
modelowanie sylwetki urządzeniami hi-tech

MAGNIFICO – INTENSYWNE MODELOWANIE, DERMOMASAŻ,
ENDERMOLOGIA + IR + RF
Maksymalne efekty gwarantuje 5 niezastąpionych technologii:
1. Podciśnieniowa liposukcja ultradźwiękowa
2. Fale radiowe RF
3. Promieniowanie IR
4. Masaż ssąco-próżniowy (endomasaż)
5. Mechaniczny masaż rolkami
EFEKTY:
-szybkie zwalczanie zmian cellulitowych
-silne ujędrnienie i modelowanie sylwetki
-redukcja tkanki tłuszczowej
-szczuplejsza sylwetka
-zwiększenie napięcia powłok brzusznych
-pobudzony układ krwionośny i limfatyczny
-wygładzona skóra ciała 

Zabieg całego ciała z peelingiem, maską i masażem na balsamie
Zabieg całego ciała z peelingiem
Zabieg na uda, pośladki i brzuch  
Zabieg na uda i pośladki
Zabieg na brzuch
Zabieg na ramiona

Wykup karnet na 5 zabiegów, a 6 utrwalający otrzymasz GRATIS!

MAGNIFICO - przyrząd, za pomocą którego wykwalifikowany personel
Prestige Spa pomoże w walce z wiotką skórą oraz z występującym
cellulitem. Zabieg możemy wykonać na wybranej partii ciała. Przed pracą
przyrządu hi-tech, polecamy opcję z  drenującym peelingiem,
antycellulitową maską oraz masażem manualnym na specjalnym
preparacie. Takie połączenie pozwoli na uzyskanie najlepszych efektów już
po pierwszym zabiegu. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu
z naszą recepcją.

170 min. 620,-
110 min.   550,-
80 min.   450,-
60 min.   380,-
40 min.   250,-
30 min.   200,-



modelowanie sylwetki urządzeniami hi-tech
VIP LINE – Jesteś już po serii zabiegów na rozbicie tkanki 
tłuszczowej? Twoja skóra jest za mało jędrna? Jesteś szczupła ale 
czujesz, że kiedyś ciało było inne? Skończyłaś właśnie karmić piersią 
i chciałabyś w końcu zadbać o swoją skórę ciała by wróciła do dawnej 
kondycji? Vip Line jest dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Po więcej 
informacji na temat zabiegu zapraszamy do naszej Recepcji Spa.

EFEKTY:
– Skóra ciała staje się ujędrniona
– Wzmacniamy struktury mięśni (trening izolowanych grup mięśniowych)
 przez co ciało jest silniejsze a struktury mięśni bardziej widoczne
– Wykonany w serii (minimum 5 zabiegów) daje spektakularne efekty!
1 zabieg                                                                            Czas trwania 35 min.

Karnet 5 zabiegów 1100,-                                           Karnet 10 zabiegów 2200,-
ZADECYDUJ PO 1 ZABIEGU

KRIOLIPOLIZA Bez wątpienia jest naszym kultowym zabiegiem 
w zwalczaniu tkanki tłuszczowej. Kriolipoliza to nieinwazyjny, bezbolesny 
ale nadzwyczaj skuteczny sposób na szybką eliminację komórek 
tłuszczowych. W  trakcie zabiegu dochodzi do rozpadu (lipolizy) tkanki 
tłuszczowej. Ochłodzone komórki tłuszczowe przechodzą
„kontrolowaną śmierć” i stopniowo eliminowane są z organizmu.
Grubość tkanki tłuszczowej maleje co przynosi TRWAŁY efekt 
po zabiegowy. Jedno przyłożenie (dwie głowice), jeden obszar ciała.

Zabieg dwie głowice 

Zadbaj o swoją sylwetkę korzystając z promocyjnego pakietu zabiegów:
Dzień 1: modelowanie całego ciała urządzeniem Magnifico 
poprzedzone peelingiem i zakończone balsamem 
Dzień 2: manualny, wyszczuplający masaż całego ciała na preparacie 
ujędrniającym 
Dzień 3: Kriolipoliza 
Cena

120 min.

50 min.
70 min.
1090,-

250,-

ok. 60 min. 400,-


