RODZAJ ZABIEGU:

CENA:

KONSULATACJA

CZAS:

BEZPŁATNIE!

-

USUWANIE WŁÓKNIAKÓW, BRODAWEK, KASZKÓW, OGNISK ROGOWACENIA,

50-150 zł

5-30 min

ELEKTROKOAGULACJA ROZSZERZONYCH NACZYŃ

100-150 zł

5-60 min

TRWAŁA EPILACJA WŁOSÓW

10 zł + 5 zł
mieszek

-

ZNIECZULENIE MIEJSCOWE

do uzgodnienia

-

OCZYSZCZANIE PODSTAWOWE

120zł

60 min

OCZYSZCZANIE Z PIELĘGACJĄ

170zł

60 min

OCZYSZCZANIE PLECÓW

150zł

60 min

OCZYSZCZANIE PLECÓW Z PIELĘGNACJĄ

180zł

90 min

MASAŻ TWARZY

50zł

30 min

VACUM

40zł

20 min

120/180 zł

60-90 min

50zł

30 min

40/80zł

30 min

30zł

20 min

KWAS GLIKOLOWY

120/150zł

30 min

KWAS MIGDAŁOWY, AZELAINOWY

120/150zł

30 min

KWAS SALICYLOWY, PIROGRONOWY, RETINOL

120/150zł

30 min

KWAS FERULOWY, FLORETYNY, MLEKOWY

120/150zł

30 min

KWAS TCA

120/150zł

30 min

50zł

-

PODSTAWOWA Z MASKA I PEELINGIEM

120zł

60 min

PODSTAWOWA Z MASKA I PEELINGIEM Z PIELĘGNACJĄ

170zł

90 min

PODSTAWOWA Z MASKA I PEELINGIEM Z KWASAMI

200zł

90 min

PODSTAWOWA Z MASKA I PEELINGIEM Z OCZYSZCZANIEM

190zł

90 min

200zł

90 min

250zł

90 min

PIELĘGNACJA PODSTAWOWA

ZABIEG PIELĘGNACYJNY

ULTRADŹWIĘKI
PEELING KAWITACYJNY
SONOFOREZA / NAWILŻANIE
CYRKULACJA LIMFATYCZNA / DRENAŻ

PEELINGI MECHANICZNE

DODATKOWA PILĘGNACJA

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
-PIELĘGNACJA + KOKTAJL

MEZOTERAPIA IGŁOWA
PEŁNY ZABIEG + MASKA
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DROBNE ZABIEGI KOSMETYCZNE
PRZEKŁUWANIE USZU

50zł

10 min

HENNA CAŁA Z REGULACJĄ

30zł

30 min

HENNA RZĘS

20zł

20 min

HENNA BRWI + STYLIZACJA

20zł

30 min

STYLIZACJA BRWI

10/20zł

20 min

MAKIJAŻ DZIENNY

50zł

30 min

100zł

40 min

50zł

60 min

A'DARSONWAL

2zł

za 1 min

MASAŻ COOL / CIEPŁO -ZIMNO

30zł

20 min

UDA + KOLANA

50zł

20 min

ŁYDKI + KOLANA

40zł

20 min

PACHY

40zł

20 min

BIKINI

50/60zł

60 min

130zł

60 min

WĄSIK

15zł

20 min

BRODA

15zł

20 min

RĘCE

30-40zł

20 min

PLECY

50zł

20 min

MAKIJAŻ OKAZJONALNY
MAKIJAŻ PRÓBNY

DEPILACJA WOSKIEM

CAŁOŚĆ( NOGI, PACHY, BIKINI)

ELEKTROSTYMULACJA / ELEKTROLIPOLIZA
20 MINUT

40zł jednorazowo
30zł karnet

30 MINUT

60zł jednorazowo
50zł karnet

ZABIEGI NA CIAŁO
PEELING CIAŁA

50zł

30 min

PEELING CIAŁA Z PIELĘGNACJĄ

120zł

60 min

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY

190zł

90 min

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY

190zł

90 min

ZABIEG NAWILŻAJĄCO / ODŻYWCZY

190zł

90 min

180zł

90 min

60zł

30 min

MASAŻE
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Masaż gorącymi kamieniami ma działanie relaksacyjne, witalizujące i lecznicze na cały
organizm, doskonale likwiduje wszelkie spięcia i bóle mięśni, zwłaszcza po długiej,
siedzącej pracy przy biurku. ZASTOSOWANIE wyjątkowego ciepła kamieni poprawia
krążenie i metabolizm, oczyszcza organizm z toksyn. Masaż ten jest zbawienny dla
zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu współczesnego człowieka, relaksuje i
regeneruje cale ciało ï umysł.

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ

90zł

60 min

800zł

KARNET 10
ZABIEGÓW
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Celllulit do problemu ok.94% Kobiet, A bańka chińska znajduje się w czołówce
skutecznych oraz sprawdzonych zabiegów redukujących dziesięć defekt. Masaż bańka
chińska uelastycznia i wygładza skórę, rozbija tkankę tłuszczową, zwiększa ukrwienie
tkanek, dzięki czemu ułatwia penetrację preparatów wyszczuplających w głąb skóry
stosowanych po zabiegu. W efekcie bardzo poprawia się jakość skóry, znacznie
zmniejszony, a w niektórych przypadkach zlikwidowany cellulit oraz zmniejszony
obwód części ciała, które były poddane masażowi.Poza wyżej wymienionymi
właściwościami masaż bańką doskonale relaksuje i uspokaja. Zabieg dobry dla osób
zestresowanych, przemęczonych, prowadzących siedzący tryb życia oraz po
wyczerpującym wysiłku fizycznym.W naszym salonie każdy masaż dostosowany jest
do indywidualnych odczuć pacjentki.
MASAŻ KLASYCZNY PLECÓW- AROMATERAPETYCZNY

100zł

60 min

150zł

60 min

700zł

KARNET 6
ZABIEGÓW

1 300zł

KARNET 10
ZABIEGÓW

300zł 200zł

120 min

600zł 500zł

180 min

200zł 150zł

120 min

200zł 150zł

120 min

200zł150zł

120 min

200zł 150zł

120 min

290zł 200zł

120 min

320zł 250zł

120 min

Pozytywnie wpływa na poszczególne układy tj.: • skóra • Tkanka mięśniowa • Stawy i
aparat więzadłowy • Układ krwionośny i limfatyczny • Układ nerwowy Masaż powoduje
przyspieszenie procesów biochemicznych zachodzących w organizmie, a za tym
wpływa na szybsze usunięcie produktów przemiany materii i dostarczania substancji
odżywczych dla tkanek i narządów

MASAŻ KOBIDO

Masaż Kobido to głęboki masaż wykonywany na powierzchni skóry. Wywodzi się on z
tradycyjnych chińskich założeń medycznych. Wykonywane ruchy powolne mają za
zadanie zrelaksować i odprężyć masowaną osobę, natomiast szybkie, zdecydowane i
głębokie mają pobudzić skórę oraz produkcję składników niezbędnych do uzyskania
efektu liftingu. Po masażu czujemy się odprężeni, uwalniamy ze skóry toksyny,
pobudzamy pracę nerwów, skóry i mięśni. Efektem jest więc naturalny lifting.

PAKIETY
CZEKOLADOWE MARZENIE
• peeling całego ciała • czekoladowy okład na ciało -odżywczy zabieg na twarz z •
aromaterapeutycznym masażem (twarz,szyja,dekolt) • przemasowanie ciała aromatyczna czekolada do picia
MAGIA MIŁOŚCI DLA DWOJGA W ŚWIECIE ORIENTU
DLA NIEJ: • aromaterapeutyczny peeling ciała • orientalny masaż ciała • parafina z
odżywczą maska na dłonie i stopy • azjatycki masaż pędzelkowy z ampułką
witaminową (twarz,szyja,dekolt) • japońska herbata- SENCHA DLA NIEGO: • powitalny
rytuał obmycia dłoni i stóp • peeling, maska, parafina na dłonie i stopy • odprężający
okład na plecy • azjatycki masaż pędzelkowy z ampułką witaminową (twarz, szyja,
dekolt ) • japońska herbata- SENCHA
AZJATYCKI CZAR
• chiński masaż twarzy TUI NA z refleksoterapią okolic oczu i nawilżającą ampułką •
aromaterapeutyczny masaż ciała • japońska herbata- SENCHA
ORIENTALNY DOTYK
• powitalna kąpiel stóp • peeling, maska, parafina na stopy • orientalny masaż z
nawilżającą ampułką (twarz,szyja,dekolt) • japońska herbata- HOJICHA
CUDOWNA MAMA
• odżywczo - ujędrniający zabieg na twarz,szyję i dekolt • masaż kamieniami •
japońska herbata- HOJICHA
CUDOWNY TATA
Relaksacyjno-odżywczy zabieg na twarz,szyję i dekolt • masaż kamieniami • japońska
herbata- HOJICHA
ENERGIA NASTOLATKA
masaż powitalny • peeling i oczyszczający okład na plecy • normalizujący zabieg na
twarz • japońska herbata- HOJICHA
EGZOTYCZNA PODRÓŻ PRZED ŚLUBEM DLA PANNY MŁODEJ
aromaterapeutyczny peeling ciała • aksamitny okład na ciało w połączeniu z masażem
• parafina na dłonie i stopy • pielęgnacyjny zabieg na twarz,szyję i dekolt • japońska
herbata- HOJICHA
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RADOŚĆ ŻYCIA DOJRZAŁEJ KOBIETY

300zł 230zł

120 min

260zł 210zł

120 min

320zł 250zł

120 min

250zł

120 min

250zł

120 min

250zł

120 min

250zł

120 min

250zł

120 min

przeciwzmarszczkowo - liftingujący zabieg na twarz,szyję i dekolt • pedicure SPA •
japońska herbata- BANCHA
ZADBANY MĘŻCZYZNA
• przeciwzmarszczkowy zabieg na twarz,szyję i dekolt • masaż pleców • pedicure lub
manicure SPA • japońska herbata- BANCHA
UCZTA BIZNESMENA
masaż powitalny • relaksacyjno odprężający okład na plecy poprzedzony peelingiem •
digitopunktura twarzy z przeciwzmarszczkową ampułką i pędzelkowym masażem •
japońska herbata- HOJICHA

JAPOŃSKIE RYTUŁAŁY
TSUHI - RYTUAŁ ZIEMI- PÓŹNE LATO-WILGOĆ
• powitalna kąpiel stóp • japońska herbata GREENTEA • orzeźwiający peeling ciała
Secrets d ASIA • japoński zabieg na bazie ryżu i kwitnącej wiśni (twarz, szyja, dekolt)
KI - RYTUAŁ DRZEWA - WIOSNA-WIATR
• powitalna kąpiel stóp • japońska herbata GENMAICHA IRI MATCHA • oczyszczający
peeling ciała Secrets d ASIA • japoński zabieg na bazie ryżu i kwitnącej wiśni (twarz,
szyja, dekolt)
HI - RYTUAŁ OGNIA- LATO-UPAŁ
• powitalna kąpiel stóp • japońska herbata GREENTEA • odmładzający peeling ciała
Secrets d ASIA • japoński zabieg na bazie ryżu i kwitnącej wiśni (twarz, szyja, dekolt )
KANE - RYTUAŁ METALU- JESIEŃ-SUSZA
• powitalna kąpiel stóp • japońska herbata HOJICHA • nawilżający peeling ciała
Secrets d ASIA • japoński zabieg na bazie ryżu i kwitnącej wiśni (twarz, szyja, dekolt )
MIZU - RYTUAŁ WODY- ZIEMIA-ZIMNO
• powitalna kąpiel stóp • japońska herbata SENCHA • nawilżający peeling ciała Secrets
d ASIA • japoński zabieg na bazie ryżu i kwitnącej wiśni (twarz, szyja, dekolt )

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ: WWW.NIKANA.PL
TEL. KONTAKOWY: 660443625
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