LASEROTERAPIA I DERMATOCHIRURGIA LASEROWA

Fotoodmładzanie twarz .......................................................................
Fotoodmładzanie czoło
Fotoodmładzanie policzki .
Fotoodmładzanie nos .
Fotoodmładzanie wokół ust .
Fotoodmładzanie szyja .
Fotoodmładzanie dekolt .
Fotoodmładzanie twarz+szyja+dekolt .
Usuwanie głębokich zmarszczek nd-yag ...............................................
Zamykanie naczyń - pojedyncze naczynie .
Zamykanie naczyń - nos
Zamykanie naczyń - policzki
Zamykanie naczyń - nogi ....................................................................
Usuwanie zmian naczyniowych i pigmentowych ..................................
Usuwanie włókniaków, kurzajek, brodawek .........................................

PRESTIGE institute

DEPILACJA LASEROWA

Wąsik .
Broda .
Żuchwa .
Policzki .
Baki
Pachy
Przedramiona .
Ręce .
Tors .
Plecy . ...................................................................................................
Linia biała .
Piersi ........................................................................................................
Linia bikini .
Bikini płytkie .
Bikini pełne .
Pośladki .
Uda .
Łydki .
Całe nogi .

Fryzjerstwo
USŁUGA
Strzyżenie + modelowanie damskie
Strzyżenie męskie maszynka
Strzyżenie męskie nożyczki
Strzyżenie dziecka

Krótkie Średnie
od 50 zł od 60 zł
30 zł
od 35 zł
od 25 zł

Koloryzacja - 1 kolor
Baleyage
Ombre
Refleksy
Koloryzacja ELUMEN
Dekoloryzacja
Dekoloryzacja + koloryzacja

od 110 zł od 150 zł
od 160 zł od 200 zł
od 200 zł
od 30 zł od 50 zł
od 150 od 200 zł
od 100 zł od 130 zł
od 200 zł od 250 zł

Modelowanie dzienne damskie
Modelowanie wieczorowe damskie
Modelowanie męskie
Fryzura wieczorowa- upięcie
Upięcie ślubne
Trwała
Regeneracja Olaplex + modelowanie
Regeneracja Maroccanoil + modelowanie
Regeneracja Kerasilk Control + modelowanie
Keratynowa kuracja wygładzająca
Kerasilk Control

40 zł
50 zł

120 zł

50 zł
60 zł
20 zł
od 70 zł
od 150 zł
140 zł

100 zł
70 zł
80 zł

150 zł
90 zł
100 zł
od 300 zł

CENNIK ZABIEGÓW
www.prestigeinstitute.pl

LASEROTERAPIA I DERMATOCHIRURGIA LASEROWA

Pielęgnacja Twarzy

Fotoodmładzanie twarz ....................................................................... 800-1000 zł
Fotoodmładzanie czoło ................................................................................. 250 zł
Fotoodmładzanie policzki .............................................................................. 500 zł
Fotoodmładzanie nos .................................................................................... 300 zł
Fotoodmładzanie wokół ust ........................................................................... 300 zł
Fotoodmładzanie szyja . ................................................................................ 200 zł
Fotoodmładzanie dekolt ................................................................................ 500 zł
Fotoodmładzanie twarz+szyja+dekolt ..........................................................1600 zł
Usuwanie głębokich zmarszczek nd-yag ............................................... 300-700 zł
Zamykanie naczyń - pojedyncze naczynie .................................................... 100 zł
Zamykanie naczyń - nos ............................................................................... 300 zł
Zamykanie naczyń - policzki ......................................................................... 500 zł
Zamykanie naczyń - nogi .................................................................... 100 -1600 zł
Usuwanie zmian naczyniowych i pigmentowych .................................. 100 - 700 zł
Usuwanie włókniaków, kurzajek, brodawek ......................................... 100 - 300 zł

PRESTIGE institute

COLLAGEN INTENSIVE

Cena: 170 zł

Zabieg z aktywnym kolagenem, poprawia elastyczność, zmniejsza widoczność
zmarszczek, intensywnie i długotrwale nawilża.
.................................................................................................................................

VITAMIN COMPLETE

Cena: 170 zł

Zabieg multiwitaminowy, głęboko nawilża, regeneruje, ujędrnia i rozświetla,
intensywna terapia anty-anging.
.................................................................................................................................

PERFECT SKIN YOUNG

Cena: 150 zł

Zabieg oczyszczająco-odświeżający, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych,
reguluje wydzielanie sebum.
.................................................................................................................................

DEPILACJA LASEROWA

Wąsik . .......................................................................................................... 150 zł
Broda ............................................................................................................. 200 zł
Żuchwa ......................................................................................................... 200 zł
Policzki ......................................................................................................... 200 zł
Baki ............................................................................................................... 150 zł
Pachy ............................................................................................................ 200 zł
Przedramiona ............................................................................................... 300 zł
Ręce ............................................................................................................. 500 zł
Tors . ............................................................................................................. 400 zł
Plecy . ................................................................................................... 500-600 zł
Linia biała ...................................................................................................... 100 zł
Piersi ........................................................................................................ od 100 zł
Linia bikini . .................................................................................................... 200 zł
Bikini płytkie . ................................................................................................. 250 zł
Bikini pełne .................................................................................................... 300 zł
Pośladki ........................................................................................................ 300 zł
Uda ............................................................................................................... 400 zł
Łydki .............................................................................................................. 400 zł
Całe nogi ........................................................................................................700 zł

PERFECT SKIN

Cena: 200 zł

Zabieg oczyszczająco-regenerujący, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych,
reguluje wydzielanie sebum, intensywnie nawilża.
.................................................................................................................................

Q10 SKIN ACTIVE

Cena: 170 zł

Zabieg dotleniająco-regenerujący z antyoksydantami, pobudza skórę do
regeneracji, rozświetla, ujędrnia dając efekt liftingu.
.................................................................................................................................

REDNESS REDUCE

Cena: 190 zł

Zabieg nawilżająco - łagodzący do cery naczyniowej, zmniejsza widoczność
rozszerzonych naczynek wzmacnia i uelastycznia ich ściany.
.................................................................................................................................

HYDRO- LIPID

Cena: 150 zł

Zabieg nawilżająco-kojący uzupełnia niedobory lipidów, wygładza i regeneruje
skórę.
.................................................................................................................................

Fryzjerstwo
Strzyżenie + modelowanie damskie
Strzyżenie męskie maszynka
Strzyżenie męskie nożyczki
Strzyżenie dziecka

DŁUGOŚĆ WŁOSÓW
Krótkie Średnie Długie
od 50 zł od 60 zł od 70 zł
30 zł
od 35 zł
od 25 zł

Koloryzacja - 1 kolor
Baleyage
Ombre
Refleksy
Koloryzacja ELUMEN
Dekoloryzacja
Dekoloryzacja + koloryzacja

od 110 zł od 150 zł
od 160 zł od 200 zł
od 200 zł
od 30 zł od 50 zł
od 150 od 200 zł
od 100 zł od 130 zł
od 200 zł od 250 zł

USŁUGA

Modelowanie dzienne damskie
Modelowanie wieczorowe damskie
Modelowanie męskie
Fryzura wieczorowa- upięcie
Upięcie ślubne
Trwała
Regeneracja Olaplex + modelowanie
Regeneracja Maroccanoil + modelowanie
Regeneracja Kerasilk Control + modelowanie
Keratynowa kuracja wygładzająca
Kerasilk Control

40 zł
50 zł

120 zł
100 zł
70 zł
80 zł

od 300 zł

200 zł
110 zł
120 zł

Cena: 250 zł

Zabieg kojący do skór naczyniowych i z trądzikiem różowatym, delikatnie
złuszcza naskórek, sprzyja oczyszczeniu skóry i redukuje niedoskonałości takie
jak: rozszerzone pory, szorstkość skóry, zmiany zapalne. Intensywnie odświeża,
wygładza i rewitalizuje, minimalizuje rumień naczyniowy i zapalny, obkurcza
i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych wyraźnie zmniejszając widoczność
teleangiektazji.
.................................................................................................................................

od 200 zł
od 300 zł
od 300 zł
od 80 zł
od 250 zł
od 150 zł
od 300 zł

50 zł
60 zł
60 zł
70 zł
20 zł
od 70 zł od 90 zł
od 150 zł
140 zł
od 160 zł
150 zł
90 zł
100 zł

ANTIREDNESS ,,STOP NACZYNKOM”

AGE REVERSE „COFNIJ CZAS”

PRESTIGE institute
Instytut czynny:
Pn-Pt: 9-21, Sob: 9-20, Niedz: 10-18
GALERIA SIEDLCE

CENNIK ZABIEGÓW

email: biuro@prestigeinstitute.pl
www.prestigeinstitute.pl

www.prestigeinstitute.pl

tel:

500 600 908

Cena: 250 zł

Luksusowy zabieg zawierający unikalną kombinację wielozadaniowych składników
przeciwstarzeniowych. Zabieg ukierunkowany na wszystkie widoczne oznaki
starzenia się skóry: plamy starcze, utrata jędrności i zmarszczki. Optymalnie
uzupełnia poziom nawodnienia skóry, głęboko nawilża, chroni przed szkodliwym
działaniem środowiska.
.................................................................................................................................

ACNE LIFT

Cena: 250 zł

Zabieg regulujący do skór trądzikowych, przetłuszczających się, z oznakami
starzenia Zabieg działa wspomagająco w redukcji łojotoku i leczeniu trądziku.
Wygładza skórę, działa keratolitycznie, hamuje aktywność gruczołów łojowych,
a także redukuje oznaki starzenia.
.................................................................................................................................

SIGNATURE FACELIFT „BOMBA WITAMINOWA”

Cena: 300 zł

The Signature facelift zabieg nawilżająco-rozświetlający natychmiast poprawia
kondycje skóry, delikatnie złuszcza i rozjaśnia naskórek, stymuluje produkcje
kolagenu, wzmacnia i usprawnia mikro cyrkulacje w naczyniach włosowatych,
silnie nawilża oraz działa antyoksydacyjnie. Polecany do skór odwodnionych,
z rumieniem, naczyniowych i z trądzikiem różowatym, po zabiegach chirurgii
plastycznej, również dla kobiet w ciąży. Rewelacyjny zabieg bankietowy.
.................................................................................................................................

OXYBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg rewitalizujący skórę, polecany dla cer wrażliwych, alergicznych
i naczyniowych. Polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za pomocą
jednoczesnej aplikacji tlenu i strumienia soli fizjologicznej.
.................................................................................................................................

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

FALE RADIOWE
RED CARPET FACIAL - „OGIEŃ I LÓD”

Cena: 300 zł

Zabieg, który otrzymał nagrodę COSMOPOLITAN Prixe de beauty dla najlepszego
zabiegu liftingującego. Zabieg poprawia wygląd drobnych i głębokich zmarszczek,
wygładza, zmiękcza skórę, stymuluje odnowę komórkową. Przeznaczony do skór
o obniżonej elastyczności, z przebarwieniami, zmarszczkami, do skóry tłustej
i mieszanej. Rewelacyjny zabieg bankietowy

Zabiegi złuszczające kwasami
Zabiegi dostosowane do każdego rodzaju skóry i jej problemów takich jak:
wiotkość, zaskórniki, trądzik, przebarwienia i blizny.
Kwas migdałowy: . ......................................................................................... 120 zł
Kwas mlekowy / glikolowy ............................................................................. 120 zł
Kwas ferulowy .............................................................................................. 220 zł
Kwas salicylowy ............................................................................................ 220 zł
Kwas DNA Recovery...................................................................................... 220 zł

Zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji opierają się na wywołaniu efektu
termicznego w tkance. Przegrzanie tkanki przyczynia się do stymulacji fibroblastów,
a tym samym odbudowy oraz wytwarzaniu nowego kolagenu i elastyny.
Zabieg pomaga zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej, zmniejszenia cellulit,
oraz modeluje sylwetkę. Zabieg na twarz minimalizuje zmarszczki, zwiększa
elastyczność i poprawia owal twarzy.
.................................................................................................................................

*Wszystkie technologie zabiegu firmowego PRESTIGE institute dostępne są
w atrakcyjnych pakietach zabiegowych.

Pielęgnacja okolic oczu
Cena: 250 zł

Wszechstronny zabieg oczyszczająco-nawilżająco-przeciwzmarszczkowy.
Zabieg usuwa najbardziej powierzchniowe warstwy skóry, głębsze pobudza do
regeneracji. Doskonale nawilża, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, redukuje
zmarszczki i przywraca skórze świeżość i młody wygląd. Rewelacyjny zabieg
bankietowy.
.................................................................................................................................

ICOONE

Cena: 220 zł

Zabieg liftingująco-odmładzający skórę twarzy, znacząco spłyca zmarszczki.
Działa silnie liftingująco, remodeluje owal twarzy, poprawia jakość i gęstość skóry.
.................................................................................................................................

COLLAGEN INTESIVE EYE

Cena: 50 zł

Zabieg odmładzający na okolice oczu
.................................................................................................................................

HYDRO LIPID SILKY LOOK

Zabieg wygładzający na okolice oczu.

Cena: 700 zł

Zabieg silnie odmładzający, liftingujący, stymulujący odnowę skóry, poprawia
gęstość i elastyczność skóry, działa liftingująco, znacząco spłyca zmarszczki,
redukuje rozstępy oraz blizny, zmniejsza przebarwienia.

PRESTIGE institute – ZabiegI firmowE
Wielokierunkowy zabieg łączący w sobie najnowocześniejsze technologie
kosmetyczne przeznaczony do wszystkich rodzajów skór i ich problemów.

MIKRODERMOBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg polegający na stopniowym i kontrolowanym złuszczaniu warstwy rogowej
naskórka.
.................................................................................................................................

SILKY BEAUTY HAND

Cena: 30 zł

Zabieg na dłonie regenerujący z parafiną i peelingiem cukrowym
.................................................................................................................................

BEAUTIFUL FEET

Cena: 30 zł

Zabieg wygładzający na stopy

Makijaż
Makijaż dzienny ............................................................................................. 100 zł
Makijaż wieczorowy . ..................................................................................... 150 zł
Makijaż ślubny ............................................................................................... 150 zł

Makijaż permanentny

Dolna kreska ................................................................................................. 400 zł
Górna kreska ................................................................................................. 600 zł
Kreska dekoracyjna ....................................................................................... 700 zł
Brwi ............................................................................................................. 1000 zł
Usta ............................................................................................................. 1200 zł
Lip light .......................................................................................................... 200 zł

ZAGĘSZCZANIE RZĘS

Zagęszczanie rzęs volume ............................................................................ 250 zł
Uzupełnienie rzęs volume ............................................................................. 150 zł

ZABIEGI DODATKOWE

ALGAE BODY SLIM

Cena: 250 zł

BODY SPA DELICE

Cena: 250 zł

Zabieg modelująco – antycellulitowy, z algami.
.................................................................................................................................
Zabieg ujędrniająco - wygładzający z maską czekoladową.
.................................................................................................................................

Cena: 220 zł

Odchudzająco remodelujący zabieg na ciało, likwiduje cellulit, niweluje luźną
skórę, ujędrnia, drenuje, redukuje tkankę tłuszczową.

MASAŻE
Masaż częściowy ............................................................................................. 70zł
Masaż relaksacyjny ciała . ............................................................................. 110 zł
Masaż świecą ciała ....................................................................................... 130 zł
Masaż leczniczy ............................................................................................ 130 zł
Masaż twarzy .................................................................................................. 50 zł
Masaż tajski stóp ............................................................................................ 80 zł

„Dzień dla Urody”

Cena: 420 zł

Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż dzienny, modelowanie
włosów.
.................................................................................................................................

„Wielkie Wyjście”

Cena: 380 zł

„Day SPA ”

Cena: 380 zł

„Popołudniowe Odprężenie”

Cena: 260 zł

„Piękna Panna Młoda”

Cena: 790 zł

Zabieg na twarz, manicure hybrydowy, modelowanie włosów.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, relaksacyjny masaż całego ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, relaksacyjny masaż ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż, upięcia próbne i ślubne.
.................................................................................................................................

„Męska sprawa”

Cena: 200 zł

Zabieg na twarz, manicure klasyczny, strzyżenie, stylizacja włosów.

Medycyna estetyczna
BOTOKS

Pielęgnacja ciała

ICOONE
DERMAPEN

Cena: 50 zł

PAKIETY ZABIEGOWE

Manicure klasyczny ......................................................................................... 70 zł
Manicure hybrydowy ....................................................................................... 80 zł
Manicure japoński ........................................................................................... 70 zł
Manicure męski ............................................................................................... 60 zł
Przedłużanie paznokci żelem ........................................................................ 120 zł
Pedicure klasyczny . ...................................................................................... 100 zł
Pedicure hybrydowy .......................................................................................120 zł
Pedicure leczniczy . ........................................................................................150 zł
Zdobienie 1 paznokieć ...................................................................................... 2 zł

Cena: 150 zł

Zabieg wyszczuplający i redukujący widoczność cellulitu, łączy w sobie technologię
infrared oraz dwa zakresy fali ultradźwiękowej, która sprzyja upłynnieniu tkanki
tłuszczowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo
widoczne. Zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.
Idealny dodatek do zabiegów Icoone.

Zabiegi Hi-Tech
SKIN MASTER

Cena: 200 zł

PODCZERWIEŃ / LIPOSUKCJA
ULTRADŹWIĘKOWA

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE

Cena: 100 zł

Zabieg wprowadzania kosmetyków poprzez otwarcie kanałów przy zastosowaniu
impulsów elektrycznych ułatwiających i wzmagających wnikanie aktywnych
składników zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych.
.................................................................................................................................

Pielęgnacja dłoni i stóp

Woskowanie:

Górna warga . .................................................................................................. 20 zł
Broda ............................................................................................................... 20 zł
Policzki ............................................................................................................ 25 zł
Pachy .............................................................................................................. 35 zł
Bikini płytkie . ................................................................................................... 55 zł
Bikini głębokie ................................................................................................. 75 zł
Bikini brazylijskie ........................................................................................... 100 zł
Ręce ................................................................................................................ 40 zł
Łydki ................................................................................................................ 40 zł
Uda .................................................................................................................. 40 zł
Plecy . .............................................................................................................. 75 zł
Tors . ................................................................................................................ 50 zł
Henna brwi ...................................................................................................... 15 zł
Henna rzęs ...................................................................................................... 15 zł
Regulacja brwi ................................................................................................. 15 zł
Henna komplet ................................................................................................ 40 zł
Przekłuwanie uszu ........................................................................................ 100 zł

1 okolica ........................................................................................................ 600 zł
2 okolice .......................................................................................................1100 zł
3 okolice .......................................................................................................1600 zł
Zmarszczki u nasady nosa ............................................................................ 450 zł
Zmarszczki wokół ust .................................................................................... 500 zł
Bruksizm . .................................................................................................... 1200 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

Pachy .......................................................................................................... 1500 zł
Dłonie .......................................................................................................... 1500 zł
Stopy ........................................................................................................... 1500 zł
Czoło ........................................................................................................... 1200 zł

MEZOTERAPIA INIEKCYJNA

Oczy .............................................................................................................. 300 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Szyja . ............................................................................................................ 500 zł
Dekolt ............................................................................................................ 500 zł
Grzbiety rąk ................................................................................................... 500 zł
2 okolice ...................................................................................................... 1000 zł
3 okolice ...................................................................................................... 1200 zł
Skóra owłosiona głowy .................................................................................. 400 zł
Cellulit . ................................................................................................... 600-900 zł
Rozstępy ................................................................................................ 600-900 zł
Lipoliza ................................................................................................... 300-900 zł

KWAS HIALURONOWY

Powiększanie ust . ....................................................................................... 1200 zł
Bruzdy nosowo-wargowe .............................................................................1200 zł
Okolica jarzmowa ............................................................................... 1000-1400 zł
Dłonie ............................................................................................... 1000-1800 zł
Wolumetria twarzy .............................................................................. 1200-2000 zł

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Włosy . ........................................................................................................... 600 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz i szyja ................................................................................................ 1000 zł
Okolice oczu .................................................................................................. 600 zł

DERMAPEN

Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz, szyja, dekolt, dłonie ..........................................................................1200 zł

SIGNATURE FACELIFT „BOMBA WITAMINOWA”

Cena: 300 zł

The Signature facelift zabieg nawilżająco-rozświetlający natychmiast poprawia
kondycje skóry, delikatnie złuszcza i rozjaśnia naskórek, stymuluje produkcje
kolagenu, wzmacnia i usprawnia mikro cyrkulacje w naczyniach włosowatych,
silnie nawilża oraz działa antyoksydacyjnie. Polecany do skór odwodnionych,
z rumieniem, naczyniowych i z trądzikiem różowatym, po zabiegach chirurgii
plastycznej, również dla kobiet w ciąży. Rewelacyjny zabieg bankietowy.
.................................................................................................................................

OXYBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg rewitalizujący skórę, polecany dla cer wrażliwych, alergicznych
i naczyniowych. Polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za pomocą
jednoczesnej aplikacji tlenu i strumienia soli fizjologicznej.
.................................................................................................................................

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

FALE RADIOWE
RED CARPET FACIAL - „OGIEŃ I LÓD”

Cena: 300 zł

Zabieg, który otrzymał nagrodę COSMOPOLITAN Prixe de beauty dla najlepszego
zabiegu liftingującego. Zabieg poprawia wygląd drobnych i głębokich zmarszczek,
wygładza, zmiękcza skórę, stymuluje odnowę komórkową. Przeznaczony do skór
o obniżonej elastyczności, z przebarwieniami, zmarszczkami, do skóry tłustej
i mieszanej. Rewelacyjny zabieg bankietowy

Zabiegi złuszczające kwasami
Zabiegi dostosowane do każdego rodzaju skóry i jej problemów takich jak:
wiotkość, zaskórniki, trądzik, przebarwienia i blizny.
Kwas migdałowy: . ......................................................................................... 120 zł
Kwas mlekowy / glikolowy ............................................................................. 120 zł
Kwas ferulowy .............................................................................................. 220 zł
Kwas salicylowy ............................................................................................ 220 zł
Kwas DNA Recovery...................................................................................... 220 zł

Zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji opierają się na wywołaniu efektu
termicznego w tkance. Przegrzanie tkanki przyczynia się do stymulacji fibroblastów,
a tym samym odbudowy oraz wytwarzaniu nowego kolagenu i elastyny.
Zabieg pomaga zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej, zmniejszenia cellulit,
oraz modeluje sylwetkę. Zabieg na twarz minimalizuje zmarszczki, zwiększa
elastyczność i poprawia owal twarzy.
.................................................................................................................................

*Wszystkie technologie zabiegu firmowego PRESTIGE institute dostępne są
w atrakcyjnych pakietach zabiegowych.

Pielęgnacja okolic oczu
Cena: 250 zł

Wszechstronny zabieg oczyszczająco-nawilżająco-przeciwzmarszczkowy.
Zabieg usuwa najbardziej powierzchniowe warstwy skóry, głębsze pobudza do
regeneracji. Doskonale nawilża, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, redukuje
zmarszczki i przywraca skórze świeżość i młody wygląd. Rewelacyjny zabieg
bankietowy.
.................................................................................................................................

ICOONE

Cena: 220 zł

Zabieg liftingująco-odmładzający skórę twarzy, znacząco spłyca zmarszczki.
Działa silnie liftingująco, remodeluje owal twarzy, poprawia jakość i gęstość skóry.
.................................................................................................................................

COLLAGEN INTESIVE EYE

Cena: 50 zł

Zabieg odmładzający na okolice oczu
.................................................................................................................................

HYDRO LIPID SILKY LOOK

Zabieg wygładzający na okolice oczu.

Cena: 700 zł

Zabieg silnie odmładzający, liftingujący, stymulujący odnowę skóry, poprawia
gęstość i elastyczność skóry, działa liftingująco, znacząco spłyca zmarszczki,
redukuje rozstępy oraz blizny, zmniejsza przebarwienia.

PRESTIGE institute – ZabiegI firmowE
Wielokierunkowy zabieg łączący w sobie najnowocześniejsze technologie
kosmetyczne przeznaczony do wszystkich rodzajów skór i ich problemów.

MIKRODERMOBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg polegający na stopniowym i kontrolowanym złuszczaniu warstwy rogowej
naskórka.
.................................................................................................................................

SILKY BEAUTY HAND

Cena: 30 zł

Zabieg na dłonie regenerujący z parafiną i peelingiem cukrowym
.................................................................................................................................

BEAUTIFUL FEET

Cena: 30 zł

Zabieg wygładzający na stopy

Makijaż
Makijaż dzienny ............................................................................................. 100 zł
Makijaż wieczorowy . ..................................................................................... 150 zł
Makijaż ślubny ............................................................................................... 150 zł

Makijaż permanentny

Dolna kreska ................................................................................................. 400 zł
Górna kreska ................................................................................................. 600 zł
Kreska dekoracyjna ....................................................................................... 700 zł
Brwi ............................................................................................................. 1000 zł
Usta ............................................................................................................. 1200 zł
Lip light .......................................................................................................... 200 zł

ZAGĘSZCZANIE RZĘS

Zagęszczanie rzęs volume ............................................................................ 250 zł
Uzupełnienie rzęs volume ............................................................................. 150 zł

ZABIEGI DODATKOWE

ALGAE BODY SLIM

Cena: 250 zł

BODY SPA DELICE

Cena: 250 zł

Zabieg modelująco – antycellulitowy, z algami.
.................................................................................................................................
Zabieg ujędrniająco - wygładzający z maską czekoladową.
.................................................................................................................................

Cena: 220 zł

Odchudzająco remodelujący zabieg na ciało, likwiduje cellulit, niweluje luźną
skórę, ujędrnia, drenuje, redukuje tkankę tłuszczową.

MASAŻE
Masaż częściowy ............................................................................................. 70zł
Masaż relaksacyjny ciała . ............................................................................. 110 zł
Masaż świecą ciała ....................................................................................... 130 zł
Masaż leczniczy ............................................................................................ 130 zł
Masaż twarzy .................................................................................................. 50 zł
Masaż tajski stóp ............................................................................................ 80 zł

„Dzień dla Urody”

Cena: 420 zł

Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż dzienny, modelowanie
włosów.
.................................................................................................................................

„Wielkie Wyjście”

Cena: 380 zł

„Day SPA ”

Cena: 380 zł

„Popołudniowe Odprężenie”

Cena: 260 zł

„Piękna Panna Młoda”

Cena: 790 zł

Zabieg na twarz, manicure hybrydowy, modelowanie włosów.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, relaksacyjny masaż całego ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, relaksacyjny masaż ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż, upięcia próbne i ślubne.
.................................................................................................................................

„Męska sprawa”

Cena: 200 zł

Zabieg na twarz, manicure klasyczny, strzyżenie, stylizacja włosów.

Medycyna estetyczna
BOTOKS

Pielęgnacja ciała

ICOONE
DERMAPEN

Cena: 50 zł

PAKIETY ZABIEGOWE

Manicure klasyczny ......................................................................................... 70 zł
Manicure hybrydowy ....................................................................................... 80 zł
Manicure japoński ........................................................................................... 70 zł
Manicure męski ............................................................................................... 60 zł
Przedłużanie paznokci żelem ........................................................................ 120 zł
Pedicure klasyczny . ...................................................................................... 100 zł
Pedicure hybrydowy .......................................................................................120 zł
Pedicure leczniczy . ........................................................................................150 zł
Zdobienie 1 paznokieć ...................................................................................... 2 zł

Cena: 150 zł

Zabieg wyszczuplający i redukujący widoczność cellulitu, łączy w sobie technologię
infrared oraz dwa zakresy fali ultradźwiękowej, która sprzyja upłynnieniu tkanki
tłuszczowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo
widoczne. Zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.
Idealny dodatek do zabiegów Icoone.

Zabiegi Hi-Tech
SKIN MASTER

Cena: 200 zł

PODCZERWIEŃ / LIPOSUKCJA
ULTRADŹWIĘKOWA

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE

Cena: 100 zł

Zabieg wprowadzania kosmetyków poprzez otwarcie kanałów przy zastosowaniu
impulsów elektrycznych ułatwiających i wzmagających wnikanie aktywnych
składników zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych.
.................................................................................................................................

Pielęgnacja dłoni i stóp

Woskowanie:

Górna warga . .................................................................................................. 20 zł
Broda ............................................................................................................... 20 zł
Policzki ............................................................................................................ 25 zł
Pachy .............................................................................................................. 35 zł
Bikini płytkie . ................................................................................................... 55 zł
Bikini głębokie ................................................................................................. 75 zł
Bikini brazylijskie ........................................................................................... 100 zł
Ręce ................................................................................................................ 40 zł
Łydki ................................................................................................................ 40 zł
Uda .................................................................................................................. 40 zł
Plecy . .............................................................................................................. 75 zł
Tors . ................................................................................................................ 50 zł
Henna brwi ...................................................................................................... 15 zł
Henna rzęs ...................................................................................................... 15 zł
Regulacja brwi ................................................................................................. 15 zł
Henna komplet ................................................................................................ 40 zł
Przekłuwanie uszu ........................................................................................ 100 zł

1 okolica ........................................................................................................ 600 zł
2 okolice .......................................................................................................1100 zł
3 okolice .......................................................................................................1600 zł
Zmarszczki u nasady nosa ............................................................................ 450 zł
Zmarszczki wokół ust .................................................................................... 500 zł
Bruksizm . .................................................................................................... 1200 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

Pachy .......................................................................................................... 1500 zł
Dłonie .......................................................................................................... 1500 zł
Stopy ........................................................................................................... 1500 zł
Czoło ........................................................................................................... 1200 zł

MEZOTERAPIA INIEKCYJNA

Oczy .............................................................................................................. 300 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Szyja . ............................................................................................................ 500 zł
Dekolt ............................................................................................................ 500 zł
Grzbiety rąk ................................................................................................... 500 zł
2 okolice ...................................................................................................... 1000 zł
3 okolice ...................................................................................................... 1200 zł
Skóra owłosiona głowy .................................................................................. 400 zł
Cellulit . ................................................................................................... 600-900 zł
Rozstępy ................................................................................................ 600-900 zł
Lipoliza ................................................................................................... 300-900 zł

KWAS HIALURONOWY

Powiększanie ust . ....................................................................................... 1200 zł
Bruzdy nosowo-wargowe .............................................................................1200 zł
Okolica jarzmowa ............................................................................... 1000-1400 zł
Dłonie ............................................................................................... 1000-1800 zł
Wolumetria twarzy .............................................................................. 1200-2000 zł

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Włosy . ........................................................................................................... 600 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz i szyja ................................................................................................ 1000 zł
Okolice oczu .................................................................................................. 600 zł

DERMAPEN

Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz, szyja, dekolt, dłonie ..........................................................................1200 zł

SIGNATURE FACELIFT „BOMBA WITAMINOWA”

Cena: 300 zł

The Signature facelift zabieg nawilżająco-rozświetlający natychmiast poprawia
kondycje skóry, delikatnie złuszcza i rozjaśnia naskórek, stymuluje produkcje
kolagenu, wzmacnia i usprawnia mikro cyrkulacje w naczyniach włosowatych,
silnie nawilża oraz działa antyoksydacyjnie. Polecany do skór odwodnionych,
z rumieniem, naczyniowych i z trądzikiem różowatym, po zabiegach chirurgii
plastycznej, również dla kobiet w ciąży. Rewelacyjny zabieg bankietowy.
.................................................................................................................................

OXYBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg rewitalizujący skórę, polecany dla cer wrażliwych, alergicznych
i naczyniowych. Polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za pomocą
jednoczesnej aplikacji tlenu i strumienia soli fizjologicznej.
.................................................................................................................................

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

FALE RADIOWE
RED CARPET FACIAL - „OGIEŃ I LÓD”

Cena: 300 zł

Zabieg, który otrzymał nagrodę COSMOPOLITAN Prixe de beauty dla najlepszego
zabiegu liftingującego. Zabieg poprawia wygląd drobnych i głębokich zmarszczek,
wygładza, zmiękcza skórę, stymuluje odnowę komórkową. Przeznaczony do skór
o obniżonej elastyczności, z przebarwieniami, zmarszczkami, do skóry tłustej
i mieszanej. Rewelacyjny zabieg bankietowy

Zabiegi złuszczające kwasami
Zabiegi dostosowane do każdego rodzaju skóry i jej problemów takich jak:
wiotkość, zaskórniki, trądzik, przebarwienia i blizny.
Kwas migdałowy: . ......................................................................................... 120 zł
Kwas mlekowy / glikolowy ............................................................................. 120 zł
Kwas ferulowy .............................................................................................. 220 zł
Kwas salicylowy ............................................................................................ 220 zł
Kwas DNA Recovery...................................................................................... 220 zł

Zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji opierają się na wywołaniu efektu
termicznego w tkance. Przegrzanie tkanki przyczynia się do stymulacji fibroblastów,
a tym samym odbudowy oraz wytwarzaniu nowego kolagenu i elastyny.
Zabieg pomaga zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej, zmniejszenia cellulit,
oraz modeluje sylwetkę. Zabieg na twarz minimalizuje zmarszczki, zwiększa
elastyczność i poprawia owal twarzy.
.................................................................................................................................

*Wszystkie technologie zabiegu firmowego PRESTIGE institute dostępne są
w atrakcyjnych pakietach zabiegowych.

Pielęgnacja okolic oczu
Cena: 250 zł

Wszechstronny zabieg oczyszczająco-nawilżająco-przeciwzmarszczkowy.
Zabieg usuwa najbardziej powierzchniowe warstwy skóry, głębsze pobudza do
regeneracji. Doskonale nawilża, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, redukuje
zmarszczki i przywraca skórze świeżość i młody wygląd. Rewelacyjny zabieg
bankietowy.
.................................................................................................................................

ICOONE

Cena: 220 zł

Zabieg liftingująco-odmładzający skórę twarzy, znacząco spłyca zmarszczki.
Działa silnie liftingująco, remodeluje owal twarzy, poprawia jakość i gęstość skóry.
.................................................................................................................................

COLLAGEN INTESIVE EYE

Cena: 50 zł

Zabieg odmładzający na okolice oczu
.................................................................................................................................

HYDRO LIPID SILKY LOOK

Zabieg wygładzający na okolice oczu.

Cena: 700 zł

Zabieg silnie odmładzający, liftingujący, stymulujący odnowę skóry, poprawia
gęstość i elastyczność skóry, działa liftingująco, znacząco spłyca zmarszczki,
redukuje rozstępy oraz blizny, zmniejsza przebarwienia.

PRESTIGE institute – ZabiegI firmowE
Wielokierunkowy zabieg łączący w sobie najnowocześniejsze technologie
kosmetyczne przeznaczony do wszystkich rodzajów skór i ich problemów.

MIKRODERMOBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg polegający na stopniowym i kontrolowanym złuszczaniu warstwy rogowej
naskórka.
.................................................................................................................................

SILKY BEAUTY HAND

Cena: 30 zł

Zabieg na dłonie regenerujący z parafiną i peelingiem cukrowym
.................................................................................................................................

BEAUTIFUL FEET

Cena: 30 zł

Zabieg wygładzający na stopy

Makijaż
Makijaż dzienny ............................................................................................. 100 zł
Makijaż wieczorowy . ..................................................................................... 150 zł
Makijaż ślubny ............................................................................................... 150 zł

Makijaż permanentny

Dolna kreska ................................................................................................. 400 zł
Górna kreska ................................................................................................. 600 zł
Kreska dekoracyjna ....................................................................................... 700 zł
Brwi ............................................................................................................. 1000 zł
Usta ............................................................................................................. 1200 zł
Lip light .......................................................................................................... 200 zł

ZAGĘSZCZANIE RZĘS

Zagęszczanie rzęs volume ............................................................................ 250 zł
Uzupełnienie rzęs volume ............................................................................. 150 zł

ZABIEGI DODATKOWE

ALGAE BODY SLIM

Cena: 250 zł

BODY SPA DELICE

Cena: 250 zł

Zabieg modelująco – antycellulitowy, z algami.
.................................................................................................................................
Zabieg ujędrniająco - wygładzający z maską czekoladową.
.................................................................................................................................

Cena: 220 zł

Odchudzająco remodelujący zabieg na ciało, likwiduje cellulit, niweluje luźną
skórę, ujędrnia, drenuje, redukuje tkankę tłuszczową.

MASAŻE
Masaż częściowy ............................................................................................. 70zł
Masaż relaksacyjny ciała . ............................................................................. 110 zł
Masaż świecą ciała ....................................................................................... 130 zł
Masaż leczniczy ............................................................................................ 130 zł
Masaż twarzy .................................................................................................. 50 zł
Masaż tajski stóp ............................................................................................ 80 zł

„Dzień dla Urody”

Cena: 420 zł

Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż dzienny, modelowanie
włosów.
.................................................................................................................................

„Wielkie Wyjście”

Cena: 380 zł

„Day SPA ”

Cena: 380 zł

„Popołudniowe Odprężenie”

Cena: 260 zł

„Piękna Panna Młoda”

Cena: 790 zł

Zabieg na twarz, manicure hybrydowy, modelowanie włosów.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, relaksacyjny masaż całego ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, relaksacyjny masaż ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż, upięcia próbne i ślubne.
.................................................................................................................................

„Męska sprawa”

Cena: 200 zł

Zabieg na twarz, manicure klasyczny, strzyżenie, stylizacja włosów.

Medycyna estetyczna
BOTOKS

Pielęgnacja ciała

ICOONE
DERMAPEN

Cena: 50 zł

PAKIETY ZABIEGOWE

Manicure klasyczny ......................................................................................... 70 zł
Manicure hybrydowy ....................................................................................... 80 zł
Manicure japoński ........................................................................................... 70 zł
Manicure męski ............................................................................................... 60 zł
Przedłużanie paznokci żelem ........................................................................ 120 zł
Pedicure klasyczny . ...................................................................................... 100 zł
Pedicure hybrydowy .......................................................................................120 zł
Pedicure leczniczy . ........................................................................................150 zł
Zdobienie 1 paznokieć ...................................................................................... 2 zł

Cena: 150 zł

Zabieg wyszczuplający i redukujący widoczność cellulitu, łączy w sobie technologię
infrared oraz dwa zakresy fali ultradźwiękowej, która sprzyja upłynnieniu tkanki
tłuszczowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo
widoczne. Zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.
Idealny dodatek do zabiegów Icoone.

Zabiegi Hi-Tech
SKIN MASTER

Cena: 200 zł

PODCZERWIEŃ / LIPOSUKCJA
ULTRADŹWIĘKOWA

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE

Cena: 100 zł

Zabieg wprowadzania kosmetyków poprzez otwarcie kanałów przy zastosowaniu
impulsów elektrycznych ułatwiających i wzmagających wnikanie aktywnych
składników zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych.
.................................................................................................................................

Pielęgnacja dłoni i stóp

Woskowanie:

Górna warga . .................................................................................................. 20 zł
Broda ............................................................................................................... 20 zł
Policzki ............................................................................................................ 25 zł
Pachy .............................................................................................................. 35 zł
Bikini płytkie . ................................................................................................... 55 zł
Bikini głębokie ................................................................................................. 75 zł
Bikini brazylijskie ........................................................................................... 100 zł
Ręce ................................................................................................................ 40 zł
Łydki ................................................................................................................ 40 zł
Uda .................................................................................................................. 40 zł
Plecy . .............................................................................................................. 75 zł
Tors . ................................................................................................................ 50 zł
Henna brwi ...................................................................................................... 15 zł
Henna rzęs ...................................................................................................... 15 zł
Regulacja brwi ................................................................................................. 15 zł
Henna komplet ................................................................................................ 40 zł
Przekłuwanie uszu ........................................................................................ 100 zł

1 okolica ........................................................................................................ 600 zł
2 okolice .......................................................................................................1100 zł
3 okolice .......................................................................................................1600 zł
Zmarszczki u nasady nosa ............................................................................ 450 zł
Zmarszczki wokół ust .................................................................................... 500 zł
Bruksizm . .................................................................................................... 1200 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

Pachy .......................................................................................................... 1500 zł
Dłonie .......................................................................................................... 1500 zł
Stopy ........................................................................................................... 1500 zł
Czoło ........................................................................................................... 1200 zł

MEZOTERAPIA INIEKCYJNA

Oczy .............................................................................................................. 300 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Szyja . ............................................................................................................ 500 zł
Dekolt ............................................................................................................ 500 zł
Grzbiety rąk ................................................................................................... 500 zł
2 okolice ...................................................................................................... 1000 zł
3 okolice ...................................................................................................... 1200 zł
Skóra owłosiona głowy .................................................................................. 400 zł
Cellulit . ................................................................................................... 600-900 zł
Rozstępy ................................................................................................ 600-900 zł
Lipoliza ................................................................................................... 300-900 zł

KWAS HIALURONOWY

Powiększanie ust . ....................................................................................... 1200 zł
Bruzdy nosowo-wargowe .............................................................................1200 zł
Okolica jarzmowa ............................................................................... 1000-1400 zł
Dłonie ............................................................................................... 1000-1800 zł
Wolumetria twarzy .............................................................................. 1200-2000 zł

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Włosy . ........................................................................................................... 600 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz i szyja ................................................................................................ 1000 zł
Okolice oczu .................................................................................................. 600 zł

DERMAPEN

Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz, szyja, dekolt, dłonie ..........................................................................1200 zł

SIGNATURE FACELIFT „BOMBA WITAMINOWA”

Cena: 300 zł

The Signature facelift zabieg nawilżająco-rozświetlający natychmiast poprawia
kondycje skóry, delikatnie złuszcza i rozjaśnia naskórek, stymuluje produkcje
kolagenu, wzmacnia i usprawnia mikro cyrkulacje w naczyniach włosowatych,
silnie nawilża oraz działa antyoksydacyjnie. Polecany do skór odwodnionych,
z rumieniem, naczyniowych i z trądzikiem różowatym, po zabiegach chirurgii
plastycznej, również dla kobiet w ciąży. Rewelacyjny zabieg bankietowy.
.................................................................................................................................

OXYBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg rewitalizujący skórę, polecany dla cer wrażliwych, alergicznych
i naczyniowych. Polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za pomocą
jednoczesnej aplikacji tlenu i strumienia soli fizjologicznej.
.................................................................................................................................

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

FALE RADIOWE
RED CARPET FACIAL - „OGIEŃ I LÓD”

Cena: 300 zł

Zabieg, który otrzymał nagrodę COSMOPOLITAN Prixe de beauty dla najlepszego
zabiegu liftingującego. Zabieg poprawia wygląd drobnych i głębokich zmarszczek,
wygładza, zmiękcza skórę, stymuluje odnowę komórkową. Przeznaczony do skór
o obniżonej elastyczności, z przebarwieniami, zmarszczkami, do skóry tłustej
i mieszanej. Rewelacyjny zabieg bankietowy

Zabiegi złuszczające kwasami
Zabiegi dostosowane do każdego rodzaju skóry i jej problemów takich jak:
wiotkość, zaskórniki, trądzik, przebarwienia i blizny.
Kwas migdałowy: . ......................................................................................... 120 zł
Kwas mlekowy / glikolowy ............................................................................. 120 zł
Kwas ferulowy .............................................................................................. 220 zł
Kwas salicylowy ............................................................................................ 220 zł
Kwas DNA Recovery...................................................................................... 220 zł

Zabiegi z wykorzystaniem radiofrekwencji opierają się na wywołaniu efektu
termicznego w tkance. Przegrzanie tkanki przyczynia się do stymulacji fibroblastów,
a tym samym odbudowy oraz wytwarzaniu nowego kolagenu i elastyny.
Zabieg pomaga zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej, zmniejszenia cellulit,
oraz modeluje sylwetkę. Zabieg na twarz minimalizuje zmarszczki, zwiększa
elastyczność i poprawia owal twarzy.
.................................................................................................................................

*Wszystkie technologie zabiegu firmowego PRESTIGE institute dostępne są
w atrakcyjnych pakietach zabiegowych.

Pielęgnacja okolic oczu
Cena: 250 zł

Wszechstronny zabieg oczyszczająco-nawilżająco-przeciwzmarszczkowy.
Zabieg usuwa najbardziej powierzchniowe warstwy skóry, głębsze pobudza do
regeneracji. Doskonale nawilża, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, redukuje
zmarszczki i przywraca skórze świeżość i młody wygląd. Rewelacyjny zabieg
bankietowy.
.................................................................................................................................

ICOONE

Cena: 220 zł

Zabieg liftingująco-odmładzający skórę twarzy, znacząco spłyca zmarszczki.
Działa silnie liftingująco, remodeluje owal twarzy, poprawia jakość i gęstość skóry.
.................................................................................................................................

COLLAGEN INTESIVE EYE

Cena: 50 zł

Zabieg odmładzający na okolice oczu
.................................................................................................................................

HYDRO LIPID SILKY LOOK

Zabieg wygładzający na okolice oczu.

Cena: 700 zł

Zabieg silnie odmładzający, liftingujący, stymulujący odnowę skóry, poprawia
gęstość i elastyczność skóry, działa liftingująco, znacząco spłyca zmarszczki,
redukuje rozstępy oraz blizny, zmniejsza przebarwienia.

PRESTIGE institute – ZabiegI firmowE
Wielokierunkowy zabieg łączący w sobie najnowocześniejsze technologie
kosmetyczne przeznaczony do wszystkich rodzajów skór i ich problemów.

MIKRODERMOBRAZJA

Cena: 150 zł

Zabieg polegający na stopniowym i kontrolowanym złuszczaniu warstwy rogowej
naskórka.
.................................................................................................................................

SILKY BEAUTY HAND

Cena: 30 zł

Zabieg na dłonie regenerujący z parafiną i peelingiem cukrowym
.................................................................................................................................

BEAUTIFUL FEET

Cena: 30 zł

Zabieg wygładzający na stopy

Makijaż
Makijaż dzienny ............................................................................................. 100 zł
Makijaż wieczorowy . ..................................................................................... 150 zł
Makijaż ślubny ............................................................................................... 150 zł

Makijaż permanentny

Dolna kreska ................................................................................................. 400 zł
Górna kreska ................................................................................................. 600 zł
Kreska dekoracyjna ....................................................................................... 700 zł
Brwi ............................................................................................................. 1000 zł
Usta ............................................................................................................. 1200 zł
Lip light .......................................................................................................... 200 zł

ZAGĘSZCZANIE RZĘS

Zagęszczanie rzęs volume ............................................................................ 250 zł
Uzupełnienie rzęs volume ............................................................................. 150 zł

ZABIEGI DODATKOWE

ALGAE BODY SLIM

Cena: 250 zł

BODY SPA DELICE

Cena: 250 zł

Zabieg modelująco – antycellulitowy, z algami.
.................................................................................................................................
Zabieg ujędrniająco - wygładzający z maską czekoladową.
.................................................................................................................................

Cena: 220 zł

Odchudzająco remodelujący zabieg na ciało, likwiduje cellulit, niweluje luźną
skórę, ujędrnia, drenuje, redukuje tkankę tłuszczową.

MASAŻE
Masaż częściowy ............................................................................................. 70zł
Masaż relaksacyjny ciała . ............................................................................. 110 zł
Masaż świecą ciała ....................................................................................... 130 zł
Masaż leczniczy ............................................................................................ 130 zł
Masaż twarzy .................................................................................................. 50 zł
Masaż tajski stóp ............................................................................................ 80 zł

„Dzień dla Urody”

Cena: 420 zł

Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż dzienny, modelowanie
włosów.
.................................................................................................................................

„Wielkie Wyjście”

Cena: 380 zł

„Day SPA ”

Cena: 380 zł

„Popołudniowe Odprężenie”

Cena: 260 zł

„Piękna Panna Młoda”

Cena: 790 zł

Zabieg na twarz, manicure hybrydowy, modelowanie włosów.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, relaksacyjny masaż całego ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, relaksacyjny masaż ciała.
.................................................................................................................................
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp, makijaż, upięcia próbne i ślubne.
.................................................................................................................................

„Męska sprawa”

Cena: 200 zł

Zabieg na twarz, manicure klasyczny, strzyżenie, stylizacja włosów.

Medycyna estetyczna
BOTOKS

Pielęgnacja ciała

ICOONE
DERMAPEN

Cena: 50 zł

PAKIETY ZABIEGOWE

Manicure klasyczny ......................................................................................... 70 zł
Manicure hybrydowy ....................................................................................... 80 zł
Manicure japoński ........................................................................................... 70 zł
Manicure męski ............................................................................................... 60 zł
Przedłużanie paznokci żelem ........................................................................ 120 zł
Pedicure klasyczny . ...................................................................................... 100 zł
Pedicure hybrydowy .......................................................................................120 zł
Pedicure leczniczy . ........................................................................................150 zł
Zdobienie 1 paznokieć ...................................................................................... 2 zł

Cena: 150 zł

Zabieg wyszczuplający i redukujący widoczność cellulitu, łączy w sobie technologię
infrared oraz dwa zakresy fali ultradźwiękowej, która sprzyja upłynnieniu tkanki
tłuszczowej. Połączenie tych dwóch bodźców sprawia, że efekty kuracji są bardzo
widoczne. Zabieg jest doskonałą alternatywą dla interwencji chirurgicznych.
Idealny dodatek do zabiegów Icoone.

Zabiegi Hi-Tech
SKIN MASTER

Cena: 200 zł

PODCZERWIEŃ / LIPOSUKCJA
ULTRADŹWIĘKOWA

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE

Cena: 100 zł

Zabieg wprowadzania kosmetyków poprzez otwarcie kanałów przy zastosowaniu
impulsów elektrycznych ułatwiających i wzmagających wnikanie aktywnych
składników zawartych w kosmetykach pielęgnacyjnych.
.................................................................................................................................

Pielęgnacja dłoni i stóp

Woskowanie:

Górna warga . .................................................................................................. 20 zł
Broda ............................................................................................................... 20 zł
Policzki ............................................................................................................ 25 zł
Pachy .............................................................................................................. 35 zł
Bikini płytkie . ................................................................................................... 55 zł
Bikini głębokie ................................................................................................. 75 zł
Bikini brazylijskie ........................................................................................... 100 zł
Ręce ................................................................................................................ 40 zł
Łydki ................................................................................................................ 40 zł
Uda .................................................................................................................. 40 zł
Plecy . .............................................................................................................. 75 zł
Tors . ................................................................................................................ 50 zł
Henna brwi ...................................................................................................... 15 zł
Henna rzęs ...................................................................................................... 15 zł
Regulacja brwi ................................................................................................. 15 zł
Henna komplet ................................................................................................ 40 zł
Przekłuwanie uszu ........................................................................................ 100 zł

1 okolica ........................................................................................................ 600 zł
2 okolice .......................................................................................................1100 zł
3 okolice .......................................................................................................1600 zł
Zmarszczki u nasady nosa ............................................................................ 450 zł
Zmarszczki wokół ust .................................................................................... 500 zł
Bruksizm . .................................................................................................... 1200 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI

Pachy .......................................................................................................... 1500 zł
Dłonie .......................................................................................................... 1500 zł
Stopy ........................................................................................................... 1500 zł
Czoło ........................................................................................................... 1200 zł

MEZOTERAPIA INIEKCYJNA

Oczy .............................................................................................................. 300 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Szyja . ............................................................................................................ 500 zł
Dekolt ............................................................................................................ 500 zł
Grzbiety rąk ................................................................................................... 500 zł
2 okolice ...................................................................................................... 1000 zł
3 okolice ...................................................................................................... 1200 zł
Skóra owłosiona głowy .................................................................................. 400 zł
Cellulit . ................................................................................................... 600-900 zł
Rozstępy ................................................................................................ 600-900 zł
Lipoliza ................................................................................................... 300-900 zł

KWAS HIALURONOWY

Powiększanie ust . ....................................................................................... 1200 zł
Bruzdy nosowo-wargowe .............................................................................1200 zł
Okolica jarzmowa ............................................................................... 1000-1400 zł
Dłonie ............................................................................................... 1000-1800 zł
Wolumetria twarzy .............................................................................. 1200-2000 zł

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE

Włosy . ........................................................................................................... 600 zł
Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz i szyja ................................................................................................ 1000 zł
Okolice oczu .................................................................................................. 600 zł

DERMAPEN

Twarz ............................................................................................................. 800 zł
Twarz, szyja, dekolt, dłonie ..........................................................................1200 zł

LASEROTERAPIA I DERMATOCHIRURGIA LASEROWA

Pielęgnacja Twarzy

Fotoodmładzanie twarz ....................................................................... 800-1000 zł
Fotoodmładzanie czoło ................................................................................. 250 zł
Fotoodmładzanie policzki .............................................................................. 500 zł
Fotoodmładzanie nos .................................................................................... 300 zł
Fotoodmładzanie wokół ust ........................................................................... 300 zł
Fotoodmładzanie szyja . ................................................................................ 200 zł
Fotoodmładzanie dekolt ................................................................................ 500 zł
Fotoodmładzanie twarz+szyja+dekolt ..........................................................1600 zł
Usuwanie głębokich zmarszczek nd-yag ............................................... 300-700 zł
Zamykanie naczyń - pojedyncze naczynie .................................................... 100 zł
Zamykanie naczyń - nos ............................................................................... 300 zł
Zamykanie naczyń - policzki ......................................................................... 500 zł
Zamykanie naczyń - nogi .................................................................... 100 -1600 zł
Usuwanie zmian naczyniowych i pigmentowych .................................. 100 - 700 zł
Usuwanie włókniaków, kurzajek, brodawek ......................................... 100 - 300 zł

PRESTIGE institute

COLLAGEN INTENSIVE

Cena: 170 zł

Zabieg z aktywnym kolagenem, poprawia elastyczność, zmniejsza widoczność
zmarszczek, intensywnie i długotrwale nawilża.
.................................................................................................................................

VITAMIN COMPLETE

Cena: 170 zł

Zabieg multiwitaminowy, głęboko nawilża, regeneruje, ujędrnia i rozświetla,
intensywna terapia anty-anging.
.................................................................................................................................

PERFECT SKIN YOUNG

Cena: 150 zł

Zabieg oczyszczająco-odświeżający, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych,
reguluje wydzielanie sebum.
.................................................................................................................................

DEPILACJA LASEROWA

Wąsik . .......................................................................................................... 150 zł
Broda ............................................................................................................. 200 zł
Żuchwa ......................................................................................................... 200 zł
Policzki ......................................................................................................... 200 zł
Baki ............................................................................................................... 150 zł
Pachy ............................................................................................................ 200 zł
Przedramiona ............................................................................................... 300 zł
Ręce ............................................................................................................. 500 zł
Tors . ............................................................................................................. 400 zł
Plecy . ................................................................................................... 500-600 zł
Linia biała ...................................................................................................... 100 zł
Piersi ........................................................................................................ od 100 zł
Linia bikini . .................................................................................................... 200 zł
Bikini płytkie . ................................................................................................. 250 zł
Bikini pełne .................................................................................................... 300 zł
Pośladki ........................................................................................................ 300 zł
Uda ............................................................................................................... 400 zł
Łydki .............................................................................................................. 400 zł
Całe nogi ........................................................................................................700 zł

PERFECT SKIN

Cena: 200 zł

Zabieg oczyszczająco-regenerujący, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych,
reguluje wydzielanie sebum, intensywnie nawilża.
.................................................................................................................................

Q10 SKIN ACTIVE

Cena: 170 zł

Zabieg dotleniająco-regenerujący z antyoksydantami, pobudza skórę do
regeneracji, rozświetla, ujędrnia dając efekt liftingu.
.................................................................................................................................

REDNESS REDUCE

Cena: 190 zł

Zabieg nawilżająco - łagodzący do cery naczyniowej, zmniejsza widoczność
rozszerzonych naczynek wzmacnia i uelastycznia ich ściany.
.................................................................................................................................

HYDRO- LIPID

Cena: 150 zł

Zabieg nawilżająco-kojący uzupełnia niedobory lipidów, wygładza i regeneruje
skórę.
.................................................................................................................................

Fryzjerstwo
Strzyżenie + modelowanie damskie
Strzyżenie męskie maszynka
Strzyżenie męskie nożyczki
Strzyżenie dziecka

DŁUGOŚĆ WŁOSÓW
Krótkie Średnie Długie
od 50 zł od 60 zł od 70 zł
30 zł
od 35 zł
od 25 zł

Koloryzacja - 1 kolor
Baleyage
Ombre
Refleksy
Koloryzacja ELUMEN
Dekoloryzacja
Dekoloryzacja + koloryzacja

od 110 zł od 150 zł
od 160 zł od 200 zł
od 200 zł
od 30 zł od 50 zł
od 150 od 200 zł
od 100 zł od 130 zł
od 200 zł od 250 zł

USŁUGA

Modelowanie dzienne damskie
Modelowanie wieczorowe damskie
Modelowanie męskie
Fryzura wieczorowa- upięcie
Upięcie ślubne
Trwała
Regeneracja Olaplex + modelowanie
Regeneracja Maroccanoil + modelowanie
Regeneracja Kerasilk Control + modelowanie
Keratynowa kuracja wygładzająca
Kerasilk Control

40 zł
50 zł

120 zł
100 zł
70 zł
80 zł

od 300 zł

200 zł
110 zł
120 zł

Cena: 250 zł

Zabieg kojący do skór naczyniowych i z trądzikiem różowatym, delikatnie
złuszcza naskórek, sprzyja oczyszczeniu skóry i redukuje niedoskonałości takie
jak: rozszerzone pory, szorstkość skóry, zmiany zapalne. Intensywnie odświeża,
wygładza i rewitalizuje, minimalizuje rumień naczyniowy i zapalny, obkurcza
i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych wyraźnie zmniejszając widoczność
teleangiektazji.
.................................................................................................................................

od 200 zł
od 300 zł
od 300 zł
od 80 zł
od 250 zł
od 150 zł
od 300 zł

50 zł
60 zł
60 zł
70 zł
20 zł
od 70 zł od 90 zł
od 150 zł
140 zł
od 160 zł
150 zł
90 zł
100 zł

ANTIREDNESS ,,STOP NACZYNKOM”

AGE REVERSE „COFNIJ CZAS”

PRESTIGE institute
Instytut czynny:
Pn-Pt: 9-21, Sob: 9-20, Niedz: 10-18
GALERIA SIEDLCE

CENNIK ZABIEGÓW

email: biuro@prestigeinstitute.pl
www.prestigeinstitute.pl

www.prestigeinstitute.pl

tel:

500 600 908

Cena: 250 zł

Luksusowy zabieg zawierający unikalną kombinację wielozadaniowych składników
przeciwstarzeniowych. Zabieg ukierunkowany na wszystkie widoczne oznaki
starzenia się skóry: plamy starcze, utrata jędrności i zmarszczki. Optymalnie
uzupełnia poziom nawodnienia skóry, głęboko nawilża, chroni przed szkodliwym
działaniem środowiska.
.................................................................................................................................

ACNE LIFT

Cena: 250 zł

Zabieg regulujący do skór trądzikowych, przetłuszczających się, z oznakami
starzenia Zabieg działa wspomagająco w redukcji łojotoku i leczeniu trądziku.
Wygładza skórę, działa keratolitycznie, hamuje aktywność gruczołów łojowych,
a także redukuje oznaki starzenia.
.................................................................................................................................

LASEROTERAPIA I DERMATOCHIRURGIA LASEROWA

Pielęgnacja Twarzy

Fotoodmładzanie twarz ....................................................................... 800-1000 zł
Fotoodmładzanie czoło ................................................................................. 250 zł
Fotoodmładzanie policzki .............................................................................. 500 zł
Fotoodmładzanie nos .................................................................................... 300 zł
Fotoodmładzanie wokół ust ........................................................................... 300 zł
Fotoodmładzanie szyja . ................................................................................ 200 zł
Fotoodmładzanie dekolt ................................................................................ 500 zł
Fotoodmładzanie twarz+szyja+dekolt ..........................................................1600 zł
Usuwanie głębokich zmarszczek nd-yag ............................................... 300-700 zł
Zamykanie naczyń - pojedyncze naczynie .................................................... 100 zł
Zamykanie naczyń - nos ............................................................................... 300 zł
Zamykanie naczyń - policzki ......................................................................... 500 zł
Zamykanie naczyń - nogi .................................................................... 100 -1600 zł
Usuwanie zmian naczyniowych i pigmentowych .................................. 100 - 700 zł
Usuwanie włókniaków, kurzajek, brodawek ......................................... 100 - 300 zł

PRESTIGE institute

COLLAGEN INTENSIVE

Cena: 170 zł

Zabieg z aktywnym kolagenem, poprawia elastyczność, zmniejsza widoczność
zmarszczek, intensywnie i długotrwale nawilża.
.................................................................................................................................

VITAMIN COMPLETE

Cena: 170 zł

Zabieg multiwitaminowy, głęboko nawilża, regeneruje, ujędrnia i rozświetla,
intensywna terapia anty-anging.
.................................................................................................................................

PERFECT SKIN YOUNG

Cena: 150 zł

Zabieg oczyszczająco-odświeżający, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych,
reguluje wydzielanie sebum.
.................................................................................................................................

DEPILACJA LASEROWA

Wąsik . .......................................................................................................... 150 zł
Broda ............................................................................................................. 200 zł
Żuchwa ......................................................................................................... 200 zł
Policzki ......................................................................................................... 200 zł
Baki ............................................................................................................... 150 zł
Pachy ............................................................................................................ 200 zł
Przedramiona ............................................................................................... 300 zł
Ręce ............................................................................................................. 500 zł
Tors . ............................................................................................................. 400 zł
Plecy . ................................................................................................... 500-600 zł
Linia biała ...................................................................................................... 100 zł
Piersi ........................................................................................................ od 100 zł
Linia bikini . .................................................................................................... 200 zł
Bikini płytkie . ................................................................................................. 250 zł
Bikini pełne .................................................................................................... 300 zł
Pośladki ........................................................................................................ 300 zł
Uda ............................................................................................................... 400 zł
Łydki .............................................................................................................. 400 zł
Całe nogi ........................................................................................................700 zł

PERFECT SKIN

Cena: 200 zł

Zabieg oczyszczająco-regenerujący, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych,
reguluje wydzielanie sebum, intensywnie nawilża.
.................................................................................................................................

Q10 SKIN ACTIVE

Cena: 170 zł

Zabieg dotleniająco-regenerujący z antyoksydantami, pobudza skórę do
regeneracji, rozświetla, ujędrnia dając efekt liftingu.
.................................................................................................................................

REDNESS REDUCE

Cena: 190 zł

Zabieg nawilżająco - łagodzący do cery naczyniowej, zmniejsza widoczność
rozszerzonych naczynek wzmacnia i uelastycznia ich ściany.
.................................................................................................................................

HYDRO- LIPID

Cena: 150 zł

Zabieg nawilżająco-kojący uzupełnia niedobory lipidów, wygładza i regeneruje
skórę.
.................................................................................................................................

Fryzjerstwo
Strzyżenie + modelowanie damskie
Strzyżenie męskie maszynka
Strzyżenie męskie nożyczki
Strzyżenie dziecka

DŁUGOŚĆ WŁOSÓW
Krótkie Średnie Długie
od 50 zł od 60 zł od 70 zł
30 zł
od 35 zł
od 25 zł

Koloryzacja - 1 kolor
Baleyage
Ombre
Refleksy
Koloryzacja ELUMEN
Dekoloryzacja
Dekoloryzacja + koloryzacja

od 110 zł od 150 zł
od 160 zł od 200 zł
od 200 zł
od 30 zł od 50 zł
od 150 od 200 zł
od 100 zł od 130 zł
od 200 zł od 250 zł

USŁUGA

Modelowanie dzienne damskie
Modelowanie wieczorowe damskie
Modelowanie męskie
Fryzura wieczorowa- upięcie
Upięcie ślubne
Trwała
Regeneracja Olaplex + modelowanie
Regeneracja Maroccanoil + modelowanie
Regeneracja Kerasilk Control + modelowanie
Keratynowa kuracja wygładzająca
Kerasilk Control

40 zł
50 zł

120 zł
100 zł
70 zł
80 zł

od 300 zł

200 zł
110 zł
120 zł

Cena: 250 zł

Zabieg kojący do skór naczyniowych i z trądzikiem różowatym, delikatnie
złuszcza naskórek, sprzyja oczyszczeniu skóry i redukuje niedoskonałości takie
jak: rozszerzone pory, szorstkość skóry, zmiany zapalne. Intensywnie odświeża,
wygładza i rewitalizuje, minimalizuje rumień naczyniowy i zapalny, obkurcza
i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych wyraźnie zmniejszając widoczność
teleangiektazji.
.................................................................................................................................

od 200 zł
od 300 zł
od 300 zł
od 80 zł
od 250 zł
od 150 zł
od 300 zł

50 zł
60 zł
60 zł
70 zł
20 zł
od 70 zł od 90 zł
od 150 zł
140 zł
od 160 zł
150 zł
90 zł
100 zł

ANTIREDNESS ,,STOP NACZYNKOM”

AGE REVERSE „COFNIJ CZAS”

PRESTIGE institute
Instytut czynny:
Pn-Pt: 9-21, Sob: 9-20, Niedz: 10-18
GALERIA SIEDLCE

CENNIK ZABIEGÓW

email: biuro@prestigeinstitute.pl
www.prestigeinstitute.pl

www.prestigeinstitute.pl

tel:

500 600 908

Cena: 250 zł

Luksusowy zabieg zawierający unikalną kombinację wielozadaniowych składników
przeciwstarzeniowych. Zabieg ukierunkowany na wszystkie widoczne oznaki
starzenia się skóry: plamy starcze, utrata jędrności i zmarszczki. Optymalnie
uzupełnia poziom nawodnienia skóry, głęboko nawilża, chroni przed szkodliwym
działaniem środowiska.
.................................................................................................................................

ACNE LIFT

Cena: 250 zł

Zabieg regulujący do skór trądzikowych, przetłuszczających się, z oznakami
starzenia Zabieg działa wspomagająco w redukcji łojotoku i leczeniu trądziku.
Wygładza skórę, działa keratolitycznie, hamuje aktywność gruczołów łojowych,
a także redukuje oznaki starzenia.
.................................................................................................................................

