
L.p. CENA OPIS

1. 150,00 zł
2. 100,00 zł
3. 100,00 zł
4. 80,00 zł
5. 100,00 zł
6. USUWANIE OWŁOSIENIA - całe nogi 300,00 zł
7. USUWANIE OWŁOSIENIA - bikini 100,00 zł
8. USUWANIE OWŁOSIENIA - bikini głębokie 120,00 zł
9. USUWANIE OWŁOSIENIA - broda 60,00 zł

10. USUWANIE OWŁOSIENIA - brzuch 100,00 zł
11. USUWANIE OWŁOSIENIA - górna warga 60,00 zł
12. USUWANIE OWŁOSIENIA - linia biała brzucha 100,00 zł
13. USUWANIE OWŁOSIENIA - łydki 150,00 zł
14. USUWANIE OWŁOSIENIA - okolice brodawek sutkowych 50,00 zł
15. USUWANIE OWŁOSIENIA - pachy 90,00 zł
16. USUWANIE OWŁOSIENIA - plecy 200,00 zł
17. USUWANIE OWŁOSIENIA - policzki 80,00 zł
18. USUWANIE OWŁOSIENIA - pośladki 150,00 zł
19. 150,00 zł
20. 150,00 zł
21. 150,00 zł
22. 80,00 zł
23. 250,00 zł
24. 100,00 zł
25. 100,00 zł
26. 150,00 zł
27. 80,00 zł
28. 100,00 zł
29. 70,00 zł
30. 70,00 zł
31. 120,00 zł
32. 100,00 zł
33. 50,00 zł
34. 50,00 zł
35. 100,00 zł
36. 80,00 zł
37. 100,00 zł
38. 70,00 zł
39. 50,00 zł
40. 50,00 zł 
41. 80,00 zł
42. 150,00 zł

43. 120,00 zł

44. 170,00 zł

45. 190,00 zł

46. 210,00 zł

47. 230,00 zł

48. 70,00 zł
Relaksacyjny masaż, poprawiający mikrokrążenie i wygląd 

twarzy.

49. 110,00 zł
Relaksacyjny masaż na bazie leczniczego wosku pszczelego i 

alg morskich poprawiający mikrokrążenie i wygląd twarzy.

50. 190,00 zł

51. 200,00 zł

52. 210,00 zł
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Masaż twarzy, szyi i dekoltu (25 minut)

Masaż twarzy, szyi i dekoltu z maską algową (40 minut)

Retinol C infusion Peel 1 warstwa Dermaquest /40min./
Peeling medyczny przeznaczony dla osób z cerą wrażliwą, z 

trądzikiem różowatym w pierwszym stadium.
Retinol C infusion Peel 2 warstwy Dermaquest /45min./

Retinol C infusion Peel 3 warstwy Dermaquest /50 min./

PIELĘGNACJA TWARZY

Infuzja tlenowa okolice oczu (30 minut) Wprowadzenie serum w głębsze warstwy naskórka za 

pomocą sprężonego tlenu. Poprawia wygląd zmęczonej i 

niedotlenionej skóry.Infuzja tlenowa twarz, szyja, dekolt (45 minut)

Jessner Peel Dermaquest 1 warstwa (40 minut) Peeling medyczny, przeznaczony do cery grubej ze znacznymi 

zmarszczkami, utratą jędrności oraz uszkodzoną promieniami 

UV. Idealny na blizny, rozstępy oraz nadmierny łojotok.

Jessner Peel Dermaquest 2 warstwy (45 minut)

Jessner Peel Dermaquest 3 warstwy (50 minut)

Zabieg polegający na zmniejszaniu naczynek krwionośnych 

urządzeniem IPL.

USUWANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - czoło
USUWANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - broda
USUWANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - nos
USUWANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - policzki
USUWANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - szyja

USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - dłonie
USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - górna warga
USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - nos
USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - policzki
USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - szyja
USUWANIE NACZYNEK KRWIONOŚNYCH - cała twarz

LECZENIE TRĄDZIKU, TERAPIA POTRĄDZIKOWA - cała twarz
Terapia oparta na leczeniu nieestetyczności trądzikowych 

naświetlaniami urządzeniem IPL.

LECZENIE TRĄDZIKU, TERAPIA POTRĄDZIKOWA - dekolt
LECZENIE TRĄDZIKU, TERAPIA POTRĄDZIKOWA - plecy
LECZENIE TRĄDZIKU, TERAPIA POTRĄDZIKOWA - szyja
USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - cała twarz

Zabieg wykonywany urządzeniem IPL poprawiający koloryt 

skóry, usuwający przebarwienia potrądzikowe i starcze.

USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - czoło
USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - broda
USUWANIE, ROZJAŚNIANIE PRZEBARWIEŃ - dekolt

Zabieg polegający na tymczasowym usuwaniu owłosienia 

przy użyciu innowacyjnego urządzenia emitującego światło 

pulsacyjne o nazwie IPL.

USUWANIE OWŁOSIENIA - przedramiona
USUWANIE OWŁOSIENIA - ramiona
USUWANIE OWŁOSIENIA - uda
USUWANIE OWŁOSIENIA - szyja
USUWANIE OWŁOSIENIA - tors

CENNIK 2023

zabiegów Gabinecie Kosmetycznym "Solanki" Medical SPA
NAZWA

ZABIEGI LASEREM IPL

FOTOODMŁADZANIE  - cała twarz
Zabieg polegający na odmładzaniu skóry przy pomocy 

intensywnego pulsującego światła (IPL). Terapia likwiduje 

zmarszczki, poprawia elastyczność skóry i dodaje jej blasku.

FOTOODMŁADZANIE  - dekolt
FOTOODMŁADZANIE  - dłonie
FOTOODMŁADZANIE  - okolice oczu
FOTOODMŁADZANIE  - szyja
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53. 250,00 zł

Terapia polegająca na utworzeniu w skórze sieci 

mikrokanalików. Zabieg stymuluje skórę do regeneracji i 

umożliwia przedostawanie się składników aktywnych do 

głębszych warstw skóry. Terapia ujędrnia skórę oraz niweluje 

zmarszczki, blizny i przebarwienia.

54. 275,00 zł
Zabieg z wykorzystaniem mikronakłuć skóry i kwasu TCA. 

Rozjaśnia i regeneruje naskórek, a także spłyca bruzdy oraz 

blizny.  

55. 210,00 zł
Terapia łączona skierowana do osób ze skórą starzejącą się, 

tracącą jędrność i elastyczność. Zabieg niweluje rozstępy i 

blizny potrądzikowe.
56. 250,00 zł

57. 260,00 zł

58. 210,00 zł

59. 150,00 zł
Zabieg mechanicznie złuszczający skórę za pomocą 

ścierających głowic diamentowych i maską algową.

60. 185,00 zł
Odświeżający peeling wodno-tlenowy wzbogacony ampułką 

oraz maską algową.

61. 100,00 zł
Zabieg oczyszczający skórę z wykorzystaniem ultradźwięków, 

spłycający zmarszczki poprzez złagodzenie skurczów mięśni.

62. 120,00 zł
Zabieg oczyszczający skórę z wykorzystaniem ultradźwięków 

i maską algową.

63. 180,00 zł

64. 200,00 zł

65. 220,00 zł

66. 170,00 zł
Zabieg przeznaczony dla skóry zmęczonej, odwodnionej. 

Wygładza drobne zmarszczki spowodowane przesuszeniem 

skóry.

67. 150,00 zł
Zabieg oczyszczający skórę tłustą, mieszaną z nadmiaru łoju i 

zaskórników.

68. 180,00 zł
Redukuje nadmiar łoju, usuwa zaskórniki, reguluje pracę 

gruczołów łojowych.

69. 199,00 zł

Oczyszczanie każdego rodzaju skóry, poprawia elastyczność i 

dotlenia skórę właściwą. Zabieg przeznaczony zarówno dla 

kobiet, jak i mężczyzn. Idealna pielęgnacja dla skóry 

zmęczonej, odwodnionej, naczynkowej, trądzikowej  oraz 

wymagającej intensywnego oczyszczenia. 

70. 180,00 zł
Zabieg intensywnie regenerujący i odbudowujący naturalną 

barierę lipidową naskórka.

71. 160,00 zł
Zabieg odżywczy dla najbardziej wrażliwych skór. Koi, łagodzi 

podrażnienia oraz wycisza skórę.

72. 190,00 zł
Masaż twarzy oraz zabieg odżywczy, pobudzający organizm 

do produkcji endorfin odpowiedzialnych za poprawę 

samopoczucia. Działa relaksująco.
73. 70,00 zł Kąpiel ozonem.

74. 60,00 zł
Kąpiel z dodatkiem olejków zapachowych. Relaksuje i 

uspokaja.

75. 170,00 zł
Masaż relaksacyjny ciepłymi muszlami z Filipin. Działa 

regenerująco na skórę i rozluźniająco na mięśnie.

76.
85,00zł

/170,00zł

Masaż relaksacyjny ciepłym woskiem pszczelim, wzbogacony 

piękną zapachową nutą ekstraktów roślinnych. Silnie 

regeneruje skórę.
77. 25,00 zł Kuracja antycelulitowa.
78. 150,00 zł

79. 75,00 zł
80. 40,00 zł

Masaż próżniowy (10 minut)
Masaż relaksacyjny całego ciała (60 minut)

Masaż antystresowy, rozluźniający napięcie mięśniowe.Masaż relaksacyjny częściowy (30 minut)
Masaż relaksacyjny stóp (20 minut)
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PIELĘGNACJA CIAŁA

Czekoladowa rozkosz (110 minut)

Hydromasaż SPA z ozonoterapią (20 minut)

Hydromasaż SPA z perełką i olejkami aromaterapeutycznymi (20 minut)

Masaż całego ciała muszlami filipińskimi (55 minut)

Masaż ciepłymi świecami (30 minut/60 minut)

Zabieg nawilżający wzbogacony (75 minut)

Zabieg oczyszczający (75 minut)

Zabieg oczyszczający z czyszczeniem manualnym (do 100 minut)

Zabieg oczyszczanie wodorowe (80 minut)

Zabieg regenerujący wzbogacony

Zabieg Ultra Calming (75 minut)

Mikrodermabrazja (55 minut)

Oxybrazja twarz, szyja, dekolt dodatkowo ampułka + maska

Peeling kawitacyjny (30 minut)

Peeling kawitacyjny z maską algową (40 minut)

TCA peeling kwasem trójchlorooctowym Dermaquest 1 warstwa (40 

minut) Peeling medyczny przeznaczony do cery grubej ze znacznymi 

zmarszczkami, utratą jędrności oraz uszkodzonej 

promieniami UV. Idealny na blizny.

TCA peeling kwasem trójchlorooctowym Dermaquest 2 warstwy (45 

minut)
TCA peeling kwasem trójchlorooctowym Dermaquest 3 warstwy (50 

minut)

NAZWA

Mezoterapia mikroigłowa NANOFRAX cała twarz (50 minut)

Mezoterapia mikroigłowa NANOFRAX cała twarz + kwas TCA (50 

minut)

Mezoterapia mikroigłowa z czystym retinolem (50 minut)

Mezoterapia nanoigłowa NANOFRAX cała twarz (50 minut)
Zabieg wprowadzający witaminy w głąb skóry za pomocą 

mikronakłuć. Przeznaczony dla skóry delikatnej, wrażliwej i 

naczynkowej.

Mezoterapia nanoigłowa NANOFRAX cała twarz + kwas azelainowy 

(50 minut)

Mezoterapia nanoigłowa NANOFRAX okolice oczu
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81. 55,00 zł

82. 225,00 zł

83. 100,00 zł
Głębokie oczyszczenie, złuszczenie naskórka i regeneracja 

ciała przy użyciu peelingu solnego.

84. 50,00 zł
Sesja w kapsule parowej. Detoksykuje, nawilża, rozgrzewa 

oraz rozluźnia mięśnie.

85. 30,00 zł

86. 80,00 zł

87. 30,00 zł

88. 60,00 zł

89. 80,00 zł

90. 150,00 zł Aranżacja na życzenie klienta (świece, nastrój, zapachy).

91. 45,00 zł
Manicure z opracowaniem płytki paznokciowej bez 

wycinania skórek.

92. 60,00 zł
Manicure z opracowaniem płytki paznokciowej, wycięciem 

skórek i pomalowaniem paznokci.

93. 90,00 zł
Skierowany do kobiet ceniących długotrwały efekt. Stylizacja 

paznokci utwardzana w lampie UV. Zaletą manicure 

hybrydowego jest trwałość do 3 tygodni.

94. 30,00 zł
Zabieg regenerujący i odbudowujący naturalną barierę 

lipidową naskórka.

95. 80,00 zł
Opracowanie płytki paznokciowej oraz pięt bez wycinania 

skórek. Malowanie płytki odżywką.

96. 110,00 zł
Opracowanie płytki paznokciowej oraz pięt, z wycinaniem 

skórek. Malowanie płytki lakierem hybrydowym.

97. 140,00 zł
Zabieg dla stóp z wrastającymi paznokciami, odciskami, 

modzelami oraz popękanymi piętami.

98. 95,00 zł
Opracowanie płytki paznokciowej praz pięt, z wycinaniem 

skorek. Malowanie płytki zwykłym lakierem firmy ORLY.

99. 20,00 zł
Usuwanie lakieru hybrydowego w celu zminimalizowania 

uszkodzeń płytki paznokciowej.

100. 40,00 zł
101. 20,00 zł
102. 25,00 zł
103. 25,00 zł
104. 15,00 zł

105. 26,00 zł

106. 40,00 zł

107. 25,00 zł

108.
600 zł          

[2 zabiegi]

Makijaż permanentny brwi. Zabieg polega na precyzyjnym 

zrekonstruowaniu brwi przy zachowaniu ich naturalnego 

wyglądu.
109. 20,00 zł

110.

1000 zł

/pokój 

1-os.

800 zł/za 

miejsce 

w pokoju 

2-os.

2 noclegi, całodzienne wyżywienie, korzystanie z sauny oraz 

jacuzzi, 2 masaże ciepłymi świecami, 2 termalne kąpiele 

perełkowe, 2 masaże wielostrumieniowe, manicure.

111. 250,00 zł
Sauna, jacuzzi, peeling ciała, kąpiel aromaterapeutyczna z 

koloroterapią, zabieg na twarz.

112. 470,00 zł
Masaż muszlami filipińskimi, relaksacyjny masaż twarzy z 

maską algową, sauna i jacuzzi dla dwóch osób.

Manicure biologiczny z malowaniem paznokci

Pakiet "Bajeczne chwile"

Pakiet "Bądź Piękna" (160 minut)

Pakiet "Dla Przyjaciółek" (170 minut)
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Henna brwi (15 minut)

Henna brwi z regulacją, henna rzęs  (30 minut)

Henna rzęs (15 minut)

Microblading

Regulacja brwi (10 minut)

PAKIETY

Woskowanie podudzi lub rąk
Woskowanie - broda (15 minut)
Woskowanie - pachy (20 minut)
Woskowanie - policzki (15 minut)
Woskowanie - wąsik (10 minut)

PIELĘGNACJA BRWI I RZĘS

Pedicure biologiczny (60 minut)

Pedicure hybrydowy  (85 minut)

Pedicure stóp problematycznych (100 minut)

Pedicure z malowanie paznokci (70 minut)

Usunięcie lakieru hybrydowego (25 minut)

DEPILACJA WOSKIEM

Sauna na podczerwień + jacuzzi na wyłączność (do 4 osób) (50 minut)

MANICURE I PEDICURE

Manicure biologiczny bez malowania paznokci (30 minut)

Manicure hybrydowy  (60 minut)

Parafina na dłonie (30 minut)

SAUNA I JACUZZI

Jacuzzi indywidualnie
Rozluźniający masaż w jacuzzi.

Jacuzzi na wyłączność (do 4 osób)  (25 minut)
Sauna na podczerwień (25 minut)

Działa intensywnie detoksykująco.Sauna na podczerwień + jacuzzi (50 minut)
Sauna na podczerwień na wyłączność (do 4 osób) (25 minut)

NAZWA

Masaż uciskowy (limfatyczny) BOA (30 minut) Masaż likwidujący obrzęki i cellulit. Zabieg ponadto pozwala 

osiągnąć stan pełnej relaksacji.Masaż uciskowy (limfatyczny) BOA (pakiet 5 zabiegów)

Peeling solny całego ciała (40 minut)

Relaks w kapsule SPA (20 minut)



L.p. CENA OPIS

113. 220,00 zł

Cukrowy peeling, serum odżywcze, maska oraz masaż twarzy 

oparte o składniki odżywcze i regeneracyjne z kozim mlekiem 

i lychee.

114. 210,00 zł

Cukrowy peeling o aromacie kawy, masaż z serum 

antycellulitowym. Maska kawowa na ciała oraz sesja w 

kapsule spa.

115. 200,00 zł

Manicure winylowy z parafiną gratis, masaż relaksacyjny 

stóp, relaksacyjny masaż twarzy na leczniczym wosku 

pszczelim oraz drenaż BOA na zmęczone nogi.

116. 210,00 zł

Drenaż ciała BOA (40 min), masaż próżniowy (20 minut), 

okład ciała błotem z Morza Martwego oraz sesja w kapsule 

SPA.

117. 400,00 zł
Dla niej i dla niego: peeling z biolipidami, masaż relaksacyjny 

całościowy (1h), sauna i jacuzzi.

118. 270,00 zł

Pakiet pielęgnacyjny na twarz i ciało - peeling cukrowy, 

masaż ciała na bazie masła shea o zapachu greckim, zabieg 

nawilżający na twarz.

119. 240,00 zł

Orzeźwiający pakiet pielęgnacyjny lekki na bazie herbaty 

Matcha i zielonego kawioru. Cukrowy peeling ciała z 

eksfoliatorem ze skały wulkanicznej, maska orzeźwiająca do 

ciała.

120 220,00 zł

250,00 zł

Peeling solny całego ciała i masaż całościowy. Zabieg o 

intrygującym zapachu cytrusów połączony z nutą drzewną. 

121. 270,00 zł Peeling kawitacyjny lub fala radiowa, masaż twarzy, maska 

algowa ze śluzem ślimaka, serum na zakończenie zabiegu.

Blue Moon - pakiet dla mężczyzn 

(1,45 h - z 30 minutowym masażem,

 2,5 h z 60 minutowym masażem)

Snail Secret - na bazie śluzu ślimaka w oparciu o nasze solankowe 

kosmetyki (1,15 h)

Cennik obowiązuje od 1.01.2023 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.

Informacje i rezerwacje tel. 506 387 259 lub 52 35 63 198
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Pakiet "Moc Kawy"

Pakiet "Piękna Mama" - od 2 trymestru ciąży (100 minut)

Pakiet "Wyszczuplająco-Drenujący" (80 minut)

Pakiet "Zmysłowy Relaks Dla Dwojga" (160 minut)

Pakiet "Wieczna młodość" (120 minut)

Moc orzeźwienia (90 minut)

NAZWA

Pakiet "Mleczna Pokusa" na ciało i twarz (140 minut)


