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1. Zabieg Hydro Balance 
Zabieg przeznaczony do skóry suchej, odwodnionej, wymagającej 

natychmiastowego nawilżenia.

Substancja czynna: kwas hialuronowy.

2. Zabieg Pure Balance
 Intensywnie oczyszczający zabieg zapobiegający powstawaniu 

stanów zapalnych skóry, działa antybakteryjnie (hamuje 

rozprzestrzenianie się bakterii wywołujących wypryski).

3. Zabieg Stress Balance
SRC – Complex to pełna ochrona do skóry wrażliwej. Zawiera 

specjalne, hypoalergiczne składniki oraz bazuje na nowoczesnej 

technologii. Redukuje nadwrażliwość skóry oraz zaczerwienienia, 

wzmacnia jej odporność, łagodzi podrażnienia, intensywnie chroni 

komórki zapobiegając ich zniszczeniu.

4. Zabieg Caviar Perfec�on
Prawdziwy luksus dla cery dojrzałej. Kompozycja wysoko 

aktywnych składników wraz z luksusowym ekstraktem z kawioru, 

działa wygładzająco na głębokie zmarszczki. Zwiększa 

elastyczność, objętość oraz nawilżenie skóry.

5.  Declare - ekspresowa pielęgnacja twarzy

6.  Zabieg pielęgnacyjny okolic oczu

1. Zabieg Skin Energy
Działa na wewnętrzne warstwy skóry, pobudzając komórki 

macierzyste. Przez 24h aktywuje i wzmacnia naturalne funkcje 

skóry. Zabieg głęboko nawilżający, efekt widoczny „tu i teraz” 

utrzymujący się przez długi czas.

2. Zabieg Miracle
Miracle - zabieg regeneracyjny przeznaczony dla kobiet 

wymagających szybkiej, ale bardzo intensywnej pielęgnacji z 

natychmiastowym efektem. Substancje aktywne pobudzają 

energię komórkową zwiększając trzykrotnie wytrzymałość skóry 

na rozciąganie. Zabieg pobudza, utrzymuje i chroni naturalną 

żywotność komórek macierzystych, tworząc idealne środowisko 

dla samoregeneracji. 

3. Zabieg Master care - arcydzieło w pielęgnacji 

przeciwstarzeniowej + prełowe dłonie
Zabieg z ekstraktem z hibiskusa - naśladuje działanie 

protoglikanów powodując wzrost elastyczności, gęstości i 

jędrności skóry. Nanokapsułki z rutyną pobudzają naturalne 

procesy samoodnowy. Zapewniają głębokie nawilżenie niemal jak 

zastrzyk hialuronowy, neutralizując wolne rodniki. Cera staje się 

bardziej elastyczna, a linie i zmarszczki widocznie się spłycają.

4. Zabieg  Złoty luksus + perłowe dłonie + perłowe stopy
Luksusowy zabieg odmładzający wzbogacony o płatki czystego 

24-karatowego złota, wyprodukowanego przez szwajcarskich 

jubilerów. Opóźnia proces powstawania zmarszczek, stymuluje 

syntezę kolagenu oraz nawilża i odżywia skórę. Zwiększa 

sprężystość i napięcie, dodatkowo wygładzając jej struktury.

Dodatkowo do każdego zabiegu na twarz: 

1. FALE RADIOWE – li�ing s óry bez użycia skalpela
Fale radiowe powodują w skórze obkurczenie włókien 

kolagenowych i zwiększenie poziomu natlenienia tkanek, 

przyczyniając się do pobudzenia procesów regeneracyjnych i 

uelastycznienia skóry. Nieinwazyjna metoda do zwalczania 

wiotkości, stosowana w celu redukcji zmarszczek.

2. SONOFOREZA
Celem zabiegu jest wprowadzenie substancji aktywnych 

(leczniczych, kosmetycznych) w głębsze warstwy naskórka. 

Substancje wtłaczane za pomocą ultradźwięków przekraczają 

barierę, jaką jest płaszcz hydrolipidowy oraz błony komórkowe i 

wnikają do żywych warstw naskórka.

3. PEELING KAWIACYJNY
to nowoczesna metoda wykorzystywana do bezbolesnego i 

głębokiego oczyszczania skóry za pomocą ultradźwięków. 

Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry 

następuje w sposób bezpieczny i pozbawiony efektów ubocznych.
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Zabiegi pielęgnacyjne twarzy JUVENA SWITZERLAND
Nowa era w pielęgnacji przeciwstarzeniowej skin nova sc technology. 
Sprzyja rozwojowi i aktywuje własne komórki macierzyste FACIAL TREATMENTS

DECLARE SWITZERLAND

Świat piękna skóry wrażliwej

WELLNESS

SPA
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1. GINGER OF SPA - Zabieg ujędrniający*   
Imbirowy zabieg na ciało o działaniu rozgrzewająco – 

wyszczuplającym, który w wyjątkowy sposób pielęgnuje każdy 

rodzaj skóry, wprowadza ją w stan ukojenia i odprężenia.

2. ACAI BERRY OF SPA / CRANBERRY OF SPA- Zabieg 

Anty Agine*
Zabieg spowalniający procesy starzenia się skóry. Stworzony z 

myślą o wyjątkowo suchej i wrażliwej skórze. Zapewnia efekt 

długotrwałego nawilżenia i odżywienia skóry. Przyjemny aromat, 

wprowadza nas w stan wszechogarniającego relaksu.

3. BAMBOO / MANGO OF SPA - Zabieg nawilżający*   
Bambusowy lub Mango-mandarynkowy zabieg na ciało. Zapewnia 

efekt długotrwałego nawilżenia i natłuszczenie skóry, 

odbudowuje warstwę lipidową i poprawia elastyczność naskórka, 

wygładza skórę i sprawia, że jest wyjątkowo miękka i delikatna w 

dotyku.

4. LEMON TREE/ BLACK TEA OF SPA- Zabieg 

odświeżający*  
Składniki z drzewa cytrynowego zawarte w maśle shea działają 

niezwykle odświeżająco.

Starannie dobrana kompozycja zapachowa otula odżywczym, 

dzikim zapachem owoców cytrusowych, który wprowadza w 

pozytywny nastrój, uwalnia od stresu, zapewniając energię i 

witalność na cały dzień.  Zawarte w nim oleje ze słodkich 

migdałów oraz eko-certyfikowany olej jojoba doskonale nawilżają, 

zmiękczają oraz wzmacniają elastyczność skóry.

Manicure klasyczny z malowaniem lub odżywką

Manicure lakierem hybrydowym

 +peeling dłoni + masło shea 

Usunięcie manicure hybrydowego

Manicure męski + peeling dłoni + masło shea

Zabieg „Perłowe dłonie” (peeling, maska, parafina)

Zabieg „Perłowe stopy” (peeling, maska, parafina)

Parafina dłonie / stopy

Pedicure klasyczny z malowaniem lub odżywką

+ peeling stóp + masło shea

Pedicure lakierem hybrydowym

+ peeling stóp + masło shea

Pedicure męski 

+ peeling stóp + masło shea

1.  Ekskluzywny pakiet crocusowy of Spa
•  luksusowy zabieg na twarz + dermo konsultacja 

Wyjątkowe składniki aktywne, dobrane tak, by precyzyjnie 

zwalczać oznaki starzenia i upływającego czasu na skórze.

•  Zabieg na ciało Cranberry/Ginger of Spa treatment 

odmładzający, antycellulitowy zabieg na ciało. Zapewnia 24h 

nawilżenia i napięcia skóry.

•  Zabieg Perłowe Dłonie 

•  Zabieg Perłowe Stopy 

2.  Pakiet dla dwojga
•  oczyszczający aroma peeling ciała 

•  relaksujący masaż melonowy 

gwarantuje odprężenie i dogłębne nawilżenie skóry

•  zabieg Hydro balance – zapewnia skórze intensywne nawilżenie 

przez 24 h  oraz jedwabistą gładkość.

•  Zabieg perłowe dłonie 

1. Masaż Crocusowy masłem Shea  

   

2. Masaż Relaksacyjny 

3. Masaż Hawajski LOMI LOMI LUI 

4. Masaż gorącymi kamieniami  

   

5. Masaż gorącymi olejami 

Time Together - masaż dla dwojga

Tytoń z whisky - rytuał dla prawdziwego faceta

Złoto Maroka - luksusowy rytuał dla kobiet 

Zbójnicki relaks

Masaż wykonywany przy dźwiękach góralskiej muzyki

6.  Peeling ciała

7. Masaż stóp  

 

8.  Masaż twarzy, szyi i dekoltu
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Zabiegi na ciało

Masaż

Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy

Strefa biznesowa pakiety

Każdy zabieg składa się z peelingu całego ciała oraz masażu masłem Shea



1. Makijaż dzienny

2. Makijaż wieczorowy

3. Rzęsy metodą 1:1 naturalny efekt

4. Rzęsy metodą 2d

5. Keratynowy li�ing i lamin wanie rzęs

6. Henna brwi

                      
7. Regulacja brwi

8. Henna rzęs 

9. Pakiet regulacja brwi + henna brwi i rzęs                 

10.  Stylizacja brwi ( regulacja i farbowanie)       

Karboksyterapia brzuch

Karboksyterapia pośladki

Karboksyterapia uda

Karboksyterapia uda + pośladki

Karboksyterapia twarz 

Karboksyterapia rozstępy 

Karboksyterapia dłonie 

3.  Pakiet dla kobiet w ciąży 
Zabieg Chocolate of Spa 

poprawiający nastrój czekoladowy zabieg na ciało, kompleksowo 

nawilża i ujędrnia skórę.

•  Zabieg Stress balance – specjalistyczny zabieg do skóry 

wrażliwej, który nawadnia, dodaje blasku, hipoalergiczny.

•  Relaksacyjny masaż stóp 

•  Perłowe dłonie 

4. Pakiet MEDICAL SPA LUXURY
•  Kriolipoliza na brzuch

To najskuteczniejsze bezinwazyjne usuwanie tkanki tłuszczowej 

poprzez jej zamrażanie.

•  Lipolaser na uda

Lipolaser  jest zimnym laserem diodowym, którego działanie 

polega na biostymulacji naturalnych kanałów metabolicznych 

światłem czerwonym, czego efektem jest rozbicie tkanki 

tłuszczowej.  

•  Zabieg na twarz ZŁOTY LUKSUS z 24 k złotem

Luksusowy zabieg odmładzający wzbogacony o płatki czystego 24 

karatowego złota.

•  Perłowe dłonie

•  Perłowe stopy

5. Pakiet Medical Slim
•  Kriolipoliza  na brzuch

•  Lipolaser na uda

6. Pakiet Medical BODY & FACE 
•  Kriolipoliza ( brzuch/uda/pośladki)

•  Miracle Juvena Switzerland - odmładzający zabieg na twarz 

•  Perłowe dłonie 

7.  METAMORFOZA - DAY OF SPA 
Specjalistyczny i indywidualny dobór zabiegów pielęgnacyjnych i 

Medical Spa.

1. Pakiet małej księżniczki 
Czekoladowy masaż twarzy i ciała 

2. Malowanie paznokci dłoni i stóp 

3. Pakiet małego księcia 
Melonowy masaż twarzy i ciała 
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Make up  & zabiegi uzupełniające

Kriolipoliza kriolipol ht

Medical spa

Zabiegi dla dzieci
Spa treatments for children

Zabiegi wykonywane na specjalistycznych urządzeniach

Karboksyterapia
To rewolucyjna metoda polegająca na iniekcjach terapeutycznym gazem CO². 
Szerokie spektrum działania „cudownego gazu” pozwala na uzyskanie 
spektakularnych efektów terapeutycznych.

Cena za jeden zabieg:

Kriolipoliza to najskuteczniejsze bezinwazyjne 

usuwanie tkanki tłuszczowej poprzez jej 

zamrażanie (lipolizy). Ochłodzone komórki 

tłuszczowe przechodzą “kontrolowaną śmierć” 

i zostają trwale zniszczone. Tę metodę poleca 

się osobom, które nie mogą sobie poradzić  

z wałeczkami tłuszczu na brzuchu, 

udach czy biodrach. 

Kriolipoliza 

(brzuch/uda/pośladki/ramiona)

1 zabieg   450 zł / 80min 
4 zabiegi  

 

1500 zł 

Liposukcja 
ultradźwiękowa 

to metoda, która bezinwazyjnie i nie powodując 
efektów ubocznych pozwala wyszczuplić 
wybrane parte ciała. 
Delikatna energia ultradźwięków nakierowywana 
jest bezpośrednio na tkankę tłuszczową, nie 
uszkadzając nerwów, naczyń krwionośnych ani 
tkanki łącznej. Przyspiesza to czas rekonwalescencji 
oraz pozwala osiągnąć spektakularne efekty.

CENNIK
uda+pośladki  

     

150 zł  cena 10 zabiegów –1300 zł
uda+pośladki+brzuch  

    

180 zł  cena 10 zabiegów –1500 zł
uda+pośladki+brzuch+ramiona   200 zł  cena 10 zabiegów – 1700 zł

Endomasaż - metodą endermologii 
redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej i cellulitu

Zabieg polega na wytworzeniu podciśnienia w wyniku zassania skóry i tkanek 
leżących pod głowicą, co doprowadza do intensywnego przekrwienia. 
Poprawia się cyrkulacja krwi i limfy, przyspieszeniu ulega przemiana materii 
komórek, dzięki czemu skóra jest lepiej odżywiona i dotleniona. 
Spektakularne efekty w ujędrnieniu skóry.

CENNIK
uda+pośladki  

     

150 zł  cena 10 zabiegów –1300 zł
uda+pośladki+brzuch+ramiona  

  

200 zł  cena 10 zabiegów –1700 zł

Lipolaser
To idealne rozwiązanie dla osób w każdym wieku, które marzą o utracie 
nadmiaru centymetrów w obwodzie, a nie chcą poddawać się inwazyjnym 
zabiegom medycyny estetycznej. Lipolaser  jest zimnym laserem diodowym, 
którego działanie polega na biostymulacji naturalnych kanałów metabolicznych 
światłem czerwonym, czego efektem jest rozbicie tkanki tłuszczowej.  
Metoda całkowicie bezbolesna.

CENNIK
brzuch  

      

150 zł  cena 10 zabiegów –1200 zł
uda  

      

150 zł  cena 10 zabiegów –1200 zł

Zdrowie
Porada dietetyczna   

   
100 zł Trening personalny   

   

60 min - 100 zł
5 zajęć 450 zł
10 zajęć 800 zł
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Strefa biznesowa pakiety


