MEDI–SPA Klinika Estetyki Ciała

Witamy w KEC

Klinika Estetyki ciała od 2000 r jest jednym z pierwszych

Klinikę powołał do życia dr Waldemar

i jednocześnie od lat wiodącym ośrodkiem medycyny

Jankowiak, specjalista chirurg,

estetycznej w Polsce. Od momentu powstania posiada

lekarz medycyny estetycznej

status Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

UIME, absolwent i wykładowca

i funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi standardami

Podyplomowej Szkoły Medycyny

medycznymi. Prowadzone leczenie oparte jest wyłącznie

Estetycznej w Warszawie i prelegent

o sprawdzoną wiedzę medyczną.

międzynarodowych kongresów.

“Pacjent po zabiegu
powinien wyglądać lepiej,
a nie tylko inaczej.”
Wszystkie zabiegi oferujemy również

dr Waldemar Jankowiak

w formie indywidualnych voucherów
podarunkowych. Zapraszamy!

Medycyna estetyczna

Zabiegi złuszczania skóry (peelingi chemiczne)

Wygładzanie zmarszczek za pomocą toksyny botulinowej

Kwas trójchlorooctowy (TCA)

Botox

Powierzchniowy TCA twarzy

400 zł

Zmarszczki okołooczne "kurze łapki"

600 zł

Powierzchniowy TCA szyja + dekolt

500 zł

Zmarszczki glabelarne "lwie zmarszczki"

600 zł

Powierzchniowy TCA twarz + szyja + dekolt

600 zł

Zmarszczki poprzeczne czoła

400 zł

Wygładzanie szyi

Powierzchniowy TCA ręce
Body Peel TCA – inne okolice
Średniogłęboki TCA twarzy (UniDeep)

400-600 zł
800 zł

600 zł
600-900 zł

Unoszenie kącików ust

600 zł

Bruksizm

800 zł

Zabieg łączony obejmujący dwie okolice twarzy

950 zł

Hydroksykwasy
SPA Peel

250 zł

Leczenie nadpotliwości toksyną botulinową

Kwas pirogronowy

250 zł

Pachy

1500-1800 zł

Meelaspeel

250 zł

Dłonie

1500-1800 zł

350-400 zł

Stopy

2000 zł

Coffeico nomelan
Dermamelan

1600 zł

Acnelan

250 zł

Kosmetyki po zabiegu Acnelan

270 zł

Zabiegi z użyciem materiałów wypełniających

Mezoterapia

Leczenie łysienia

350 zł

Leczenie cellulitu

350-600 zł

Powieki

250-350 zł

Kwas hialuronowy – Restylane, Juvederm, Teosyal, Stylage

Szyja

300 zł

Wygładzanie zmarszczek

850-1500 zł

Szyja + dekolt

550 zł

900-1300 zł

Twarz

450-750 zł

Modelowanie i powiększanie ust

1100-1600 zł

Dłonie

450-750 zł

Korygowanie policzków, konturu twarzy, odbudowa tkanki podskórnej, leczenie| lipodystrofii

1500-3300 zł

Rewitalizacja skóry twarzy i dekoltu kwasem R-fine, S-line, Aquashine

Stymulacja napięcia skóry twarzy z odbudową gęstości Sculptra (kwas polimlekowy)

1000-1600 zł

Osocze bogatopłytkowe, PRP, Regeneris

Wygładzanie fałdów nosowo-wargowych

Wygładzanie zmarszczek dekoltu

850-1100 zł

Odmładzanie tkanek grzbietu dłoni

1200-1500 zł

Wypełnianie "doliny łez" (kwas hialuronowy, hydroksyapatyt wapnia-Radiesse)

1000-1500 zł

Nieoperacyjne korygowanie i powiększanie biustu lub konturowanie innych tkanek Macrolane

6000-17000 zł

Fibryna
Osocze bogatopłytkowe i fibryna

750 zł
850-1000 zł
800 zł
1500 zł

Zabiegi laserowe

Laserowe zamykanie naczyń
Pojedyncza zmiana

150 zł

W połączeniu z innymi zabiegami

100 zł

Policzki

600 zł

Nos

400 zł

Broda

300 zł

Cała twarz

600-700 zł

Szyja lub dekolt

500-600 zł

Laserowe usuwanie zmian barwnikowych
Do indywidualnej konsultacji

Liposukcja infradźwiękowa
300-1000 zł
Liposukcja infradźwiękowa

3000-6000 zł

Laserowe usuwanie innych zmian
Brodawek łojotokowych

300-800 zł

Naczyniaków Morganiego

300-700 zł

Gruczołów Fordyce’a (na ustach)

250-550 zł

Karboksyterapia

Karboksyterapia

220 zł

Karboksyterapia pakiet 5 + 1

1150 zł

Laserowe korygowanie blizn
Korygowanie blizn oraz leczenie bliznowców
Resurfacing laserowy skóry twarzy
Laserowa plastyka powiek górnych lub dolnych
Laserowa plastyka uszkodzonego płatka ucha

250-1000 zł

Endermologia

1500-4000 zł
1500 zł
600-1200 zł

Endermologia twarzy – zabiegi pielęgnacyjne. Skutecznie walczy z oznakami utraty jędrności skóry, pobudza
wytwarzanie kolagenu i elastyny. Odblokowuje układ limfatyczny, przyspieszając przemianę materii oraz usuwa
zalegające toksyny i nadmiar płynów. Wyraźnie poprawia owal twarzy.
„Liftmassage” – masaż twarzy przy użyciu specjalnej głowicy

Zabiegi dermatochirurgiczne

90 zł

Pakiet „Liftmassage” – 5 zabiegów

400 zł

„Liftmassage +” – masaż twarzy z maską dopasowaną do rodzaju cery

140 zł

Zamykanie naczyń na nogach (skleroterapia)

350-500 zł

Pakiet „Liftmassage +” – 5 zabiegów

650 zł

Usunięcie chirurgiczne zmiany z badaniem histopatologicznym

350-450 zł

Endermologia twarzy – zabiegi terapeutyczne. Seria zabiegów przygotowująca skórę
do lipolizy iniekcyjnej oraz usprawniająca rekonwalescencję po zabiegu. Zadaniem masażu
wykonywanego przed lipolizą jest pobudzenie metabolizmu skóry, celem masażu po lipolizie
jest uśmierzenie bólu oraz zmniejszenie obrzęku. Zalecenia: 2-4 zabiegów przed i po lipolizie w
odstępie 2 dni.

50 zł

Endermologia ciała – polega na wykonaniu specjalistycznego lipomasażu podciśnieniowego
wybranych partii ciała. Dzięki unikalnej głowicy dochodzi do rozbijania tkanki tłuszczowej,
poprawy wyglądu i napięcia skóry oraz redukcji cellulitu. Specyfika zabiegu przyczynia się do
szybszej rewitalizacji skóry po ciąży oraz ujędrniania ciała po kuracji odchudzającej.

120 zł

Następna zmiana

100 zł

Usunięcie zmian laserem, elektrokoagulacją, kriochichurgią
Usunięcie brodawek zwykłych (wirusowych)

300-500 zł

Usunięcie nagniotków, modzeli

250-450 zł

Usunięcie kępek żółtych, gruczolaków potowych
Leczenie iniekcyjne przerosłych blizn, keloidu
Dermabrazja – usuwanie blizn
Leczenie rozstępów skóry

300-1000 zł
150 zł
500-1000 zł

Kombinezon do endermologii

400-800 zł

1200 zł

Czas trwania zabiegów na ciało – 60 min.
W celu uzyskania najlepszych efektów terapii proponujemy
Państwu stworzenie pakietów w specjalnej cenie.

Lipoliza iniekcyjna

Podbródek

80 zł

Endermologia pakiet 12 zabiegów (kombinezon w cenie)

600-700 zł

VECTUS – laser do depilacji

Brzuch

600-1200 zł

Twarz

700 zł

Uda

800-1500 zł

Górna warga

180 zł

Ramiona

800-1000 zł

Baczki

320 zł

Policzki

270 zł

Przed i po zabiegu lipolizy zalecamy masaż urządzeniem Endermologia LPG
Twarz

50 zł

Broda

180 zł

Okolica ciała

90 zł

Barki

300 zł

Kark

250 zł

Szyja damska

300 zł

Szyja męska

350 zł

Pachy

300 zł

Klatka piersiowa

350 zł

Plecy damskie

400 zł

Plecy męskie

550 zł

Brzuch (cały)

300 zł

Brzuch (linia biała)

160 zł

Dłonie

160 zł

Ramiona damskie

150 zł

Ramiona męskie

200 zł

Przedramiona damskie

150 zł

Przedramiona męskie

200 zł

Ramiona + przedramiona damskie

250 zł

Ramiona + przedramiona męskie

350 zł

Bikini klasyczne

250 zł

Bikini głębokie

300 zł

Bikini całość

400 zł

Bikini całość + szpara pośladkowa

450 zł

Pośladki

300 zł

Szpara pośladkowa

200 zł

Pośladki + szpara pośladkowa

450 zł

Uda (z kolanami) damskie

350 zł

Uda (z kolanami) męskie

400 zł

Łydki (z kolanami) damskie

350 zł

Łydki (z kolanami) męskie

400 zł

Łydki (z kolanami) + stopy damskie

400 zł

Łydki (z kolanami) + stopy męskie

450 zł

Uda + łydki + stopy damskie

700 zł

Uda + łydki + stopy męskie

750 zł

Uda + łydki damskie

650 zł

Uda + łydki męskie

700 zł

Stopy całe

300 zł

Grzbiet stóp

170 zł

Palce stóp

170 zł

Brodawki

150 zł
Przy płatności z góry za 3 zabiegi na jedna okolicę, koszt kolejnego -40%.
Do wykorzystania rok od opłaty

Pierwsza konsultacja lekarska

150 zł

Następna konsultacja lekarska

100 zł

Pielęgnacja urody

Kosmetyka pielęgnacyjna

Masaże

Manicure

90min

50 zł

40min

Masaż gorącymi kamieniami – rozgrzewa i stymuluje punkty energetyczne na ciele,
w efekcie uwalnia od stresu, napięcia i głęboko relaksuje.

260 zł

Manicure podstawowy
Manicure podstawowy + malowanie

60 zł

45min

Masaż gorącymi kamieniami rozpoczęty peelingiem ciała

330 zł

120min

Manicure podstawowy + malowanie french

70 zł

60min

90min

10 zł

10min

Masaż Pantai Luar- indonezyjski masaż relaksujący całe ciało przy użyciu
aromatycznych stempli. Poprawia krążenie, usuwa toksyny z organizmu,
pobudzając organizm do regeneracji.

260 zł

Zmycie paznokci

100 zł

90min

Masaż Pantai Luar rozpoczęty peelingiem całego ciała

330 zł

120min

90 zł

60min

Masaż twarzy – dotlenia skórę, poprawia ukrwienie oraz jędrność

80 zł

40min

Manicure hybrydowy OPI GEL COLOUR french (ze zdjęciem poprzedniej hybrydy)

130 zł

90min

Klasyczny masaż ciała

170 zł

90min

Manicure hybrydowy OPI GEL COLOUR french

120 zł

70min

Klasyczny masaż – grzbiet, kręgosłup

90 zł

40min

Zdjęcie hybrydy

20 zł

30min

Masaż antycellulitowy, odchudzający – uda, brzuch, pośladki

170 zł

45min

Manicure japoński

80 zł

60min

Masaż całkowity + peeling ciała

250 zł

120min

Zabieg parafinowy na dłonie (masaż + peeling dłoni)

80 zł

60min

Peeling całego ciała

130 zł

45min

Peeling ciała Decleor

170 zł

45min

90 zł

40min

Manicure hybrydowy OPI GEL COLOUR (ze zdjęciem poprzedniej hybrydy)
Manicure hybrydowy OPI GEL COLOUR

Pedicure
Pedicure podstawowy

110 zł

70min

Pedicure podstawowy + malowanie

130 zł

90min

Pedicure podstawowy + malowanie french

140 zł

90min

Endermologia twarzy – zabiegi pielęgnacyjne. Skutecznie walczy z oznakami
utraty jędrności skóry, pobudza wytwarzanie kolagenu i elastyny. Odblokowuje układ
limfatyczny, przyspieszając przemianę materii oraz usuwa zalegające toksyny i nadmiar
płynów. Wyraźnie poprawia owal twarzy.

Pedicure hybrydowy OPI GEL COLOUR (ze zdjęciem poprzedniej hybrydy)

170 zł

90min

„Liftmassage” – zabieg masażu twarzy wykonywany przy użyciu specjalnej głowicy

Pedicure hybrydowy OPI GEL COLOUR

160 zł

90min

Pakiet „Liftmassage” – 5 zabiegów

400 zł

Pedicure z kwasami owocowymi

130 zł

60min

140 zł

Pedicure z kwasami owocowymi + malowanie

150 zł

70min

„Liftmassage +” – zabieg endermologii twarzy połączony z maską dopasowaną do
rodzaju cery

Pedicure z kwasami owocowymi + malowanie OPI GEL COLOUR

170 zł

90min

Pakiet „Liftmassage +” – 5 zabiegów

650 zł

Henna brwi

20 zł

30min

Regulacja brwi

15 zł

30min

Henna brwi + regulacja

25 zł

30min

Henna rzęs

20 zł

30min

Henna / Brwi i rzęsy

Henna i regulacja brwi i rzęs

45 zł

30min

Rzęsy – metoda 1:1

299 zł

90-180min

Rzęsy – metoda objętościowa 2:1 3:1

299 zł

90-180min

Uzupełnienie rzęs

180 zł

90-120min

Lifting i laminacja rzęs – odżywienie, podkręcenie i przyciemnienie rzęs na 4-6 tygodni

150 zł

60min

60min

Endermologia twarzy – zabiegi terapeutyczne. Seria zabiegów przygotowująca
skórę do lipolizy iniekcyjnej oraz usprawniająca rekonwalescencję po zabiegu. Zadaniem
masażu wykonywanego przed lipolizą jest pobudzenie metabolizmu skóry, natomiast
celem masażu po lipolizie jest uśmierzenie bólu oraz zmniejszenie obrzęku. Zalecenia:
2-4 zabiegów przed i po lipolizie w odstępie 2 dni.

50 zł

20min

Endermologia ciało – polega na wykonaniu specjalistycznego lipomasażu
podciśnieniowego wybranych partii ciała. Dzięki unikalnej głowicy dochodzi do rozbijania
tkanki tłuszczowej, poprawy wyglądu i napięcia skóry oraz redukcji cellulitu. Specyfika
zabiegu przyczynia się do szybszej rewitalizacji skóry po ciąży oraz ujędrniania ciała po
kuracji odchudzającej.

120 zł

60min

Kombinezon do endermologii (niezbędne)
Endermologia pakiet 12 zabiegów (kombinezon w cenie)

80 zł
1200 zł

Wosk

Decleor – Prestiżowe produkty oparte
na naturalnych ekstraktach roślinnych
oddziałujących na „skórę, ciało i umysł”.

Całe nogi

100 zł

60min

50 zł

30min

100 zł

60min

Bikini hollywood

80 zł

60min

Bikini klasyczne

50 zł

40min

Ręce

55 zł

40min

Przedramiona

40 zł

40min

Pachy

35 zł

30min

Plecy

50 zł

60min

Klatka piersiowa

50 zł

60min

Wąsik

20 zł

15min

Łuki brwiowe

20 zł

15min

Policzki

30 zł

15min

Łydki
Bikini brazylijskie (całość)

Sothys – francuska marka oferująca ekskluzywne,
wyjątkowe zabiegi i produkty, darzona zaufaniem
przez kobiety na całym świecie.

Sothys – twarz
Dla skóry wrażliwej – silne ukojenie

150 zł

90min

Dla skóry suchej – mocno odżywczy

150 zł

90min

Dla skóry tłustej – regulujący i oczyszczający

150 zł

90min

Dla skóry odwodnionej – silnie nawilżający

150 zł

90min

Collagene Hyaluronique – intensywny zabieg skutecznie spłycający głębokie
zmarszczki, poprawiający elastyczność i jędrność skóry.

300 zł

120min

Energia Młodości – zabieg na bazie ekstraktu z żeń-szenia syberyjskiego,
korzenia młodości. Chroni komórki przed utratą energii, która jest odpowiedzialna
za utrzymanie świeżego i młodego wyglądu skóry.

300 zł

120min

Zabieg sezonowy

Aromaplasty – rytuał rozpoczynający się masażem pleców, dla skóry, która wymaga
zastrzyku energii. Kuracja multiwitaminowa przeciwko zmęczeniu, dla odzyskania blasku.

200 zł

90min

Aurabsolu – rozpoczęty masażem pleców rytuał jaśminowy przywracający skórze blask.
Cera natychmiast odzyskuje świeży wygląd.

170 zł

60min

Hydra Floral – poprzedzony masażem pleców intensywnie nawilżający zabieg, ugasi
pragnienie nawet najbardziej wysuszonej skóry.

240 zł

90min

Aroma purete – zaczynający się od masażu pleców zabieg dla skóry mieszanej i tłustej.
Oczyszcza, matuje i daje efekt promiennej skóry.

240 zł

90min

Intense Nutrition – rozpoczęty masażem pleców zabieg dla skóry suchej, bardzo
suchej i łuszczącej się, odbudowuje niedobory lipidów i wody.

240 zł

90min

Harmony Calm – wstępem do zabiegu jest masaż pleców. Działanie skierowane do
skóry wrażliwej, delikatnej i skłonnej do zaczerwienienia. Koi i zwiększa odporność skóry,
a także zapewnia komfort na co dzień.

240 zł

90min

Aroma lisse -zaprojektowany aby wygładzić pierwsze zmarszczki, nawilżyć skórę,
a także zredukować inne oznaki jej starzenia. Rytuał poprawia wygląd i koloryt skóry,
przywraca jej wewnętrzny blask.

240 zł

90min

Prolagene lift – rozpoczynający się masażem pleców zabieg dla kobiet z pierwszymi
oznakami starzenia się skóry. Natychmiast przywraca blask i redukuje drobne
zmarszczki.

250 zł

90min

Orexellence – poprzedzony masażem pleców zabieg dla skóry dojrzałej, z widocznymi
zmarszczkami, potrzebującej rozświetlenia, ujędrnienia i zwiększenia objętości. Rytuał
łączy w sobie maskę kremową z innowacyjnymi ruchami masażu Pilates.

250 zł

90min

White Petal – zaczynający się od masażu pleców zabieg dla przesuszonej skóry
ze skłonnościami do przebarwień. Witamina C, ekstrakt z groszku i kwas salicylowy
zapewniają ochronę przed powstawaniem przebarwień i rozjaśniają już istniejące.

300 zł

90min

250 zł

60min

AROSHA – Ekskluzywne programy zabiegowe wykorzystują
działanie specjalnych bandaży bogatych w innowacyjne
składniki ukierunkowane do walki z niedoskonałościami
ciała takimi jak nadwaga, rozstępy, cellulit oraz obrzęki.

Oedemacel kit – zestaw stworzony do walki z problemem cellulitu obrzękowego.
200-230 zł

90min

Sothys – ciało
Ceremonia Orientalna – Inspirowany dalekim wschodem zabieg
z użyciem ciepłych stempli wypełnionych aromatycznymi przyprawami
i ciepłymi kamieniami. Głęboko relaksuje i odpręża.

300 zł

90min

Aromatyczne podróże – Masaż wykonany na odżywczym oleju, bogatym kremie lub
ciepłym wosku. Zapach owoców cytryny i kwiatów gorzkiej pomarańczy / lilii i bambusa /
kwiatów pomarańczy i drzewa orzechowego. Zabieg daje efekt jędrnej, aksamitnej skóry.

260 zł

90min

Art and beauty – zmysłowa podróż inspirowana sztuką dająca energię, pełna barw
i aromatów. W efekcie skóra jest nawilżona, odżywiona i jędrna.

300 zł

90min

Hammam – doznania orientu – terapię obejmuje peeling całego ciała przy użyciu
pumeksu i glinki uwalniającej aromatyczne nuty bursztynu i mirry.

260 zł

90min

Hanakasumi – nawilżająco-odżywczy zabieg obejmujący delikatny peeling, modelujący
masaż ciała i stóp w atmosferze zapachów kwiatu wiśni i lotosu.

350 zł

90min

Pakiet 8 zabiegów (szczotka w prezencie)
Adipocel kit – zestaw stworzony do walki z cellulitem włóknistym w zaawansowanym
stadium.
Pakiet 8 zabiegów (szczotka w prezencie)
Firming kit – zestaw liftingujący i modelujący sylwetkę, zapewnia odpowiednie
nawilżenie skóry oraz jej sprężystość. Zalecany wspomagająco
po kuracji odchudzającej oraz po okresie ciąży i połogu.
Pakiet 8 zabiegów (szczotka w prezencie)

1850 zł
250 zł
1850 zł
250 zł

1850 zł

Lifting up kit – zestaw modelujący biust i dekolt, ujędrnia i uelastycznia skórę biustu.
Pakiet 8 zabiegów (szczotka w prezencie)

60min

1850 zł

60min

dottore – pierwsza polska marka kosmeceutyków
wywodzących się bezpośrednio z medycyny estetycznej.
Wiedza i wieloletnie doświadczenie dr W. Jankowiaka
pozwoliły poznać potrzeby pacjentów i opracować
optymalne formuły preparatów, oparte
na rzetelnej wiedzy medycznej.

Kawitacja ultradźwiękowa

C-flush radience RICH – zabieg rozświetlająco-przeciwzmarszczkowy, wykorzystuje
techniki mezoterapii bezigłowej i jonoforezy. Innowacyjna formuła preparatu, umożliwia
rozpuszczanie witaminy C w żelowym nośniku tuż przed aplikacją na skórę, gwarantując
jej stabilność i działanie. Zabieg wskazany dla osób ze skórą z pierwszymi oznakami
starzenia, zmęczonej, matowej i pozbawionej blasku.

250 zł

rossatore xpress – zabieg adaptogenny, na bazie cytryńca chińskiego, dla skóry
naczyniowej z tendencją do trądzika różowatego. Skutecznym rozwiązaniem tego
problemu jest kuracja rossatore xpress, która obniża nadreaktyność skóry, działa
przeciwzapalnie, poprawia koloryt i odbudowuje naruszoną barierę hydrolipidową.

220 zł

NMF xpress – zabieg oparty na wielopoziomowej stymulacji nawilżenia skóry. Łączy
peeling z kwasami mlekowym i cytrynowym z bogatym kompleksem substancji
nawilżających, z których najważniejsza jest liposomalna woda lodowcowa. Składniki
aktywne poprawiają nawilżenie, uwodnienie i elastyczność skóry. Bogaty kompleks
substancji nawilżających daje natychmiastowe i długotrwałe nawilżenie skóry.

200 zł

retino booster – kuracja intensywnie rewitalizująca. Kwas xymeninowy zwiększa
cyrkulację mikrokrążenia, co poprawia odżywienie i dotlenienie komórek. Z kolei
wysoce skoncentrowana maska retinolowa usuwa martwy naskórek, pobudza odnowę
komórkową, odświeża i wygładza skórę, wyrównując jej koloryt.

240 zł

45min

puratore – zabieg oczyszczająco-odżywczy. Papaina rozpuszcza warstwę rogową
naskórka, dając efekt oczyszczonej, miękkiej i rozświetlonej skóry. Enzym wpływa
także na procesy regeneracyjne, dzięki czemu peeling puratore wskazany jest także do
pielęgnacji cery trądzikowej i po zabiegach medycyny estetycznej.

120 zł

60min

studio.peel 40% kwas migdałowy – zabieg dla skóry problematycznej
i z niedoskonałościami. Reguluje wydzielanie sebum. Dzięki działaniu
przeciwdrobnoustrojowemu i przeciwbakteryjnemu radzi sobie z cerą trądzikową i tłustą.
Wspomaga odbudowę komórkową, złuszczając wierzchnie warstwy naskórka. Poprawia
strukturę i koloryt skóry oraz działa przeciwzmarszczkowo.

200 zł

120min

90min

90min

FX

120 zł

60min

FX + ampułka

145 zł

75min

FX + maska (algowa) + masaż twarzy oraz dłoni

180 zł

90min

FX + plecy

150 zł

90min

Fx + maska + FX plecy

240 zł

120min

masaż kulami CryoGlobes

80 zł

5-10 min

element innego zabiegu

50 zł

5-10 min

Zimne piękno

Jako jedyni w Polsce podnosimy jakość zabiegów wzbogacając je o regenerujący
masaż wykonany kulą CryoGlobes. Wykorzystując technologię krioterapii uzyskujemy
wygładzoną i napiętą skórę, redukcję stanów zapalnych oraz zmniejszenie widoczności
dużych porów. Usprawnienie mikrokrążenia przyczynia się do zwiększonej pracy
komórkowej skóry poprawiając jej wygląd i jakość oraz pozostawiając ją pełną blasku.

Makijaż permanentny

90min

Dolna powieka oka

300 zł

Górna powieka oka

300-500 zł

Górna + dolna powieka

650 zł

Brwi

750 zł

Kontur ust

studio.peel kwas migdałowy z algami – zabieg z 40% kwasem migdałowym dla
skóry problematycznej, z niedoskonałościami, wzbogacony dodatkowo o wyciszającą
maskę algową.

250 zł

120min

studio.peel 25% kwas glikolowy – zabieg odmładzający, przeciwzmarszczkowy.
Wskazany dla skóry wiotkiej, pozbawionej jędrności. Poprawia kondycję oraz strukturę
skóry twarzy.

200 zł

90min

studio.peel kwas glikolowy + White Ten – zabieg odmładzający i przeciwzmarszkowy
dla skóry szarej i ziemistej na bazie 20% kwasu glikolowego wzmocnionego o
wybielający kompleks White Ten. Jest odpowiedni dla osób, które chcą przeciwdziałać
oznakom starzenia skóry oraz z koniecznością wyrównania kolorytu skóry.

200 zł

60min

studio.peel kwas pirogronowy + kwas mlekowy – zabieg przecwitrądzikowy dla
skóry problematycznej na bazie 25% kwasu pirogronowego i 25% mlekowego. Powinien
być stosowany u osób ze skórą tłustą, łojotokową z tendencją do przesuszania się,
trądzikową i mieszaną.

200 zł

60min

900 zł

Kontur ust z wypełnieniem

1200 zł

Kontur ust z cieniowaniem

1100 zł

Wspaniały dzień Kobiety – 625 zł / czas 6 h

Peeling całego ciała
Masaż ciała masłem dottore dobranym według indywidualnych preferencji zapachowych
Pielęgnacyjny zabieg twarzy dottore, dobrany do rodzaju cery
Manicure oraz pedicure z pomalowaniem paznokci

Wspaniały dzień Mężczyzny – 400 zł / czas 3,5 h

Pielęgnacyjny zabieg twarzy dottore, dobrany do rodzaju cery
Masaż ciała masłem dottore dobranym według indywidualnych preferencji zapachowych
Parafina na dłonie z peelingiem i masażem

Piękna ja – 370 zł / czas 3,5 h

Peeling całego ciała
Masaż ciała masłem dottore dobranym według indywidualnych preferencji zapachowych
Zabieg na twarz Puratore połączony z masażem

Kobieta w ciąży – 455zł czas / 5 h – zabieg dla Pań w II oraz III trymestrze ciąży

Odżywczy zabieg na twarz, szyję i dekolt (peeling kawitacyjny lub kremowy, maska, masaż, serum)
Zabieg pielęgnujący dłonie( manicure z pomalowaniem, parafina, masaż dłoni)
Pielęgnacyjny zabieg twarzy dottore, dobrany do rodzaju cery
Zabieg pielęgnujący stopy(pedicure z pomalowaniem, masaż)

Te przykładowe pakiety nie wyczerpują wszystkich możliwości
pielęgnacji ciała. Powiedz nam o czym marzysz, a stworzymy Twój
własny, idealny plan ucieczki od codzienności, który z radością
dla Ciebie zrealizujemy. Zamów dla siebie i przyjaciółki, lub spraw
radość mamie lub mężowi, a przestaną Ci zazdrościć.

Pakiety SPA

W pakietach SPA zawarty jest lekki lunch.

Profilaktykę i odpowiednie dla tego okresu bezpieczne
leczenie stosujemy już w miarę możliwości podczas
ciąży. Uzyskane efekty są wtedy najlepsze,
a występowanie niekorzystnych zmian estetycznych
jest dużo mniejsze i łatwiejsze do leczenia.
Program rewitalizacji po porodzie obejmuje leczenie
typowych objawów: przywracanie jędrności i napięcia
mięśni oraz skóry brzucha, zmiejszenie rozstępów,
poprawienie jędrności biustu, zamykanie poszerzonych
naczyń nóg i leczenie cellulitu. Często nieodzownym
elementem rewitalizacji po porodzie jest odchudzanie
lub konieczność wymodelowania sylwetki.

NZOZ Klinika Estetyki Ciała

RECEPCJA

ul. Margonińska 22,

500 213 055

40-524 Poznań

508 133 060

61 849 95 78 / www.kec.pl

recepcja@kec.pl

