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STREFA MĘSKA 

 

 

Skuteczna metoda oczyszczania skóry 

przeznaczona dla osób borykających się                            

z trądzikiem zaskórnikowym i grudkowym.  

Zabieg pozwala pozbyć się niechcianych 

wykwitów skórnych.  

Zabieg wykonywany przez profesjonalnego 

kosmetologa (a takim przecież jest Justyna! :) ) 

może zdziałać cuda. Nie do powtórzenia w warunkach domowych.  

 

 

 

 

 

Zabieg służący do głębokiej pielęgnacji                              

i regeneracji skóry, którego zaletą jest brak 

skutków ubocznych. Polega na oczyszczaniu 

skóry i  złuszczaniu naskórka za pomocą                      

fal ultradźwiękowych. Jest całkowicie 

bezbolesny. Poprzez przyjemne i naturalne 

wibracje działa on łagodnie na skórę i pozwala na 

efektywne odnowienie i głębokie oczyszczenie. Zabieg idealny dla wszystkich typów skóry – 

również dla skóry wrażliwej. Zabieg: 

 zwalcza bakterie, które są jedną z przyczyn powstawania wykwitów skórnych (działa 

sterylizująco) 

 usuwa martwy naskórek i płytkie zaskórniki 

 usuwa substancje toksyczne, pozostałości po kosmetykach 

 stymuluje komórki do naturalnej odnowy 

 ujędrnia skórę (poprzez mikromasaż stymulujący fibroblasty do odnowy komórek 

kolagenowych i elastycznych) 

 poprawia cyrkulację krwi 

 pozostawia skórę odświeżoną i gładką 

 

 

 

 

oczyszczanie manualne 
twarzy 

cena: 100 zł 

czas trwania – ok. 1,5 - 2 h 

peeling kawitacyjny 

cena: 40 zł  

czas trwania – ok. 20-40 min. 
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Całkowicie bezbolesne, bezinwazyjne, 

mechaniczne ścieranie naskórka za pomocą 

specjalnej diamentowej głowicy.  Idealna 

alternatywa dla zabiegów medycyny 

estetycznej! Podczas zabiegu intensywność jest 

kontrolowana i dopasowywana indywidualnie 

dlatego zabieg jest bezpieczny. Dzięki 

umiarkowanemu usuwaniu górnych warstw 

naskórka w jego najgłębiej położonej warstwie 

dochodzi do zintensyfikowania tworzenia się nowych komórek, które wędrują do góry                        

i zastępują komórki uszkodzone. Złuszczanie następuje stopniowo – warstwa po warstwie. 

Polecana szczególnie osobom borykającym się z problemem zaskórników, trądziku, 

przebarwieniami , bliznami i zmianami potrądzikowymi. Zabieg polecany również osobom             

z szorstkim i zrogowaciałym naskórkiem, które chcą uelastycznić skórę i wygładzić 

zmarszczki. Mikrodermabrazja idealnie przygotowuje skórę do zabiegów laserowych 

(fotoodmładzanie, zamykanie naczynek czy usuwanie przebarwień) 

Zalety: bezpieczna i kontrolowana głębokość ścierania, pobudzenie produkcji kolagenu, 

eliminacja bakterii z powierzchni skóry, bezbolesność, brak urazów skóry, szybki czas gojenia, 

alternatywa dla osób nietolerujących peelingów chemicznych. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   depilacja woskiem 

Marzysz o gładkiej skórze na dłużej niż długo?  

Odważ się – naprawdę warto, a profesjonalnie wykonany zabieg 

nie jest tak bolesny, jak się wydaje! Nie jest też drogi! To jedna z 

najskuteczniejszych metod usuwania owłosienia. Rozgrzany wosk 

dociera głęboko dzięki czemu usuwamy włos wraz z korzeniem – 

odrastanie trwa długo, a włosy stają się coraz rzadsze i cieńsze. 

Efekt utrzymuje się nawet 6 tygodni.  

 

mikrodermabrazja                       
z maską kremową kojącą 

cena:  

twarz – 60 zł 

plecy – 90 zł 

 

regulacja brwi – 7 zł 

depilacja: 

pachy – 15 zł 

klatka piersiowa – 15-50 zł 

plecy – 50 zł 

 

pedicure – 40 zł 

manicure – 20 zł 


