
Zdrowe zatoki (pakiet rozszerzony) 4 terapie 1000

Wzmocnienie dróg oddechowych
(podstawowy)

1 terapia
/40min

300

Wzmacniający drogi oddechowe
(rozszerzony)

1 terapia
/1h

350

Lepszy sen  (plecy, stopy) 1 terapia 350

Ciepłe stopy  (podstawowy - stopy) 1 terapia
/40min

280

Ciepłe stopy (rozszerzony - stopa, udo
wewnętrzne, kolano, podudzie)

1 terapia
/1h40min

560

Redukcja napięć mięśniowych  (plecy) 1 terapia 280

INDIBA DERMO 1 terapia 350+

Terapie INDIBA /PREMIUM/

ELECTROTOOLS 129

Wsparcie zabiegów antycellulitowych

ODBLOKOWANIE KANAŁÓW LIMFATYCZNYCH   129
Wspomaganie w redukcji obrzęków

ROZLUŹNIANIE/ODBLOKOWANIE PRZEPONY 129

Dermoinfuzja Tlenowa PCA Skin®

Profilaktyka i bio-rewitalizacja skóry.
To idealne połączenie luksusu i biotechnologii harmonizuje
funkcje skóry, przywraca jej równowagę i blask.

Ujędrniająco-liftingująca
Odżywczo-dotleniająca
Normalizująco-detoksykująca

/twarz, szyja/ 459

/twarz, szyja, dekolt/ 559

Piękne Piersi   CHRISSIE COSMETICS®
/dekolt, biust/ 419

INNOFACIAL: hydradermabrazja
kwasowa

Połączenie peelingu kwasowego, mikrodermabrazji i
maseczki. Jest to złożony zabieg regenerujący łączący w
sobie jednocześnie: oczyszczanie, złuszczanie, nawilżanie i
ochronę antyoksydacyjną

Zabieg pojedynczy
/twarz,szyja/ 429

Pakiet 4 zabiegów
/twarz,szyja/ 1.400

Specjalistyczne Terapie

Nanili Professional® /cery problematyczne/
Zabiegi nakierowane na konkretne potrzeby skóry. Obszar
zabiegowy twarz + szyja. Dodatkowe obszary tj. plecy, klatka
piersiowa - kwota ustalana indywidualnie.

Zabieg pojedynczy 429
dla skóry trądzikowej ,  z trądzikiem różowatym, dla skóry
naczynkowej, dla cery dojrzałej

Pakiet 4 zabiegów /niezależnie od wskazań / 1.550

PCA Skin® /terapie celowane/

Bankietowy / BASIC
Nadanie blasku szarej, ziemistej i zmęczonej cerze. Ma na
celu znaczną poprawę napięcia, nawilżenia,
zniwelowania drobnych linii oraz zmarszczek. 359

Detoksykujący / BASIC
Zabieg o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym.
Idealnie sprawdzi się dla cer problematycznych z tendencją
do zanieczyszczeń i zatykania gruczołów łojowych

359

EMbody
Zabieg BTL EMBODY modeluje ciało w obszarze brzucha i
pośladków. Redukuje tkankę tłuszczową i cellulit oraz buduje i
wzmacnia mięśnie. Nieinwazyjny lifting, modelowanie
pośladków i brzucha – jak żadne inne urządzenie – rzeźbi
mięśnie i sylwetkę.

Obszary zabiegowe /pośladki,brzuch/

Zabieg pojedynczy                                                    660

4 sesje /1 obszar/                                                  2.400
4 sesje /brzuch DUO/                                            2.400

8 sesji /1 obszar lub DUO/                                    3.850

8 sesji /2 obszary/                                                 5.600

Autorskie połączenia zabiegowe

Extra Lifting I 2650/ 3618

Nowy dekolt!

Pakiet zabiegów liftingująco-regeneracyjnych, które
sprawiają, że piersi stają się pełniejsze, bardziej
uniesione i jędrne.

Extra Lifting II 879 / 1008

Idealny owal i rewitalizacja twarzy!

Terapia łączona: INDIBA + Dermoinfuzja Tlenowa
Cudowne połączenie stymulującej terapii INDIBA
oraz bogactwa składników aktywnych Terapii
Tlenowej! Zabieg silnie napinający i odżywiający
skórę.

Extra Clean I 879 / 978

Dogłębne odżywienie i oczyszczenie!

Terapia łączona: INDIBA + INNOFACIAL.
Nieinwazyjny lifting twarzy oraz perfekcyjnie
oczyszczona i zregenerowana skóra twarzy.



Extra Clean II 549

Detoks i dogłębne oczyszczenie!

INNOFACIAL + Dermoinfuzja Tlenowa
Intensywne oczyszczenie z nawilżeniem. Efekt
natychmiastowego oczyszczenia, dotlenienia oraz
odmłodzenia skóry

Extra bright 549

Redukcja przebarwień!
Innowacyjne połączenie Terapii Tlenowej z terapiami
kwasowymi i dobranymi kosmeceutykami pod
indywidualne potrzeby skóry. Zaowocowało
opracowaniem skutecznej metody walki z
przebarwieniami skórnymi i nierównościami.

Extra Peel Off 495 / 858

Głębokie złuszczenie!

Autorska terapia o silnej formule głęboko
oczyszczającej, redukującej zaskórniki, stany zapalne,
przebarwienia i zaczerwienienia. Doskonałe
połączenie zabiegu Innofacial oraz zabiegu z
wykorzystaniem peelingów chemicznych marki
NANILI. Sprawi że Twoja skóra będzie wygładzona,
promienna i dogłębnie oczyszczona.

Pakiet ADIOS 3.850 / 5.000

Boczki i Intensywna redukcja tkanki tłuszczowej.

Zestaw składający się z łącznie aż 10 terapii!
6x Terapia INDIBA oraz 4x Terapia EMBODY

Antycellulit i wiotka skóra 2.999 / 3.474

Terapia łączona: 6 zabiegów + głowice do terapii
powięziowej - intensywnie rozbicie zwłóknień i
zrostów obecnych w różnych postaciach cellulitu.

Męska strefa

1+1 Nawilżenie i odświeżenie skóry i zarostu!

Zabieg Dermo Infuzji Tlenowej dedykowanej
potrzebom męskiej skóry przy której broda i zarost
nie stanowi przeszkód. Perfekcyjnie oczyszczona z
martwego naskórka oraz zaskórników, idealnie
nawilżona i dotleniona skóra twarzy.

429

2+1 Głębokie odżywienie męskiego spojrzenia!

Napięta, perfekcyjnie oczyszczona, zregenerowana,
wygładzona i zrelaksowana skóra twarzy. Połączenie
terapii Indiba Slow Aging i hydrabrazji kwasowej
Innofacial. Także dla Panów z brodami i zarostem!
Trening próbny EMBODY gratis!

890

Jesteśmy otwarci

poniedziałek - piątek      9 - 19
sobota              10 - 16

Rezerwacji można dokonać przez aplikację
BOOKSY

a także kontakt bezpośredni  pod numerem
telefonu

+48 511 335 535

ZAPRASZAMY!

Angielska Grobla 34/47
Gdańsk 80-756

Stare Miasto

Pakiet konsultacyjny 169

Terapie INDIBA /upiększanie/
Doskonale sprawdza się w ujędrnianiu, regeneracji skóry i
odmładzaniu twarzy. Dzięki spektakularnemu działaniu z
powodzeniem można stosować w redukcji uporczywego
tłuszczu, rozstępów oraz ujędrnieniu i nieinwazyjnego liftingu
skóry.
Obszar zabiegowy /twarz, szyja+dekolt, biust, pośladki, uda, brzuch,
ramiona, kolana, dłonie i każdy inny obszar ciała/

Zabieg pojedynczy 549

Pakiet 6 zabiegów 2.700

Zabieg przypominający /po 6/ 440

Pakiet 10 zabiegów 3.900

Zabieg przypominający /po 10/ 390

Terapie INDIBA /specjalistyczne/

INDIBA INTIMA 1.550
Nieinwazyjna ginekologia estetyczna
3 terapie  + indywidualny zestaw głowic.

INDIBA DETOX 650

Wspomaga oczyszczanie organizmu w trakcie procesu
odchudzania. Terapia obejmująca całe ciało, głęboko
detoksykująca i relaksująca

INDIBA ZDROWIE

Zdrowe zatoki 1 terapia 280

http://aestheticbeautystudio.booksy.com
https://aestheticszafarnia.pl/

