
Cennik usług kosmetycznych  

              "Magia M" 

 

 

 

 

 

ZABIEGI NA DŁONIE 
Manicure biologiczny | 20 zł   Manicure klasyczny/frencz | 25 zł 

Manicure hybrydowy kolor | 49 zł  Manicure hybrydowy francuski | 54zł 

Żelowanie naturalnej płytki | 60 zł  Żelowanie naturalnej płytki+ kolor |70 zł 

Zdobienie paznokci | 10-25 zł   Uzupełnianie | 50-70 zł 

Peeling dłoni + maska kremowa | 20 zł  Peeling dłoni + maska + parafina | 29 zł 

Przedłużanie paznokci Hard Milk na szablonie+ kolor |65 zł 

Przedłużanie paznokci żelem na szablonie+ kolor| 80 zł 

 

 

 

ZABIEGI NA STOPY 
Pedicure  | 49 zł     Pedicure z malowaniem paznokci | 55 zł  

Malowanie paznokci u stóp | 20 zł  Hybryda u stóp | 49 zł 

Pedicure hybrydowy | 69 zł   Pedicure hybrydowy francuski |74 zł 

Paznokcie żelowe u stóp | 50-70 zł  Pedicure + paznokcie żelowe | 90 zł 

Peeling + maska | 30 zł    Pedicure  Spa |70 zł 

 

 

 

ZABIEGI NA BRWI I RZĘSY 
Henna brwi + regulacja | 15 zł   Henna rzęs |14 zł 

Henna rzęs oraz brwi+ regulacja | 25 zł  Regulacja brwi | 5 zł 

 

 

 

MAKIJAŻ 
Makijaż dzienny | 40 zł    Makijaż wieczorowy |45-50 zł 

Makijaż ślubny | 60 zł    Kępki rzęs-1 szt| 2zł 

Makijaż próbny ślubny | 45 zł 

 

 

PRZEKŁUCIE USZU | 40zł 

 

 



KOSMETYKA TWARZY 

 
Masaż twarzy+szyja+dekolt |25 zł 

Masaż + algi | 45zł 

Peeling + maseczka| 25 zł 

Peeling kawitacyjny + maska kremowa | 45 zł 

Peeling kawitacyjny + maska algowa | 55 zł 

Peeling kawitacyjny + sonoforeza + maska kremowa | 69 zł 

Peeling kawitacyjny + sonoforeza + maska algowa | 79 zł 

Peeling kawitacyjny na wybrane części ciała | 50-120 zł 

Microdermabrazja + maska kremowa /algowa | 80 zł 

Microdermabrazja + ultradźwięki + maska algowa | 110 zł 

Microdermabrazja na wybrane części ciała | 50-150 zł 

Peeling migdałowy na twarz | 120 zł 

Peeling migdałowy na twarz i szyję | 180 zł 

Peeling migdałowy na twarz, szyję i dekolt | 220 zł 

Zabieg odżywczy do skóry naczyniowej |80 zł 

Zabieg regenerujący dla skóry dojrzałej | 90 zł 

Zabieg nawilżający |55-85 zł 

Zabieg kwasem mlekowym| 180 zł 

Zabieg liftingujący na twarz  | 90 zł 

Zabieg lifitingujący na okolice oczu | 60 zł 

Maska algowa na oczy + serum | 20 zł 

Maska algowa na twarz + serum | 45 zł 

Sonoforeza + maska kremowa | 50 zł 

Sonoforeza + maska algowa | 70 zł 

Darsonwal | 10 zł 

Zabieg z aktywną witaminą C | 80 zł 

Mezoterapia mikroigłowa | 190 zł 

"Pełnia nawilżenia" | 139 zł 

"Eksplozja witamin" | 129 zł 

"Ratunek cery naczyniowej" | 120 zł 

"Zastrzyk młodości" | 169 zł 

 

DEPILACJA WOSKIEM 
wąsik | 10 zł wąsik + broda | 15 zł  brwi | 10 zł  ręce | 35 zł 

uda | 45 zł  łydki | 35 zł   nogi całe | 60 zł klatka piersiowa | 40-50 zł 

plecy | 60 zł bikini | 20-50 zł  pachy | 20 zł 

 

 

ZABIEGI NA CIAŁO 
Aksamitna skóra- peeling całego ciała| 69 zł  Liposukcja ultradźwiękowa | 120 

Mezoterapia mikroigłowa |220 zł    "Chwila relaksu" | 150 zł 

"Filipińska podróż" | 170 zł    "Czekoladowa euforia" | 200 zł 

"Magia ciepła" | 180 zł     "Powrót energii" | 190 zł 

"Terapia slim" | 240 zł 

 

 

 



 

 

PAKIETY 
 

OLŚNIEWAJĄCA PANNA MŁODA – PAKIET I | 240 zł 
Makijaż ślubny 

Manicure hybrydowy lub żelowy 

Pedicure hybrydowy 

Zabieg pielęgnacyjny na twarz 

Henna rzęs i brwi z regulacją 

Manicure dla bliskiej Ci osoby GRATIS 

 

 

 

ZRELAKSOWANA PANNA MŁODA PAKIET II | 320 zł 
Zabieg pielęgnacyjny na twarz + masaż 

Zabieg pielęgnacyjny na ciało + masaż 

Makijaż ślubny 

Manicure hybrydowy lub żelowy 

Pedicure hybrydowy 

Henna rzęs i brwi z regulacją 

Manicure dla bliskiej Ci osoby GRATIS 

 

 

 

WYJĄTKOWY DZIEŃ DLA NIEGO | 150 zł 
zabieg nawilżający na twarz + masaż 

manicure męski + parafina 

 

 

 

SEKRET URODY | 290 zł 
zabieg na twarz odpowiednio dobrany do potrzeb skóry twarzy, 

zabieg na ciało odpowiednio dobrany do potrzeb ciała 

 

 


