140 zł

Aquarelle (60 min.)		
Intensywnie nawilżający zabieg do skóry zmęczonej.
Odpowiedni na problem worków pod oczami.

150 zł

Beauty Hydration Ritual (60 min.)
150 zł
Zabieg nawilżająco - upiększający do skóry w każdym wieku.

Express Lift z Maską Gipsową (60 min.)
Szybki zabieg liftingujący, poprawiający wygląd skóry
dojrzałej, ale także suchej z widoczną utratą jędrności
i elastyczności.

190 zł

DNA Protection Expert (90 min.)
180 / 200 zł
Terapia do skutecznej walki z widocznymi konsekwencjami
stresu, chroniąca komórkowy kod DNA skóry dojrzałej.

Goddess Ceremony Zabieg Bogini (90 min.)
Ekskluzywny zabieg oparty na odwiecznie pożądanych
pierwiastkach luksusu: złocie, perłach i szampanie.

180 zł

Cold Cream Marine Ritual (60 min.)
240 zł
Regenerująco - odżywczy zabieg dla skóry suchej i wrażliwej..

Pure Rebalancing Ceremony (90min.) 		
Multifunkcyjny zabieg dla cery tłustej i mieszanej ze
skłonnością do trądziku.

160 zł

Hydration Corrector (60 min.)			
150 zł
Intensywny zabieg nawilżająco - wygładzający dla skóry
zmęczonej, odwodnionej i pozbawionej blasku.

Perfect Skin (90 min.)			
240 zł
Intensywna terapia, przeznaczona dla każdego rodzaju skóry,
w szczególności szarej i zmęczonej, z przebarwieniami.

Eye Expert Treatment (45 min.)		
100 zł
Zabieg pod oczy z zastosowaniem okularów masujących.
Eye Expert Treatment (do zabiegu)
60 zł

Collagen Treatment (90 min.)			
260 zł
Intensywny zabieg z naturalnym kolagenem na „pierwsze
zmarszczki”. Wygładza niedoskonałości skóry spowodowane
odwodnieniem.
Hyaluronic Treatment (90 min.)
280 zł
Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Redukuje
ilość i głębokość zmarszczek oraz modeluje owal twarzy.
Silicium Treatment (90 min.)			
310 zł
Luksusowy odmładzająco – liftingujący zabieg, który
wykracza poza klasyczną kosmetykę. Zabieg modeluje owal
twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki.

Morpho Structure Treatment (90 min.)
240.00 zł
Liftingująco-modelujący rytuał, niwelujący podwójny
podbródek.

Clinical Repair Care (90 min.)
210 / 250 zł
Zabieg dla skóry dojrzałej, będący silną kuracją anti-aging
oraz uzupełnieniem kuracji z zakresu medycyny estetycznej.

Illuminating Radiance Facial Treatment (45 min.)
145 zł
Ekspresowy zabieg upiększający dla każdego typu skóry.

Stem Cells Ceremony (90 min.)
170 zł / 200 zł
Ceremonia odmładzająco - nawilżająca oparta jest na
potencjale regeneracyjnym roślinnych komórek macierzystych.

Absolute Hydration Ritual (90 min.)		
230 zł
Nawilżający zabieg o silnym działaniu regenerującym.

Clear Expert Treatment (90 min.)
300 zł
Zabieg rozjaśniająco – odmładzający z prowitaminą C.
Przywraca naturalną promienność i jasność skórze, pomaga
zmniejszyć lub wyeliminować przebarwienia.

Eye Contour Ceremony ( 60 min.)		
100 zł
Zabieg pielęgnacyjny na okolice oczu; przeznaczony dla osób
z pierwszymi oznakami starzenia

Derma Solution			

Puryfing Skin Ceremony (60 min.)		
130 zł
Holistyczna ceremonia oczyszczająco – matująca dla skóry
tłustej i łojotokowej, ze skłonnością do powstawania zaskórników.
Sensi Skin Garden Lift And Glow (90 min.)
170 zł
Relaksująca ceremonia liftingująca, rekomendowana dla
każdego rodzaju skóry, szczególnie wrażliwej z objawami
utraty jędrności.
Sensi Skin Garden For Capilares Skin (90 min.)
Wyciszająca, kojąca ceremonia otaczająca troskliwym
dotykiem skórę wrażliwą i naczynkową.

170 zł

Sensi Skin Garden Hydra & Radiance (90 min.) 170 zł / 200 zł
Rozświetlająco - odmładzający rytuał kuszący aromatem
letnich owoców. Zabieg do skóry szarej, zmęczonej.
Sushi Ceremony (90 min.)			
150 zł
Niezwykle skuteczna kuracja pielęgnacyjna dla skóry dojrzałej,
ze zmianami pigmentacyjnymi.
Firming Skin Therapy (90 min.)		
150 zł
Ujędrniająca ceremonia, która przywraca sprężystość i napięcie
skóry.
Hair Renewal Therapy * (60 min.)
100 zł
Mezoterapia mikroigłowa na skórę głowy. Zabieg głęboko
regeneruje włosy, przywraca im objętość, blask i gęstość.
* - do pierwszego zabiegu mezoterapii mikroigłowej należy
doliczyć cenę rollera 50 zł.

Peeling chemiczny (peeling kwasami)
Kwas glikolowy G - peel 40% (60 min.)

180 zł

Kwas migdałowy M - peel 40% (60 min.)

180 zł

Kwas ferulowy F - peel 20 % (60 min.)*

180 - 240 zł

Kwas salicylowy S - peel 20% (60 min.)*

180 - 240 zł

Kwas pirogronowy P - peel 45% (60 min.)*

180 - 200 zł

Retinol R - peel 4% (30 min.)

200 zł

Kwas mlekowy A - peel 45% (60 min.)

190 zł

Kwas X - peel 65% (60 min.)

190 zł

Zabieg inspirowany osiągnięciami medycyny estetycznej,
zapewniający spektakularne i długotrwałe efekty.

W cenę zabiegu wliczona jest maska.
* Cena zabiegu zależy od ilości położonych warstw kwasu
oraz rodzaju maski.

Cena zabiegu metodą manualną 		
180 zł
Cena zabiegu z mezoterapią bezigłową		
230 zł
Cena zabiegu z derma roller*			
280 zł
* - do pierwszego zabiegu należy doliczyć koszt rollera 50 zł.

Oczyszczanie tradycyjne

Fotoodmładzanie (E-Light) *
Twarz + szyja / Dekolt / Dłonie (60 min.)

199 zł / 129 zł / 99 zł

* przy zakupie pakietu 3 zabiegów rabat 15%

Zabiegi laserowe E- Light + RF na twarz i ciało

Purete Cleansing Treatment (60 min.)		
Młodzieżowy i przeciwtrądzikowy zabieg.

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz

Zabiegi specjalistyczne na twarz

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz

Purete Marine Ritual (90 min.)
210 zł
Leczniczy zabieg do skóry tłustej, łojotokowej i trądzikowej.

Zabiegi bankietowe

Re – Balancing Treatment (60 min.)
150 zł
Zabieg balansujący, oczyszczający i przeciwtrądzikowy.

150 zł

Oczyszczanie twarzy z maską algową (120 min.)

180 zł

Oczyszczanie z masażem i maską algową (120 min.)

200 zł

Oczyszczanie pleców (120 min.)

170 zł

Oczyszczanie dekoltu (90 min.)

150 zł

Doczyszczanie do zabiegu

40 zł

Dodatkowe zabiegi upiększające

Usuwanie przebarwień (E-Light)
Twarz / Policzki

Oczyszczanie z maską kremową (90 min.)

159 zł / 99 zł

Regulacja brwi (20 min.)

20 zł

Henna brwi (20 min.)

25 zł
25 zł

Czoło

79 zł

Dłonie

99 zł

Henna rzęsy (20 min.)

Pojedyncze przebarwienie

40 zł

Henna brwi z regulacją (30 min.)

35 zł

Henna rzęsy i brwi z regulacją (45 min.)

50 zł

Masaż twarz, szyja i dekolt

80 zł

Fale radiowe RF (Radio Frequency)
Kolana / Ramiona (45 min.)

70 zł / 140 zł

Uda / Brzuch / Pośladki (60 min.)

190 zł

Oczy / usta (45 min.)

120 zł

Twarz + szyja (90 min.)

210 zł

Redukcja rumienia
Redukcja rumienia – cała twarz (60 min.)

159 zł

Redukcja rumienia – policzki (45 min.)

99 zł

Zamknięcie pojedynczego naczynka (30 min.)

30 zł

Laserowa terapia przeciwtrądzikowa
Twarz / Czoło / Policzki
Plecy

149 zł / 80 zł / 99 zł
199 zł

Masaż twarz, szyja i dekolt do zabiegu

40 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu + peeling

100 zł

Maska algowa dodatkowo do zabiegu

30 zł

Ampułka dodatkowo do zabiegu

30 zł

KampinoSport
ul. Izabelińska 79 Stare Babice telefon 22 722 90 32
telefon 606 122 322 e-mail: spa@kampinosport.pl
www.kampinosport.pl

Salon kosmetyczny
zabiegi kosmetyczne i masaże
Oferta obowiązuje od września 2018r.

Manicure

Zabiegi aparaturowe na twarz

Manicure tradycyjny bez malowania (45 min.)

50 zł

Manicure tradycyjny z malowaniem (60 min.)

60 zł

Manicure biologiczny (45 min.)

40 zł

Manicure japoński (45 min.)

60 zł

Manicure Vinylux (60 min.)

70 zł

Manicure Shellac hybrydowy (60 min.)

90 zł

Manicure Spa (peeling, manicure bez malowania,
maska kremowa, parafina na dłonie) (75 min.)

80 zł

Zabieg parafinowy na dłonie (45 min.)

45 zł

Zabieg parafinowy na dłonie (do zabiegu)

35 zł

Malowanie klasyczne (15 min.)

25 zł

Malowanie Vinylux (20 min.)

30 zł

Malowanie Shellac (tylko nałożenie lakieru) (30 min.)

50 zł

Zdjęcie Shellac (zdjęcie lakieru + odżywka)* (30 min.)
						
* - przy zmianie koloru hybrydy, zdjęcie lakieru gratis

40 zł

Peeling kawitacyjny z sonoforezą twarz + szyja (60 min.)

150 zł

Peeling kawitacyjny z sonoforezą twarz + szyja
+ maska algowa (60 min.)

180 zł

Peeling kawitacyjny do zabiegu
Sonoforeza do zabiegu

Pedicure frezarkowy bez malowania (75 min.)

90 zł

Pedicure frezarkowy z malowaniem (90 min.)

110 zł

Pedicure frezarkowy Vinylux (90 min.)

115 zł

Pedicure frezarkowy Shellac hybrydowy (90 min.)

130 zł

Pedicure Spa (pedicure frezarkowy
bez malowania, parafina) (90 min.)

120 zł

Zabieg parafinowy na stopy (30 min.)

60 zł

Malowanie klasyczne (przygotowanie i odtłuszczenie
płytki, malowanie) (30 min.)

50 zł

Malowanie Vinylux (przygotowanie i odtłuszczenie
płytki, malowanie) (30 min.)

55 zł

Malowanie Shellac (przygotowanie paznokci, malowanie) (30 min.)

75 zł

Zdjęcie Shellac (zdjęcie lakieru, odżywka) (30 min.)

60 zł

Callus peel – kwasy na stopy
Pedicure kwasowy bez malowania (90 min.)

129 zł

Pedicure kwasowy z malowaniem (115 min.)

139 zł

Pedicure kwasowy Vinylux (115 min.)

149 zł

Pedicure kwasowy Shellac (120 min.)

159 zł

Kwasy na stopy Callus Peel (45 min.)

80 zł

30 zł
20 zł

Mikrodermabrazja twarz + szyja (60 min.)

150 zł

Mikrodermabrazja twarz + szyja
+ maska algowa (90 min.)

180 zł

Mikrodermabrazja twarz + szyja + dekolt (90 min.)

180 zł

Mikrodermabrazja dekolt

100 zł

Mikrodermabrazja do zabiegu

50 zł

Mezoterapia bezigłowa twarz + szyja (60 min.)

180 zł

Mezoterapia bezigłowa twarz+ szyja + dekolt (75 min.)

210 zł

Mezoterapia bezigłowa na okolice oczu (30 min.)

120 zł

Mezoterapia bezigłowa + kwasy (90 min.)

220 zł

Mezoterapią bezigłowa do zabiegu (30 min.)

Pedicure

Zabiegi na ciało

50 zł

Mezoterapia mikroigłowa okolice oczu i ust (45 min.)

150 zł

Mezoterapia mikroigłowa twarz + szyja (75 min.)

250 zł

Mezoterapia mikroigłowa twarz + szyja + dekolt (90 min.)

280 zł

* - do pierwszego zabiegu mezoterapii mikroigłowej należy doliczyć
cenę rollera 50 zł.

Depilacja laserowa E - light

Depilacja broda

20 zł

Depilacja brwi

20 zł

Brzuch / Uda / Pośladki (1 obszar) (45 min.)
Depilacja pachy
Uda i pośladki (60 min.)
Depilacja bikini klasyczne

20
119
40
149
60

zł
zł
zł
zł
zł

Depilacja bikini głębokie

100 zł

Depilacja przedramiona

40 zł

Wąsik/Broda/Baki (15 min.)

49 zł

Depilacja całe ręce

60 zł

Kark (20 min.)

69 zł

Pachy (30 min.)

69 zł

Depilacja łydki

70 zł

Linia biała (15 min.)

59 zł

Depilacja uda

80 zł

Bikini klasyczne (30 min.)

99 zł

Bikini głębokie (30 min.)
Przedramiona/Ramiona (30 min.)

Depilacja całe nogi

130 zł

179 zł

Depilacja całe nogi + bikini klasyczne

170 zł

79 zł

Depilacja całe nogi + bikini głębokie

210 zł

Całe ręce (45 min.)

119 zł

Łydki + kolana/Uda (45 min.)

159 zł

Całe nogi (60 min.)
299 zł
							

Rezerwacje 22 722 90 32 lub 606 122 322

Micronized Marine Alga Body Wrap (90 min.)
199 zł
Zabieg wyszczuplająco – antycellulitowy z masażem.
Frigi Thalgo Wrap (75 min.)		
120 - 140 zł
Zabieg na problemy z krążeniem, cellulit krążeniowy,
opuchnięte ciężkie nogi, zwiotczenie skóry brzucha
i pośladków.

Lipolytic Body Therapy		
Skuteczna alternatywa dla inwazyjnych zabiegów z zakresu
medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
metoda bezigłowa (75 min.) *
190 zł
metoda mikroigłowa (90 min.) *
230 zł
* Zabieg na 1 partię ciała.

Indoceane Treatment (120 min.)		
280 zł
Rytuał relaksująco - odżywczy z masażem. Jest to propozycja
dla osób zestresowanych, potrzebujących odprężenia i relaksu.
Merveille Arctique Ritual (75 min.)		
250 zł
Zabieg inspirowany rytuałami skandynawskimi, w których
ciepło i orzeźwiające zimno naprzemiennie uspokajają ciało 		
i niwelują napięcia oraz stres.

Ayurwedic Body Ceremony (60 min.)		
120 zł
Relaksacyjny zabieg ciepłym olejkiem na ciało z orientalną
nuta zapachową.
Gold And Pearls Ceremony (120 min.)		
220 zł
Ekskluzywny rytuał, na który składa się połączenie złota,
pereł i szampana

Depilacja woskiem
Liposukcja
Depilacja wąsik ultradźwiękowa z drenażem

Cold Cream Marine Body Ritual (60 min.)
220 zł
Zabieg odżywczo-regenerujący z masażem dla skóry suchej.
Zabezpiecza powierzchnię ciała przed utratą lipidów i wody.

Lipolytic Body FLASH
Ekspresowy zabieg na ujędrnienie i uelastycznienie skóry.
metoda bezigłowa (30 min.) *
120 zł
metoda mikroigłowa (45 min.) *
150 zł

Pistacjowo – czekoladowa Ceremonia (120 min.)
170 zł
Odżywczo - relaksujący zabieg dla każdego rodzaju skóry.
Celem jest regeneracja oraz przyspieszenie metabolizmu
komórkowego. Idealna propozycja na prezent dla bliskiej osoby.
Coffee Body Ceremony (120 min.)
170 zł
Wyszczuplająco - antycellulitowa ceremonia na ciało
polecana dla skóry wiotkiej, z efektem „pomarańczowej
skórki”. Rekomendowana na obszar nóg, pośladków oraz
brzucha.
GreenZen Ceremony z zieloną herbatą (120 min.)
140 zł
Detoksykująco - harmonizująca ceremonia. Głęboko nawilża
i dotlenia. Idealna dla skóry odwodnionej, zmęczonej,
z problemem obrzęków.

Masaże
Klasyczny (30/45/60 min.)
Relaksacyjny (60/90 min.)
Sportowy/izometryczny (30/45/60 min.)

90 / 110 / 130 zł
130 / 200 zł
100 / 125 / 150 zł

Bańką chińską (30/45/60 min.)

90 / 130 / 160 zł

Wyszczuplająco – modelujący (30/45/60 min.)

90 / 130 / 160 zł

Dla kobiet w ciąży (30/60 min.)

100 / 140 zł

Gorącymi kamieniami (60/90 min.)

160 / 230 zł

Czekoladowy (75 min.)
Masaż stóp z elementami refleksologii (30 min.)

160 zł
70 zł

Peelingi i maski na ciało

Express Lift Breast Ceremony (60 min.)		
150 zł
Doskonały zabieg wspomagający odchudzanie oraz
przywracający dobry wygląd biustu po okresie ciąży i karmienia.

Peeling PURLES całe ciało (30 min.)

80 zł

Peeling PURLES do zabiegu lub masażu (30 min.)

60 zł

Peeling THALGO całe ciało

90 zł

Your Choice Ceremony (120 min.)		
190 zł
Własna kompozycja zabiegu Purles, dobrana indywidualnie
do potrzeb i preferencji klienta. Tworzymy wyjątkowy Beauty
Code specjalnie dla Ciebie.

Pelling firmowy do zabiegu lub masażu (30 min.)

50 zł

Pelling firmowy ciała (30 min.)
Mikronizowana Alga – maska THALGO (40 min.)

70 zł
100 zł

Maska PURLES na ciało (40 min.)

75 zł

Czekoladowy rozgrzewający mus na ciało (30 min.)

70 zł

