CENNIK

www.studiokarmin.pl
tel. 788 325 598

Henna
Henna rzęs i brwi z regulacją

27zł

Henna rzęs / brwi

10zł

Regulacja brwi (penseta/wosk)

10/12 zł

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs
Metodą 1:1 jedwabne

140 zł

Uzupełnienie 1:1

80-120 zł

Metoda objętoscciowa

180-220 zł

Uzupełnienie objętoscciowa

110-150 zł

Kocie oko

45 zł

Makijaż
Dzienny

40 zł

Wieczorowy

60 zł

Śllubny

80 zł

Śllubny procbny

50 zł

Pielęgnacja przed makijazeem

30 zł

Kępki rzęs

2 zł /szt

Dłonie
Manicure klasyczny bez malowania

20 zł

Manicure z malowaniem

30/35 zł

Malowanie paznokci kolor/ zdobienie

10/od 15 zł

Manicure japoncski

45 zł

Manicure hybrydowy kolor/ zdobienie

60/ od 70 zł

Zabieg keratynowy

60 zł

Zabieg proteinowy do hybrydy

+10zł

Monofaza

45 zł

Manicure frezarkowy

+5zł

Peeling na dłonie do manicure

5 zł

Zeelowe wzmocnienie płytki

80 zł

Paznokcie zeelowe kolor/zdobienie

85/ od 95 zł

Przedłuzeanie paznokci zeelem kolor/zdobienie

100/od 110 zł

Naprawa 1 paznokcia

10-15 zł

Uzupełnienie zeel

od 70 zł

Zdobienie paznokci

od 1 zł

Ślciąganie (przy innym zabiegu lub nnie naszej: pracy)

20 zł (10 zł)

Przy ponownym założeniu u nas ściąganie

gratis!

Zabieg regenerujący płytkę IBX

20-35zł

Parafina na dłonie i peeling

25 zł

Stopy
Pocł pedicure

35 zł

Pedicure bez malowania klasyczny lub frezarkowy

50 zł

Pedicure z malowaniem kolor/zdobienie

60/od 65 zł

Pedicure hybrydowy stopy

od 80-120 zł

Nałozeenie hybrydy na stopy

50 zł

Pedicure z monofazą

70 zł

Nałozeenie zeelu

60 zł

Ślciągnięcie (przy innym zabiegu)

20 zł (10zł)

Przy ponownym założeniu ściąganie w cenie!

gratis!

Zdobienie paznokci

od 10 zł

Pedicure japoncski

60 zł

Parafina na stopy

30 zł

Zabieg ŚOŚ dla stocp

z pedicure

90 zł

Depilacja woskiem
Brwi

12 zł

Wąsik

12 zł

Broda

12 zł

Baki

15 zł

Policzki

20 zł

Twarz

40 zł

Bikini

30-60 zł

Pachy

25-30 zł

Linia biała

20zł

Brzuch

35-45 zł

Łydki

40 zł

Uda

50 zł

Całe nogi

80 zł

Całe ręce

od 50zł

Przedramiona

35-45 zł

Plecy / klatka piersiowa

50-70 zł

Pakiet I (całe nogi +bikini głębsze +pachy )

115 zł

Pakiet II ( łydki+bikini linia +pachy)

75 zł

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy *
Oczyszczanie manualne twarzy

100- 140 zł

Mikrodermabrazja

70-150 zł

Peeling kawitacyjny

50-140 zł

Oxy jet (peeling wodny)

80-170 zł

Fale radiowe RF

60 -200 zł

Infuzja tlenowa

80-170 zł

Śonoforeza

50-120 zł

Bioprądy

40-70 zł

Jonoforeza/ Galwanizacja

60-120 zł

Kwasy AHA i BHA

70- 120 zł

Masaze twarzy

50 zł

Zabieg na okolice oczu

40-150 zł

Zabieg podstawowy

50-70 zł

Zabieg borowinowy

50- 90 zł

Zabieg liftingujący

110-170 zł

Zabiegi normalizujące/ nawilzeające/ odmładzające/ na naczynka

60-200 zł

Cena za szyję i dekolt + 15 zł za element zabiegu
Kosmetyki, rozbudowanie i rodzaj zabiegu dobierany jest indywidualnie, ceny podane są orientacyjne
W razie wątpliwości prosimy pytać pracownika o szczegóły.
* przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki

Zabiegi na ciało *
Fale radiowe RF (1partia/ uda+poscladki)

50/80 zł

Lipokawitacja ultradzcwiękowa (1 partia/ uda +poscladki)

50/80 zł

Dermomasaze (1 partia/ uda+ poscladki)

60/90 zł

Dermomasaze + RF (partia/ uda+poscladki)

65/100 zł

Zabieg antycellulitowy na uda i poscladki body wrapping

60 zł

(peeling+ampułka+maska)
Zabieg bum na uda i poscladki

99 zł

(peeling+ultradzcwięki+ prądy biostymulacyjne+maska)
Zabieg wyszczuplająco- detoksykujący

80-170 zł

Oczyszczanie manualne plecocw

120-150 zł

Złuszczanie kwasami plecocw

130 zł

Masaze bancką chincską (sam/do zabiegu)

60/ 30 zł

Mezoterapia mikroigłowa uda + poscladki

250 zł

Usuwanie rogowacenia okołomieszkowego na ramionach

90 zł

Elektrostymulacja mięscni/ prądy tens 15min

30 zł

Konchowanie (scwiecowanie) uszu

35 zł

* przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki

Masaże*
Drenaze limfatyczny częscciowy (30min)/ całoscciowy (60min)
Masaze klasyczny częscciowy/ całoscciowy

55/100 zł
60/90 zł

Masaze sportowy

55/100 zł

Masaze leczniczy częscciowy/ całoscciowy

65/100 zł

Masaze LOMI LOMI
Masaze relaksacyjny całoscciowy 45min

120 zł
75 zł

Masaze gorącymi kamieniami

120 zł

Masaze relaksacyjny gorącą scwiecą

120 zł

Masaze relaksacyjny czekoladą / miodem

70/120 zł

Masaze antycellulitowy częscciowy/ całoscciowy

65/90 zł

Masaze bancką chincską częscciowy/całoscciowy
Peeling ciała przed masazeem

* przy zakupie serii lub przy kilku obszarach zniżki

60/100 zł
+ 40 zł

Kosmetologia medyczna
Złuszczanie kwasem TCA
Twarz (z terapią łagodzącą)

150-200 zł

Twarz+ szyja+ dekolt (z terapią łagodzącą)

200-250 zł

PGAge intensywny peeling bez łuszczenia
Twarz

250 zł

Twarz +szuja+dekolt

400 zł

Retix C
Twarz

240 zł

Mezoterapia mikroigłowa dermaroller
cena zabiegu (+ cena dermarollera doliczana przy 1. zabiegu

49zł)

Twarz

140 zł

Twarz + szyja

190 zł

Twarz+szyja+dekolt

270 zł

Uda + pośladki

250zł

Mezoterapia dermaroller + miejscowo kwas hialuronowy nieusieciowany:
Twarz

220 zł

Twarz+szyja

290 zł

Twarz+szyja+dekolt

450 zł

Znieczulenie

35 zł

Mezoterapia igłowa (zabieg ze znieczuleniem)

Okolice oczu (kwas hialuronowy)

150 zł

Okolice oczu + zmarszczki (kwas hialuronowy)

170 zł

Twarz (koktajl + kwas hialuronowy)

250 zł

Sam koktajl:twarz

170 zł

twarz+ szyja

240 zł

twarz+ szyja+ dekolt

400 zł

Koktajl + kwas hialuronowy miejscowo:
twarz

240 zł

twarz+ szyja

320 zł

twarz+ szyja +dekolt

490zł

Koktajl + kwas hialuronowy na twarz + koktajl na szyję i dekolt

440 zł

Mezoterapia igłowa skóry głowy

200 zł

Elektrokoagulacja
Pojedyncze naczynko/ rubinek *

30 zł

( nos- 100-150zł, policzki- 100-200zł, uda-150-250zł, pod kolanami-150-200zł )
Pojedynczy włókniak*

35 zł

( szyja-150-200zł, pachy-100-150zł, plecy- 150-350zł)

*powyżej 4 zmian cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od obszaru i ilości. W
nawiasach podano orientacyjne ceny wybranych partii, jednak konieczna jest indywidualna
ocena przez kosmetologa w celu dokładnej wyceny.

Laseroterapia
Depilacja laserowa
wąs

150 zł

pachy

250 zł

broda

150 zł

przedramiona

300 zł

szyja

200-250 zł

ramiona

350 zł

baki

200 zł

dłonie

200 zł

policzki

200 zł

brzuch

300 zł

uszy

100 zł

linia brzucha

150-200 zł

kark

200 zł

bikini (pachwiny)

250- 300 zł

plecy

350-500 zł

bikini całkowite

350-400 zł

sutki

100-150 zł

poscladki

350-400 zł

klatka piersiowa

350 zł

łydki

400 zł

całe nogi

800zł

uda

400-450 zł

IPL- redukcja rumienia na twarzy
w zalezenoscci od obszaru

150-400 zł

Laser Frakcyjny ablacyjny CO2
w zalezenoscci od obszaru. Podane ceny są orientacyjne
twarz

800 zł

dekolt

800 zł

policzki

300-600 zł

twarz, szyja, dekolt

1700 zł

czoło

300-500 zł

brzuch

300-700 zł

okolice oczu

400 zł

uda

400- 700 zł

szyja

600 zł

poscladki

300- 700 zł

Laser Nd:YAG
usuwanie naczynek na nogach w zalezenoscci od iloscci

300-1500 zł

Medycyna estetyczna
Plazma
lifting powiek

800 zł

lifting okolicy ust

800zł

HIFU lifting ultradzcwiękami medycznymi
lifting brwi-lwia zmarszczka 600 zł

lifting podbrocdka

800 zł

lifting okolicy oczu

1000 zł

lifting dolnej częscci twarzy

1200 zł

lifting policzkocw

1200 zł

lifting szyi /dekoltu

1200 zł

lifting okolicy ust

600 zł

lifting twarzy

2600 zł

Wypełnianie kwasem hialuronowym usieciowanym
Korekta kształtu ust (powiększanie) 1ml

800 zł

Opadające kąciki ust

800 zł

Bruzdy nosowo-wargowe

800 zł

Korekta okolicy ust

800 zł

Zmarszczki na czole

800 zł

Okolice oczu- dolina łez

750 zł

Dłonie

Wolumetria 2ml

1800 zł

Policzki

Botox – usuwanie zmarszczek
1 partia

350 zł

3 partie

800 zł

Lipoliza iniekcyjna redukcja miejscowej tkanki tłuszczowej
1ml

od 200 zł

5ml

od 750 zł

Mezoterapia igłowa preparatami medycznymi

Twarz kwas hialuronowy nieusieciowany

500zł

Twarz kwas hialuronowy usieciowany +nieusieciowany

550zł

Okolica oczu

150/200 zł

bez maski/ z maską

Dermapen
Twarz

270 zł

Twarz+szyja

320 zł

Twarz+ szyja+dekolt

370 zł

Dietetyka
Pierwsza wizyta

80 zł

(analiza składu ciała wraz z omówieniem wyników, pomiary antropometryczne, wywiad zdrowotny i
żywieniowy, analizę dotychczasowych nawyków żywieniowych, wskazanie popełnianych błędów,
ogólne zalecenia dietetyczne)
Wizyta kontrolna

50 zł

Indywidualny plan odżywania 7 /14 dni
od 150/200zł*
(analiza składu ciała, pomiary antropometryczne, jadłospis wraz z przepisami na 7 /14dni z
uwzględnieniem trybu życia, pracy danej osoby, tygodniową listę zakupów, zalecenia dietetyczne,
grupę produktów dozwolonych, dzięki którym pacjent może korzystać z planu długoterminowo po
uprzedniej edukacji żywieniowej)
* Cena zależna od występowania danej jednostki chorobowej
Pakiet specjalny

450 zł

(analiza składu ciała, pomiary, indywidualny miesięczny plan żywieniowy wraz z listą zakupów,
uwzględniający tryb życia i upodobania kulinarne Pacjenta. Zalecenia żywieniowe i edukacja, dzięki
którym Pacjent będzie mógł samodzielnie dobierać produkty w diecie. Dodatkowo w ofercie
przewidziane są godzinne zakupy z dietetykiem)

Analiza składu ciała +omówienie wyników + ogólne zalecenia

50 zł

