-antycelulitowy z masażem 75 min 250 zł

• Detoks – rytuał na twarz i ciało, umożliwiający pozbycie się 
toksyn z organizmu  120 min 420 zł
(sauna 10 min, peeling całego ciała, okład z błota na całe ciało, 
maseczka na twarz z białej/zielonej glinki, masaż całego ciała 40 min)

• Opalanie natryskowe SUN FX to propozycja dla wszystkich tych, 
którzy pragnął cieszyć się piękną i zdrową opalenizną, zachowując 
młodość i zdrowie swojej skóry, bez ryzyka przedwczesnego 
starzenia się, alergii i nowotworów:

bez peelingu 25 min 150 zł
z peelingiem 50 min 200 zł

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE
• eco terapia – maska z białej / zielonej glinki 40 min 120 zł
• złoty lifting – terapia przeciwzmarszczkowa, napinająco-rozjaśniająca 40 min 140 zł
• zabieg na okolice oka  20 min 60 zł
• zabieg na okolice ust  20 min 60 zł
• maska algowa – dobrana indywidualnie do potrzeb skóry 40 min 75 zł
• peeling kawitacyjny 20 min 60 zł
• mikrodermabrazja diamentowa 20 min 100 zł



TRÓJFAZOWA TERAPIA NA CIAŁO   60 min 200 zł
(peeling/maska/masło)

• antycellulitowa i wyszczuplająca – rytuał kawowy
• ujędrniająca i regenerująca – rytuał czekoladowy
• odświeżająca i odmładzająca – rytuał kozie mleko

PEELINGI CIAŁA
• kawowy 25 min 110 zł
• czekoladowy 25 min 110 zł
• kozie mleko 25 min 110 zł

MASAŻE
• masaż klasyczny

całego ciała 50 min 190 zł
częściowy 25 min 110 zł

• relaksacyjny masaż ciepłymi olejami
całego ciała 50 min 160 zł
częściowy 25 min 90 zł

• magiczny dotyk – odświeżający masaż gorącym
masłem czekoladowym/kozim mlekiem

całego ciała 50 min 190 zł
częściowy 25 min 110 zł

• aksamitna gładkość – holistyczny masaż gorącą,
aromatyczną świecą

całego ciała 50 min 190 zł
częściowy 25 min 110 zł

• dusza i ciało – antystresowy masaż 
gorącymi kamieniami całego ciała 50 min 220 zł

• masaż twarzy 20 min 60 zł
• masaż głowy 20 min 60 zł
• masaż nóg i stóp 30 min 100 zł



Zabiegi kosmetyczne
DODATKOWE ZABIEGI KOSMETYCZNE

• regulacja brwi 30 min 20 zł
• henna brwi z regulacją 40 min 35 zł
• henna brwi 20 min 25 zł
• henna brwi i rzęs 30 min 40 zł
• henna brwi i rzęs z regulacją 50 min 45 zł

DEPILACJA
• bikini  50 zł
• pachy  40 zł
• plecy  60 zł
• nogi  120 zł
• ręce  90 zł
• ramiona  50 zł
• wąsik  20 zł
• wąsik + broda  30 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
• manicure biznesowy (hybrydowy) 75 min 75 zł
• manicure męski 60 min 60 zł
• pedicure biznesowy (hybrydowy) 90 min 115 zł
• pedicure męski 60 min  90 zł
• manicure japoński 60 min 60 zł
• terapia odżywczo-regenerująca na dłonie (peeling/maska/masło) 30 min 60 zł
• terapia odżywczo-regenerująca na stopy (peeling/maska/masło) 30 min 60 zł





iBeauty to innowacyjne urządzenie fi rmy Thalgo, przeznaczone do zaawansowanej pielęgnacji skóry. Łączy trzy 
nieinwazyjne oraz całkowicie bezpieczne technologie o dowiedzionej skuteczności: peeling kawitacyjny, ultrasonoforezę 
i falę radiową. W połączeniu z zabiegiem pielęgnacyjnym iBeauty pozwala uzyskać szybkie i widoczne efekty. Skóra jest 
zregenerowana, jędrna, napięta i całkowicie odnowiona.

ZABIEGI Z UŻYCIEM URZĄDZENIA   IBEAUTY
•  IBeauty Skin Purity Reviver – intensywny zabieg oczyszczający i wygładzający skórę.

Zabieg do skóry zanieczyszczonej, z zaskórnikami. 30 min 150 zł

•  IBeauty Hydration Corrector – intensywny zabieg nawilżająco-wygładzający.
Zabieg do skóry odwodnionej, pozbawionej blasku. 30 min 150 zł

•  IBeauty Wrinkle Corrector – intensywny zabieg wygładzająco-wypełniający
na głębokie zmarszczki. Zabieg do skóry odwodnionej, potrzebującej intensywnego 
działania wygładzającego i niwelującego zmarszczki. 45 min 180 zł

•  IBeauty Youth Activator – intensywny zabieg ujedrniajaco-liftingujący.
Zabieg do skóry zmęczonej, odwodnionej, pozbawionej blasku. 45 min 180 zł
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