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CENNIK ZABIEGÓW

PRESTIGE institute



Pielęgnacja Twarzy
Bankietowy zabieg PreSTige institute 120 min. cena: 350 zł
Bankietowy zabieg dla każdego rodzaju skóry. Doskonale oczyszcza, nawilża, 
wygładza i regeneruje. Działa anty anging, stymuluje produkcję fibroblastów. 
...........................................................................................................................

Bankietowy zabieg PreSTige institute 
„Bomba witaminowa”

120 min. cena: 350 zł

Zabieg nawilżająco-rozświetlający, delikatnie złuszcza i rozświetla naskórek, 
stymuluje produkcję kolagenu, wzmacnia i usprawnia mikro cyrkulację 
w naczyniach włosowatych, silnie nawilża i działa antyoksydacyjnie.
...........................................................................................................................

Oczyszczający zabieg PreSTige institute 120 min. cena: 350 zł
Głębokie działanie oczyszczająco-rozjaśniające. Reguluje wydzielanie sebum, 
obkurcza gruczoły łojowe. Silnie nawilża i wygładza. W skład zabiegu wchodzi 
koloryzacja i stylizacja brwi.
...........................................................................................................................

Oczyszczanie wodorowe aQUaSHUre 60 min. cena: 250 zł
Zabieg polega na wieloetapowym, dogłębnym oczyszczaniu skóry, złuszczeniu 
i nawilżeniu. Działa przeciwstarzeniowo, silnie wygładza, wyrównuje koloryt. 
...........................................................................................................................

Skin Master 90 min. cena: 250 zł
Zabieg oczyszczająco-nawilżająco-przeciwzmarszczkowy. Doskonale nawilża, 
stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, redukuje zmarszczki, przywracając 
skórze świeży i młody wygląd. Polecany jako zabieg bankietowy.
...........................................................................................................................

icOOne twarz 60 min. cena: 250 zł
Technologia zmechanizowanych głowic masujących z rolkami, które posiadają 
liczne mikrootwory tworzące mikrostymulację, pozwala na pracę na tkance 
łącznej w tak wrażliwych miejscach jak twarz, szyja, okolice oczu i ust. Zabieg 
liftingujący, poprawia wygląd skóry twarzy bez użycia skalpela, natychmiast 
po zabiegu.
...........................................................................................................................

Vitamin complete 90 min. cena: 180 zł
Zabieg multiwitaminowy, głęboko nawilża, regeneruje, ujędrnia i rozświetla. 
Intensywna terapia anty-anging.
...........................................................................................................................

wielozadaniowy zabieg dla mężczyzn 60 min. cena: 280 zł
Zabieg oczyszcza, głęboko nawilża, regeneruje i ujędrnia. Intensywna terapia 
anty-anging.
...........................................................................................................................

PerFecT SKin yOUng 90 min. cena: 150 zł
Oczyszczanie manualne, przeznaczone dla skóry zanieczyszczonej 
zaskórnikami, prosakami i wykwitami skórnymi. Zabieg polecany dla 
nastolatków.
...........................................................................................................................

PerFecT SKin 120 min. cena: 200 zł
Zabieg oczyszczająco-regenerujący, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, 
reguluje wydzielanie sebum, intensywnie nawilża, łagodzi podrażnienia. 
...........................................................................................................................

PrODigy Peel 60 min. cena: 400 zł
Nowoczesna formuła kwasów pozwala na skuteczną walkę z niedoskonałościami 
takimi jak zmarszczki, przebarwienia i blizny potrądzikowe. Efektem jest bardziej 
promienna, gładka i rojaśniona cera.



reD carPeT Facial „Ogień i lóD” 90 min. cena: 330 zł
Zabieg oparty na eksluzywnej linii produktów, która oferuje formuły o potwierdzonym 
klinicznie działaniu. Opracowany  został z myślą o szybkiej odnowie skóry, redukcji 
pierwszych zmarszczek, nawilżeniu oraz stymulacji komórkowej. Przeznaczony do 
skór o obniżonej elastyczności, z przebarwieniami, zmarszczkami, do skóry tłustej 
i mieszanej.
...........................................................................................................................

exspresowe nawilżenie 60 min. cena: 200 zł
Zabieg pozwalajacy na na zachowanie zdrowej i nawilżonej skóry przez cały 
rok. Dzięki zawartości bogatej mieszanki składników nawilżajacych i silnych 
antyoksydantów stanowi ukojenie dla skóry podrażnionej, wysuszonej, 
zmęczonej, po nadmiernym opalaniu oraz nieinwazyjnych zabiegach. 
Polecany jako zabieg bankietowy.
...........................................................................................................................

Promienne oczy 30 min. cena: 70 zł
Zabieg głęboko nawilżajacy i odżywiający okolice oczu. Działa wygładzająco 
i ujędrniająco.
...........................................................................................................................

Signature facelift „Bomba witaminowa” 120 min. cena: 350 zł
Zabieg nawilżająco-rozświetlający, delikatnie złuszcza i rozświetla naskórek, 
stymuluje produkcję kolagenu, wzmacnia i usprawnia mikro cyrkulację 
w naczyniach włosowatych, silnie nawilża i działa antyoksydacyjnie.
...........................................................................................................................

lightening lift Solution 120 min. cena: 330 zł
Zabieg eksfoliacyjny, przeznaczony do przeprowadzenia kuracji liftingującej, 
redukującej przebarwienia pigmentacyjne, plamy posłoneczne oraz 
nierównomierny koloryt skóry.
...........................................................................................................................

acne lift 60 min. cena: 280 zł
Zabieg regulujący do skór trądzikowy, przetłuszczających się z oznakami 
starzenia. Zabieg działa wspomagająco w redukcji łojotoku i leczeniu trądziku. 
Wygładza skórę, działa keratolitycznie, hamuje aktywość gruczołów łojowych, 
a także redukuje oznaki starzenia.  
...........................................................................................................................

Oczy pełne blasku 30 min. cena: 70 zł
Zabieg rozświetlający okolice oczu. Nawilża, ulastycznia skórę wokół oczu, 
przeciwdziała oznakom zmęczenia.
...........................................................................................................................

antiredness „Stop naczynkom” 90 min. cena: 280 zł
Zabieg kojący do skór naczyniowych oraz z trądzikiem różowatym, sprzyja 
oczyszczaniu skóry, redukuje niedoskonałości tj. rozszerzone pory, szorstkość 
skóry, zmiany zapalne. Intensywnie odświeża, wygładza i rewitalizuje, 
minimalizuje rumień naczyniowy i zapalny, obkurcza i uszczelnia ściany 
naczyń krwionośnych.
...........................................................................................................................

age reverse „cofnij czas” 90 min. cena: 280 zł
Zabieg ukierunkowany na wszystkie widoczne oznaki starzenie się skóry tj. 
plamy starcze, utrata jędrności i zmarszczki. Uzupełnia poziom nawodnienia 
skóry, głęboko nawilża, chroni przed szkodliwym działaniem środowiska. 
Działanie zabiegu potwierdzone badaniami klinicznymi.



Beautiful skin „Piękna skóra” 90 min. cena: 220 zł
Kompleksowy zabieg nawilżająco - regenerujący dla każdego rodzaju skory. 
Intensywnie nawilża, wygładza i regeneruje.
...........................................................................................................................

Kompleksowe oczyszczenie 90 min. cena: 200 zł
Zabieg przeznaczony do skóry tłustej z bliznami pozapalnymi. Oczyszcza, 
odświeża i pobudza do samodzielnych działań regeneracyjnych.

zaBiegi aParaTUrOwe
Mikrodermabrazja 60 min. cena: 150 zł
Zabieg polegający na stopniowym i kontrolowanym złuszczaniu warstwy 
rogowej naskórka. Cera wygląda promiennie, naturalnie i zdrowo.
...........................................................................................................................

infuzja tlenowa+oksybrazja 60 min. cena: 150 zł
Zabieg polegający na wtłaczaniu w skórę witamin i kwasu hialuronowego pod 
ciśnieniem, dzięki czemu preparat wniknika w najgłębsze warstwy skóry. Skóra 
odzyskuje młodzieńczy blask i wygląd.
...........................................................................................................................

Mezoterapia bezigłowa + kawitacja 60 min. cena: 200 zł
Bezinwazyjny i bezbolesny zabieg dostarczający skórze niezbędnych 
substancji odżywczych przy zastosowaniu impulsów elektrycznych 
ułatwiających i wzmagających wnikanie aktywnych składników zawartych w 
kosmetykach.
...........................................................................................................................

Trójstopniowy peeling 60 min. cena: 150 zł
Głębokie złuszczanie warstwy rogowej naskórka, uwalnia od martwych 
komórek, nadmiaru łoju, bakterii. Reguluje procesy wydzielania sebum, 
ujednolica koloryt, wygładza i pobudza odnowę komórkową.
...........................................................................................................................

Kawitacja 60 min. cena: 100 zł
Zabieg polegający na oczyszczeniu skóry poprzez peeling ultradźwiękowy. 
Poza złuszczeniem, wibracje ultradźwiękowe, wzbogacone o mikromasaż, 
poprawiają mikrokrążenie i dotleniają skórę. Zabieg przeznaczony do każdego 
typu cery, również dla skór wrażliwych.

Peelingi KwaSOwe
zabiegi złuszczające kwasami
Zabiegi dostosowane do każdego rodzaju skóry i jej problemów takich jak: 
wiotkość, zaskórniki, trądzik, przebarwienia i blizny.

Kwas migdałowy  ....................................................................... 30 min.  130 zł
Kwas mlekowy / glikolowy  ........................................................ 30 min.  130 zł
Kwas TCA  ................................................................................. 30 min.  130 zł
Kwas salicylowy ........................................................................ 30 min.  220 zł
Kwas ferulowy ........................................................................... 30 min.  220 zł
Kwas Mandel X ......................................................................... 30 min.  220 zł

DODaTeK DO zaBiegU
Oczyszczanie wodorowe  .......................................................... 15 min.  100 zł
Mikrodermabrazja  ..................................................................... 15 min.    50 zł
Oxybrazja  ................................................................................. 15 min.    50 zł
Infuzja tlenowa .......................................................................... 15 min.    50 zł



zaBiegi Hi-TecH MeDical

DerMaPen 
Odmładzanie przez nakłuwanie. Dzięki opatentowanej technologii pulsujących 
igieł DERMAPEN stymuluje naturalne procesy regeneracyjne zachodzące 
w skórze. Widoczne spłycenie zmarszczek, naturalna stymulacja produkcji 
kolagenu, zmniejszenie widoczności porów, redukcja widoczności rozstępów 
oraz blizn, ujednolicenie kolorytu oraz struktury skóry, poprawa elastyczności, 
napięcia i odżywienia skóry, lepsza absorbcja składników aktywnych.
Oczy   ........................................................................................ 20 min.  300 zł
Twarz  ........................................................................................ 45 min.  600 zł
Twarz + szyja  ............................................................................ 60 min.  700 zł
Twarz + szyja + dekolt  .............................................................. 75 min.  900 zł
...........................................................................................................................

rF mikroigłowa
„Nieoperacyjny lifting” oddziałuje jednocześnie na naskórek oraz głębokie 
warstwy skóry, zapewniając istotną poprawę w zakresie jędrności i napięcia 
skóry w dowolnym obszarze ciała, likwidację zmarszczek, korektę owalu 
twarzy, wyrównanie powierzchni i poprawę kolorytu skóry. 

Oczy   .................................................................................. 30 min.    400 zł
Twarz  .................................................................................. 60 min.  1000 zł
Twarz + szyja + dekolt  ........................................................ 95 min.  1500 zł
Biust  ...................................................................................         od 800 zł
Brzuch  ................................................................................        od 1200 zł
Rozstępy ............................................................................. od 500 zł - 2 000 zł
...........................................................................................................................

rF Bipolarna 
Działa w obrębie skóry właściwej. Spektakularnie zwiększa pracę układu 
limfatycznego i metabolizm w tkankach. W efekcie poprawia się jakość skóry, 
zwiększa się gęstość i napięcie, wygładzają się zmarszczki oraz wypłycają 
blizny.

Twarz  ........................................................................................ 60 min.  350 zł
Twarz + szyja + dekolt  .............................................................. 90 min.  500 zł
...........................................................................................................................

rF Monopolarna 
Nieinwazyjny zabieg, który za pomocą najsilniejszej, monopolarnej fali radiowej 
głęboko regeneruje skórę właściwą i tkankę podskórną bez uszkodzenia 
zewnętrznej jej warstwy. W efekcie otrzymujemy spłycenie zmarszczek, 
poprawę owalu twarzy, redukcję obrzęków pod oczami. Niweluje opadające 
powieki oraz zmniejsz tzw. „drugi podbródek”.

Twarz  ........................................................................................ 60 min.  500 zł
Twarz + szyja + dekolt  .............................................................. 90 min.  750 zł
...........................................................................................................................

Fotoodmładzanie cPl + nD yag 
Zabieg pozwala na znaczące zmniejszenie się oznak starzenia poprawia 
owal twarzy, koloryt skóry. Laser umożliwia dotarcie do głębokich warstw 
skóry i poprzez nagrzanie pobudza produkcję kolagenu, odpowiedzialnego za 
gęstość, i elastyczność.Wiązka światła Nd Yag powoduje silny termolifting w 
skórze właściwej, bez uszkodzenia naskórka, pobudzając ją do wzmożonej 
regeneracji i odbudowaniu zdrowej tkanki.



Twarz  ......................................................................................  60 min.    700 zł
Twarz + szyja  ..........................................................................  75 min.    800 zł
Twarz + szyja + dekolt  ............................................................  90 min.  1000 zł
Dekolt  .....................................................................................  30 min.    500 zł
Dłonie  .....................................................................................  20 min.    250 zł
Usuwanie głębokich zmarszczek ND-YAG  .............................. 15 min.   500 zł 

laserowa terapia trądziku pospolitego, 
różowatego 

cena: 500 zł

laserowe leczenie rumienia
Twarz  ...................................................................................... 60 min.    600 zł
Policzki  ................................................................................... 30 min.    400 zł
Nos  ......................................................................................... 15 min.    200 zł

laserowe zamykanie naczynek 
Naczynia linearne, gwieździste  ............................................................    150 zł
Pojedyncze naczynia rubinowe  ............................................................      80 zł
Włókniaki  ..............................................................................................      50 zł
Nos  .......................................................................................................    200 zł
Policzki  .................................................................................................    400 zł
Nogi  ...................................................................................   od 100 zł - 1600 zł

laserowe leczenie grzybicy płytki paznokciowej 
jeden paznokieć

cena: 50 zł

...........................................................................................................................

resurfacing frakcyjny
Leczenie laserem XLase Plus Er:Yag wpływa na jakość i wygląd skóry, 
skutecznie ją odmładzając. Zabieg pozwala na pozbycie się zmarszczek, 
bruzd, zwiotczałej skóry, blizn, zmian potrądzikowych oraz rozstępów. 

Twarz  ....................................................................................... 60 min.  1000 zł
Twarz + szyja  ........................................................................... 70 min.  1200 zł
Twarz + szyja + dekolt  ............................................................. 90 min.  1500 zł
Rozstępy ............................................................................. od 500 zł - 1 500 zł
Blizny  .................................................................................. od 300 zł - 1 500 zł

zaBiegi na ciaŁO

algae BODy SliM 120 min. cena: 300 zł
Zabieg modelująco-antycellulitowy z peelingiem, algami i masażem.
..........................................................................................................................

BODy SPa Delice 120 min. cena: 300 zł
Zabieg ujędrniająco – wygładzający z peelingiem, maską czekoladową i masażem.
...........................................................................................................................

icOOne 60 min. cena: 220 zł
Technologia ICOONE® pozwala na precyzyjną pracę na tkance łącznej. 
Likwiduje cellulit, zlokalizowany tłuszcz, luźną skórę, obrzęki limfatyczne, 
blizny, zaparcia, sztywność mięśni, zapalenia ścięgien oraz wszelkie objawy 
starzenia się skóry.
...........................................................................................................................

PaKieT 10+3 cena: 2300 zł
..........................................................................................................................

elektrostymulacja inTraTOne 1 partia ciała - 45 min. cena: 60 zł
Zabieg który wykorzystuje prądy biomedyczne do budowania masy mięśniowej 
i podnoszenia wytrzymałości organizmu oraz regeneracji mięśni. Jest to 
komfortowa i bezpieczna technologia do remodelingu twarzy i ciała. 



elektrostymulacja inTraTOne karnet open cena: 400 zł
...........................................................................................................................

Kriolipoliza FUSiOMeD 
Zabieg odznacza się skutecznością w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej 
oraz miejscową otyłością.

1 głowica ................................................................................... 60 min.   350 zł
2 głowice ................................................................................... 60 min.   650 zł
3 głowice ................................................................................... 60 min.   900 zł
4 głowice ................................................................................... 60 min. 1100 zł
...........................................................................................................................

Sonotermolipoliza cOaxMeD
Niezwykle skuteczny zabieg, który koncentruje się na redukcji tkanki 
tłuszczowej oraz likwidacji cellulitu. Działa w trzech płaszczyznach skóry: na 
tkankę tłuszczową - uszkadzając termicznie komórki tłuszczowe, na skórę 
właściwą  - obkurczając włókna kolagenowe, na naskórek - wygładzając 
wierzchnią warstwę skóry. Efekty widoczne juz po 1 zabiegu.

Brzuch  .................................................................................. 60 min.      500 zł
Pośladki+lędźwie  .................................................................. 60 min.      500 zł
Plecy  ..................................................................................... 60 min. od 400 zł
Uda  ....................................................................................... 60 min.      600 zł
Ramiona  ...............................................................................  60 min.       400 zł
Podbródek  ............................................................................  30 min.       200 zł

MaSaŻe

Masaż twarzy ..........................................................................  30 min.      60 zł
Masaż pleców  .........................................................................  30 min.      80 zł
Masaż relaksacyjny  ................................................................  60 min.    120 zł
Masaż świecą  .........................................................................  60 min.    140 zł
Masaż leczniczy  .....................................................................  60 min.    140 zł

PaKieTy zaBiegOwe
„Dzień Dla UrODy” cena: 490 zł
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp,  makijaż dzienny,  modelowanie 
włosów.
..........................................................................................................................

„wielKie wyjście” cena: 430 zł
Zabieg na twarz, manicure hybrydowy, modelowanie włosów.
..........................................................................................................................

„Day SPa ” cena: 540 zł
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp,  relaksacyjny masaż całego ciała.
..........................................................................................................................

„POPOŁUDniOwe ODPręŻenie” cena: 380 zł
Zabieg na twarz, relaksacyjny masaż ciała.
..........................................................................................................................

„PięKna Panna MŁODa” cena: 890 zł
Zabieg na twarz, pielęgnacja dłoni i stóp,  makijaż, upięcie próbne i ślubne.
..........................................................................................................................

„MęSKa SPrawa” cena: 390 zł
Zabieg na twarz, manicure klasyczny, strzyżenie, stylizacja włosów.



DePilacja laSerOwa

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

wOSKOwanie

Górna warga  ............................................................................................ 20 zł
Broda .......................................................................................................  20 zł
Policzki ....................................................................................................  25 zł
Pachy.......................................................................................................  40 zł
Bikini płytkie .............................................................................................  60 zł
Bikini głębokie..........................................................................................  80 zł
Bikini brazylijskie ...................................................................................  100 zł
Ręce ........................................................................................................  40 zł
Łydki ........................................................................................................  40 zł
Uda ..........................................................................................................  40 zł
Plecy ........................................................................................................  60 zł
Tors ..........................................................................................................  60 zł

Pielęgnacja DŁOni i STóP

Manicure klasyczny  ................................................................................. 70 zł
Manicure hybrydowy ................................................................................ 80 zł
Manicure japoński .................................................................................... 70 zł
Manicure męski  ....................................................................................... 60 zł
Przedłużanie paznokci żelem  ................................................................ 150 zł
Uzupełnienie paznokci żelem  ................................................................ 120 zł
Pedicure klasyczny  ................................................................................ 100 zł
Pedicure hybrydowy  ...............................................................................120 zł
Pedicure leczniczy  ..................................................................................150 zł
..........................................................................................................................

SilKy BeaUTy HanD cena: 30 zł
Zabieg na dłonie regenerujący z parafiną i peelingiem cukrowym.
...........................................................................................................................

BeaUTiFUl FeeT cena: 30 zł
Zabieg wygładzający na stopy.



PrzeKŁUwanie USzU                        cena: 100 zł

STylizacja Brwi  i rzęS
 
Stylizacja brwi farbką  ............................................................................... 80 zł
Henna brwi  .............................................................................................. 20 zł
Regulacja brwi  ......................................................................................... 20 zł
Henna brwi z regulacją  ............................................................................ 35 zł
Henna rzęs ............................................................................................... 20 zł
Henna komplet ......................................................................................... 50 zł

zagęSzczanie rzęS
 
Zagęszczenie rzęs volume  ....................................................................  250 zł
Uzupełnienie rzęs volume ......................................................................  150 zł
Zagęszczenie rzęs mega volume ...........................................................  330 zł
Uzupełnienie rzęs mega volume  ...........................................................  200 zł

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  ..................................................................................................... 1000 zł

MeDycyna eSTeTyczna

BOTOKS
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

laSerOTeraPia 
i DerMaTOcHirUrgia laSerOwa

Fotoodmładzanie twarz  ........................................................................    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 
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



FryzjerSTwO
DŁUGOŚĆ WŁOSÓW

STrzyŻenie KRÓTKIE ŚREDNIE DŁUGIE

Strzyżenie + modelowanie  damskie  60 zł 70 zł 80 zł

Strzyżenie męskie 45 zł

Strzyżenie dziecka 35 zł

KOlOryzacja

Koloryzacja  - 1 kolor od 125 zł od 165 zł od 220 zł

Baleyage od 170 zł od 220 zł od 350 zł

Ombre od 200 zł od 300 zł

Airtouch od 350 zł od 400 zł

OLAPLEX do koloryzacji 50 zł

MODelOwanie wŁOSów

Modelowanie dzienne 40 zł 50 zł 60 zł

Modelowanie wieczorowe od 60 zł od 75 zł od 100 zł

Upięcie wieczorowe od 100 zł od 130 zł

Upięcie próbne ślubne od 100 zł

Upięcie ślubne od 150 zł

Pielęgnacja wŁOSów i SKóry gŁOwy

Keratynowe wygładzenie od 350 zł

Botox od 140 zł

Regeneracja OLAPLEX od 150 zł

Regeneracja MOROCCANOIL od 800 zł

Dermabrazja NIOXIN 150 zł



PRESTIGE institute
Instytut czynny:

Pn-Pt: 9-21, Sob: 9-20, Niedz: 10-18
GALERIA SIEDLCE

email: biuro@prestigeinstitute.pl
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tel.: 500 600 908


