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Kosmetologia i Medycyna Estetyczna
Rodzaj zabiegu
Mikrodermabrazja
korundowa/*laserowa
z maską w kremie dobraną
do potrzeb i rodzaju skóry

Okolica zabiegu

twarz/szyja/dekolt
twarz, szyja/0,5 pleców
twarz, szyja, dekolt/plecy

Czas
trwania
40 min
50 min
60 min

Cena

170,00/*180,00 zł
210,00/*225,00 zł
240,00/*260,00 zł

Mikrodermabrazja
korundowa/*laserowa

w terapii łączonej –
np. z peelingiem medycznym lub
z wybranym zabiegiem
pielęgnacyjnym

twarz/szyja/dekolt
twarz, szyja/0,5 pleców
twarz, szyja, dekolt/plecy

60/90
min

*z użyciem lasera
biostymulującego

+ cena wybranego

zabiegu

Kriolift opcja I
terapia zimnem (krioterapia) z
wykorzystaniem preparatów firmy
M’onduniq, Thalgo

140,00/*150,00 zł
180,00/*195,00 zł
210,00/*230,00 zł

oczy
twarz, szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja, dekolt

40 min
60 min
70 min

oczy
twarz, szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja, dekolt

50 min
70 min
90 min

170,00
300,00/*410,00 zł
400,00/*490,00 zł

twarz, szyja, dekolt, głowa

55 min
90 min

180,00 zł
280,00 zł

twarz, szyja

30 min

40,00 - 150,00 zł

twarz

60 min

Cena ustalana
indywidualnie

150,00 zł
230,00 zł
300,00 zł

Kriolift opcja II/*opcja III
terapia zimnem (krioterapia)
z wykorzystaniem substancji
aktywnych z linii Environ
* z peelingiem chemicznym

Masaż twarzy kobido

japoński lifting twarzy bez skalpela

Taping estetyczny

cena zależy od ilości oklejonych
mięśni

Cosmelan - intensywna kuracja

likwidująca przebarwienia, blizny,
kuracja odmładzająca
* opcja I - zabieg bez kremów
* opcja II - zabieg+kremy w
zestawie (cosmelan 2, melan recovery,
melan pigment control)
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Kosmetologia i Medycyna Estetyczna
Rodzaj zabiegu

Toksyna botulinowa

Czas
trwania

Okolica zabiegu
1 okolica
2 okolice
3 okolice

od 40 min

Zabiegi z użyciem kwasu
hialuronowego
* Wypełnianie zmarszczek
** Modelowanie ust

Fibryna bogatopłytkowa
*seria 3 zabiegów

Wypełniacz autologiczny
Plasma Filler

590,00 zł
1100,00 zł
1650,00 zł
od

według wskazań i potrzeb

od 60 min

*800,00 zł

od **1000,00 zł
od ***1100,00 zł

***Wolumetria twarzy - z
użyciem kaniul

Osocze bogatopłytkowe
na wybrane okolice

Cena

1 ampułka
2 ampułki
3 ampułki
4 ampułki

od 90 min

550,00 zł
750,00 zł
950,00 zł
1300,00 zł

1 ampułka
2 ampułki

650,00/*1650,00 zł
950,00/*3900,00 zł

1 ampułka/2 ampułki

1000,00/1500,00 zł

Profhilo - stymulator tkankowy
oparty na hybrydowym kwasie
hialuronowym
Terapia starzenia się skóry i tkanki
podskórnej stymulująca produkcję
kolagenu i elastyny

*seria 2 zabiegów

Linerise - atelokolagen
kolagenowa bioregeneracja skóry

*seria 4 zabiegów

Sunecos 200 -

system regeneracji macierzy
zewnątrzkomórkowej na bazie
aminokwasów i kwasu hialuronowego

*seria 4 zabiegów

twarz

utracony kontur twarzy,
opadający owal twarzy,
wiotka skóra

twarz, szyja, dekolt/
twarz, szyja, dłonie/
brzuch/ramiona

60 min

*2000,00 zł
50 min

1100,00 zł
*3800,00 zł

1 ampułka twarz/szyja/dekolt
2 ampułki twarz, szyja, dekolt/
wewnętrzna strona ud

1100,00 zł

60 min

700,00/*2500,00 zł
1100,00/* 3800,00 zł

Sunecos 1200 -

system regeneracji macierzy
zewnątrzkomórkowej na bazie
aminokwasów i kwasu hialuronowego
z dodatkowym działaniem
wolumetrycznym.

Sunecos 200+Sunecos 1200

intensywny system regeneracji macierzy
składający się z dwóch preparatów

twarz/szyja/dekolt

60 min

1200,00 zł

po 1 ampułce każdego preparatu

60 min

1600,00 zł
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Mezoterapia
Rodzaj zabiegu

Okolica zabiegu

Czas
trwania

Cena

Mezoterapia igłowa (napage)
HairCare, Dermaheal HL
stymulacja wzrostu włosów
Dr Cyj - peptydowa terapia z
kwasem hialuronowym
*seria 4 zabiegów

skóra głowy

40 min

360,00/*1300,00zł
600,00/* 2100,00zł

Mezoterapia igłowa

CelluCare - spalanie tłuszczu
StretchCare - poprawa napięcia,
niwelowanie rozstępów
*cena dotyczy 1 ampułki ze
znieczuleniem

Mezoterapia igłowa

CytoCare, Dermaheal SR/*
Dermaheal HSR
regeneracja, intensywne i głębokie
nawilżenie skóry, poprawa
elastyczności oraz wygładzenie
zmarszczek
*cena dotyczy określonej ilości
preparatu ze znieczuleniem

skóra z cellulitem
skóra z rozstępami

od 40 min

oczy
twarz/szyja/dekolt
twarz i oczy

40-90 min
twarz, szyja/szyja, dekolt/twarz, dekolt
oczy, twarz, szyja/oczy, twarz, dekolt

*380,00 zł
*380,00 zł

300,00/*350,00 zł
410,00/*510,00 zł
480,00/*580,00 zł
530,00/*630,00 zł
600,00/* 700,00zł
670,00/*770,00 zł

oczy, twarz, szyja, dekolt

Mezoterapia igłowa
Dermaheal Eyebag Solution
zapobiega zastoją limfatycznym,
usuwa poduszeczki tłuszczowe
Dermaheal Dark Circle Solution
rozjaśnia cienie, działa
przeciwstarzeniowy

Mezoterapia mikroigłowa

regeneracja, intensywne i głębokie
nawilżenie skóry, poprawa
elastyczności oraz wygładzenie
zmarszczek
*z maską w kremie/**algową

Mezolift biustu - mezoterapia
mikroigłowa
• z maską algową
• z maska gipsową

Mezoterapia bezigłowa
z maską w kremie/*z maską
algową

360,00 zł

oczy - worki, obrzęki

40 min
oczy - sińce, cienie

360,00 zł

oczy
twarz/szyja/dekolt
twarz i oczy
oczy, twarz i szyja
oczy, twarz, szyja i dekolt

40/90 min

okolica biustu i dekoltu

40/70 min

oczy, twarz/szyja/głowa
twarz, szyja/szyja, dekolt
twarz, oczy, szyja, dekolt
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*230,00/**270,00
*250,00/**300,00
*280,00/**320,00
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Oczyszczanie
Rodzaj zabiegu

Czas trwania

Cena

Oczyszczanie manualne/z kawitacją - twarz/dekolt
* opcja 1 - manualne (tradycyjne)
** opcja 2 - manualne z kawitacją
z maską w kremie

*189,00 zł/**209,00 zł

z maską algową dobraną do rodzaju cery

*209,00 zł/**229,00 zł

90/130 min

z ampułką i maską leczniczą

*235,00 zł/**255,00 zł
*269,00 zł/**289,00 zł

terapia rozszerzona - działanie wielokierunkowe
z terapią jono-sono ENVIRON

*299,00 zł/** 329,00 zł

Oczyszczanie wodorowe - twarz/dekolt

* opcja 1 -podstawowe
** opcja 2 - rozszerzona z dodatkowym zastosowaniem
krio, jadeitu, jonoforezy, galwanu
z maską w kremie
z maską algową dobraną do rodzaju cery
z płatem biocelulozowym, kolagenowym

*240,00 zł/**310,00 zł

90 min

*270,00 zł/**340,00 zł
*300,00 zł/**370,00 zł

Oczyszczanie - plecy

* opcja 1 - manualne (tradycyjne)
** opcja 2 - manualne z kawitacją
z maską w kremie dobraną do rodzaju skóry

*229,00zł/**239,00zł

90/130 min

z maską algową dobraną do rodzaju skóry

*265,00zł/**285,00zł
*285,00zł/**305,00zł

terapia rozszerzona - działanie wielokierunkowe

Kawitacja
*155,00/**175,00 zł

z maską w kremie dobraną do rodzaju cery

*189,00/**209,00 zł

z maską algową dobraną do rodzaju cery

60 min

z ampułką i maską leczniczą
terapia rozszerzona na kilka problemów
*opcja I jako półzabieg bez masażu
**opcja II jako pełny zabieg z masażem
Terapia lampą LED -,
światłoterapia naswietlanie
1 zabieg na obszar
laserem Bio-Light
przy innym zabiegu
zmarszczki, blizny, podrażnienia
seria 10 zabiegów
(działasnie zależne od koloru światła)

Sonoforeza/jonoforeza

*229,00/**249,00 zł

40,00 zł
30,00 zł
350,00 zł
30 min

wtłaczanie substancji czynnych

* seria 5 zabiegów

Darsonwalizacja

20 min

działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne
* seria 10 zabiegów

*209,00/**239,00 zł
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Mesotherm
Rodzaj zabiegu

Czas trwania

Globalny zabieg odnawiająco restrukturyzujący

twarz/szyja/dekolt
twarz i szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja i dekolt

mikrodermabrazja laserowa,
radiofrekwencja mikroigłowa,
oxyelektroporacja, drenaż limfatyczny
z 2 ampułkami i maską kojącą

ciało- dla skór z rozstępami,

*seria 5 zabiegów wykonana w odstępach
4-6 tygodni upoważnia do 50% rabatu na
6 zabieg

Zabieg silnej regeneracji –

termalifting z mezoterapią mikroigłową i
oxymezoterapią
(radiofrekwencja igłowa, elektroporacja z
2 ampułkami i maską kojącą)

Thermalifting +mezoterapia
mikroigłowa/Mikrodermabrazja
laserowa+mezoterapia
mikroigłowa
zabieg na bazie kwasu hialuronowego z
maską w kremie

Thermalifting - zabieg liftingujący

falami radiowymi RF z maską w kremie
* w opcji z maską algową

Thermalifting -

z wybranym zabiegiem pielęgnacyjnym
(poza opcją z maską kremową lub algową)

Oxymezoterapia bezigłowa –

zabieg dotleniająco-odżywczo-nawilżajacy
oxyelektroporacja z maską w kremie
* w opcji z maską algową

Mikrodermabrazja laserowa zabieg normalizujący z maską w kremie
dobraną do potrzeb i rodzaju skóry
* przy innym zabiegu

zwiotczałych, bliznami
1 obszar
2 obszary
3 obszary

twarz/szyja/dekolt
twarz i szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja i dekolt
1 obszar ciała

650,00 zł
750,00 zł
850,00 zł
90/120 min
650,00 zł
950,00 zł
1150,00 zł

80/100 min

twarz/szyja/dekolt
twarz i szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja i dekolt

ciało

1 obszar
2 obszary
3 obszary
twarz/szyja/dekolt
twarz, szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja, dekolt
oczy
twarz/szyja/dekolt
twarz, szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja, dekolt

Cena

60/90 min

60/70min

60 min
80 min
90 min

560,00 zł
660,00 zł
760,00 zł
510,00 zł
370,00 zł
470,00 zł
570,00 zł
450,00 zł
650,00 zł
850,00 zł
240,00/*290,00 zł
270,00/*320,00 zł
290,00/*370,00 zł
110,00 zł
130,00 zł
160,00 zł
180,00 zł

+cena wybranego zabiegu
130,00/*180,00 zł
160,00/*210,00 zł
180,00/*230,00 zł

twarz/szyja
twarz i szyja/szyja, dekolt
twarz, szyja i dekolt
twarz/szyja/dekolt
twarz, szyja/0,5 pleców
twarz, szyja, dekolt/plecy

40 min
50 min
60 min

180,00/*160,00 zł
225,00/*205,00 zł
260,00/*240,00 zł

twarz/szyja/dekolt
twarz, szyja/0,5 pleców
twarz, szyja, dekolt/plecy

od 15 min

35,00/*20,00 zł
45,00/*25,00 zł
50,00/*30,00 zł

Laser biostymulujący –
biorewiralizacja skóry

*przy innym zabiegu jako
uzupełnienie terapii

6
- | Wszelkie Prawa Zastrzeżone | -

ul. Sławna 39
26-900 Kozienice

Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Image
dr n. med. Aneta Wójcik
kosmetolog, trycholog medyczny

Karboksyterapia
Rodzaj zabiegu
Karboksyterapia okolicy oczu

terapia dwutlenkiem węgla, niweluje cienie
pod oczami, obrzęki i zmarszczki

Karboksyterapia

działanie przeciwzmarszczkowe,
ujędrniające i stymulujące
*twarz i oczy
**twarz, oczy, szyja/twarz, oczy, dekolt

Karboksyterapia

Czas

Cena

1 zabieg
3 zabiegi
6 zabiegów

30 min

130,00 zł
330,00 zł
570,00 zł

1 zabieg
3 zabiegi
6 zabiegów

40/60 min

1 zabieg
5 zabiegi
10 zabiegów

twarz/szyja/dekolt

Karboksyterapia – rewitalizacja,

30 min

1 zabieg
5 zabiegi
10 zabiegów

działanie przeciwstarzeniowe
*twarz z szyją/twarz z dekoltem
**twarz, oczy, szyja, dekolt

Karboksyterapia rewitalizacja
skóry dłoni - działanie ujędrniające,

rozjaśniajace, przywracające elastyczność

Karboksyterapia skóry głowy
stymulacja wzrostu włosów, wypadanie
włosów, łysienie androgenowe

Karboksyterapia rozstępy/
wiotkość skóry

zabieg dotyczy jednej okolicy ciała

Karboksyterapia likwidacja
tkanki tłuszczowej i cellulitu

1 zabieg
5 zabiegi
10 zabiegów

30/50 min

1 zabieg
3 zabiegi
6 zabiegów
10 zabiegów
15 zabiegów

30 min

1 zabieg
3 zabiegi
6 zabiegów
9 zabiegów
12 zabiegów

30 /40 min

*uda/brzuch i boczki
**ramiona/łydki

1 zabieg
3 zabiegi
6 zabiegów
9 zabiegów
12 zabiegów

Karboksyterapia likwidacja tkanki
tłuszczowej

1 zabieg
6 zabiegów
12 zabiegów

***podwójny podbródek/kolana

60/70min

30/40 min

30 min

Karboksyterapia jako uzupełnienie innej terapii – przy innym zabiegu
*skóra głowy/twarz/oczy/dłonie/kolana
**1 okolica ciała/twarz, szyja, dekolt
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30min

*180,00/**210,00
*450,00/**540,00
*720,00/**900,00

150,00 zł
650,00 zł
1100,00 zł
*190,00/**250,00
*800,00/**1000,00
*1300,00/**1500,00

130,00 zł
500,00 zł
780,00 zł
170,00 zł
440,00 zł
780,00 zł
1100,00 zł
1500,00 zł
200,00 zł
540,00 zł
960,00 zł
1260,00 zł
1440,00 zł
*200,00/**180,00
*540,00/**480,00
*960,00/**840,00
*1260,00/**1080,00
*1440,00/**1200,00

120,00 zł
600,00 zł
960,00 zł
*60,00/**110,00 zł
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Trychologia
Rodzaj zabiegu

Czas trwania

Cena

60 min

130,00 zł

30 min

*50,00 zł

skóra głowy

60 -130 min

*180,00 zł
**300,00 zł
***360,00 zł

skóra głowy

od 30 min

skóra głowy

30 min

Diagnoza trychologiczna

oglądanie skóry głowy i włosów pod 200x
powiększeniem za pomocą trychoskopu,
dobór odpowiedniej terapii w gabinecie i
pielęgnacji w domu
* konsultacja kontrolna

skór głowy

Zabieg trychologiczny -

preparatami trichoestetic
dostosowanymi do potrzeb
* opcja I zabieg oczyszczający z myciem
**opcja II pełny zabieg trychologiczny
***opcja III pełny zabieg trychologiczny z
mikronakłuwaniem
Elektrostymulacja skóry głowy
przy użyciu trichogrzebienia z zastosowaniem
trichoekstraktów

Mezoterapia bezigłowa

90,00 zł
110,00 zł

Mezoterapia iniekcyjna -

HairCare, Dermaheal HL
Zmniejszenie utraty włosów, stymulacja
wzrostu włosów
Dr Cyj - peptydowa terapia z kwasem
hialuronowym
*seria 4 zabiegów

Osocze bogatopłytkowe

skóra głowy

Karboksyterapia skóry głowy
stymulacja wzrostu włosów przy wypadaniu
włosów, łysieniu androgenowym i innym

Karboksyterapia jako uzupełnienie i
wzmocnienie innej terapii

radiofrekwencja igłowa,
elektroporacja z ampułką

od 90 min

30 min

170,00 zł
440,00 zł
780,00 zł
1100,00 zł
1500,00 zł

skóra głowy

30 min

60,00 zł

skóra głowy

40min

290,00 zł

20 min

40,00 zł
300,00 zł

Darsonwalizacja

działanie przeciwbakteryjne,
przeciwzapalne
* seria 10 zabiegów
Terapia lampą LED - światłoterapia,
naświetlanie laserem Bio-Light
`

550,00 zł
750,00 zł

1 zabieg
3 zabiegi
6 zabiegów
10 zabiegów
15 zabiegów

(przy innym zabiegu)

Zabieg silnej stymulacji wzrostu
włosów aparatem Mesotherm

360,00/*1300,00 zł
600,00/*2100,00 zł

1 ampułka
2 ampułki

stymulacja wzrostu włosów
skóra głowy

40 min

skóra głowy

skóra głowy 1 zabieg
1 naświetlanie przy innym zabiegu
seria 10 zabiegów
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Podologia
Rodzaj zabiegu

Wariant zabiegu

Konsultacja podologiczna
Pedicure leczniczy

• opracowanie paznokci i strony
podeszwowej stóp (śródstopie,
pięty)
• usunięcie modzeli i odcisków
• zniwelowanie rozpadlin
• dobór odpowiednich
kosmetyków i zalecenia domowe

Usunięcie odcisku/modzela
cena obejmuje także
specjalistyczne odciążenie

Czas
trwania
30 min

Dodatkowo płatne:
• malowanie paznokci
lakier/japoński/hybryda
---------------------------------------------• usunięcie stylizacji
każdy kolejny odcisk plus 40,00 zł

Wyprowadzenie pęknięć i
doprowadzenie linii papilarnych
do pełnej ciągłości + opatrunek

60-120
min

30 min

60 min

Standardowe obcięcie i
opiłowanie paznokci
Skrócenie i oczyszczenie
paznokci zmienionych
chorobowo

Założenie klamry
ortonyksyjnej na wrastający
paznokieć (klamry: Podofix,
VHO Osthold, tytanowa,
łańcuszkowa, Unibrace)
Przesunięcie klamry po 1-1,5
miesiącach
Rekonstrukcja płytki
paznokciowej
(metoda Greppmayer)
Wizyta z brodawką
wirusową
Zabiegi częściowe

• oczyszczenie wałów
okołopaznokciowych
•usunięcie elementu drażniącego
•założenie specjalistycznego
opatrunku
zmniejsza nacisk paznokcia na wał
okołopaznokciowy i uśmierza ból
oraz prowadzi do korekcji
zdeformowanego paznokcia

30 min

70,00 zł

40 min

pierwsza wizyta
--------------------------------------------każda kolejna wizyta

30 min
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80,00 zł - 120,00 zł

40,00 zł - 150,00 zł

40 min

9

80,00 zł

30-90 min

odbudowa paznokcia zmienionego
chorobowo lub po urazie
mechanicznym

1 para butów
1 para butów (powyżej 5 par)

20,00zł/30,00zł/
40,00 zł
-----------------------10,00 zł

70,00 zł

40 min

Tamponada
--------------------------------------------usunięcie klamry z paznokcia

cena zależy od stanu
stóp

30 min

15 min
15 min

System ozonowania - obuwia,
wkładek, przedmiotów
codziennego użytku - niszczenie
drobnoustrojów, grzybów

50,00 zł
150,00 - 250,00 zł

Terapia pękających pięt

Wizyta z wrastającym
paznokciem

Cena

30 min

170,00 zł

90,00 zł
80,00 -120,00 zł
90,00 zł
-----------------------60,00 zł
30,00 zł
-----------------------40,00 zł
15,00 zł
10,00 zł

ul. Sławna 39
26-900 Kozienice

Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Image
dr n. med. Aneta Wójcik
kosmetolog, trycholog medyczny

Peelingi chemiczne, dodatki
Rodzaj zabiegu

Okolica zabiegu

Mandelac - szybki lifting twarzy
Azelac - przebarwienia mechaniczne, hormonalne
Salipeel, Salipeel Plus - trądzik
grudkowo-krostkowego,
Melaspeel KH - przebarwienia

twarz/0,5 pleców/dekolt
twarz, szyja
twarz, szyja, dekolt/całe plecy

Peeling medyczny PRX

intensywna regeneracja,
rozjaśnianie, nawilżenie, likwidacja zmarszczek palacza

180,00 zł
220,00 zł
260,00 zł

twarz/szyja

380,00 zł

twarz, szyja

450,00 zł

oczy
oczy i usta

210,00 zł
270,00 zł

biorewitalizacja, przywrócenie napięcia i ujędrnienia skóry,
zmniejszenie blizn zanikowych
melasma, hiperpidmentacja skóry

Enerpeel El

Cena

Retix C Eye

działanie przeciwzmarszczkowe,
likwidacja przebarwień wokół oczu

oczy

260,00 zł

Mesoestetic Global Eyecone opcja I
(peeling z maską w kremie)

oczy

300,00 zł

Mesoestetic Global Eyecone opcja II
( peeling z mikronakłuwaniem + fibermask oczy)

oczy

Mesoestetic Global Eyecone opcja III
(peeling z mikronakłuwaniem + fibermask cała twarz)

oczy + twarz

Retises CT Yellow Peel
Peeling z retinolem i wit. C
peeling dwufazowy -intensywnie przeciwzmarszczkowy,
blizny, przebarwienia
* opcja rozszerzona
Dodatki do peelingów - wzmacniają działanie peelingu

twarz
twarz, szyja

370,00 zł

430,00 zł

280,00 zł /*340,00 zł
380,00 zł/* 460,00 zł

Anti Acne Powder - działanie przeciwłojotokowe,
przeciwtrądzikowe i przeciwzaskórniakowe, przeciwzapalne
Anti Oxidant Powder - działanie przeciwzmarszczkowe
Bleaching Powder - działanie rozjaśniajace przebarwienia

warz
twarz, szyja/ 0,5 pleców
twarz, szyja, dekolt/plecy
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40,00 zł
50,00 zł
70,00zł

ul. Sławna 39
26-900 Kozienice

Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Image
dr n. med. Aneta Wójcik
kosmetolog, trycholog medyczny

Zabiegi firmy Environ
Rodzaj zabiegu
Intensywna terapia Environ
z kwasem mlekowym

zabieg silnie nawilżający dla skóry
suchej i wrażliwej, koi, zmiękcza i
wygładza naskórek
* LAC-Pamgel +colostrum+żel
nawilżający z jono-sonoforezą
** LAC-Pamgel +colostrum+żel
nawilżający + algi z jonosonoforezą

Intensywna terapia
stymulująco-regenerująca
Environ z wit. C

zabieg odmładzający z dużą
dawką witaminy C oraz witamin
A wtłoczonych za pomocą jonosonoforezy, awiększa sprężystość
i elastyczność skóry

Intensywna terapia
peptydowa Environ

silne działanie anti-aging z
efektem nawilżenia, rozjaśnienia i
wygładzenia zmarszczek

Okolica zabiegu

Czas
trwania

Cena

twarz, oczy

90 min

*260,00/** 320,00 zł

twarz, oczy, szyja

120 min

*310,00/** 370,00 zł

twarz, oczy, szyja i dekolt

130 min

*290,00/** 350,00 zł

Twarz
twarz z szyją

*350,00/**420,00 zł

90-130 min

*320,00/** 380,00 zł
*360,00/**430,00 zł

twarz, szyja i dekolt
* C Peel+koktajl witaminowaz
jono-sonoforezą
** C Peel+koktajl witaminowy
+algi z jono-sonoforezą

*340,00/**390,00 zł

twarz, oczy
twarz, oczy, szyja

twarz, oczy, szyja i dekolt

90-150 min

*370,00/**430,00 zł
*410,00/**480,00 zł

* LAC-Pamgel/C Peel + peptydy z sonoforezą + algi z jono-sonoforezą
** peeling LAC-Pamgel/C Peel +peptydy z sonoforezą +kwas hialuronowy +argirelina+algi z jono-sonoforezą

11
- | Wszelkie Prawa Zastrzeżone | -

ul. Sławna 39
26-900 Kozienice

Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Image
dr n. med. Aneta Wójcik
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Zabiegi firmy Environ
Rodzaj zabiegu

Okolica zabiegu

Precyzyjna terapia witaminowa
skóry trądzikowej i łojotokowej z
jonoforezą - działanie seboregulujące,
przeciwzaskórnikowe i przeciwzapalne

Czas trwania

Twarz

Cena

*170,00/** 240,00 zł

60/90 min

* Colostrum z żelem
nawilżającym+maska w kremie
** Colostrum z żelem nawilżającym
+algi

twarz z szyją

*240,00/** 290,00 zł

Regeneracja skóry wokół oczu z
jonoforezą - zabieg rozjaśniający i
spłycający zmarszczki wokół oczu

okolica oczu

60 min

230,00 zł

okolica oczu/twarz,
oczy

50 minut

180,00/230,00 zł

30 minut

290,00 zł

80 minut

320,00 zł

50 minut

250,00 zł

twarz ,szyja/twarz,dekolt

30 minut

300,00 zł

twarz, szyja, dekolt

80 minut

330,00 zł

* LAC-Pamgel +peptydy z
sonoforezą + algi z jono-sonoforezą

Peeling LAC-Pamgel z
jonoforezą - jonopeeling

twarz, oczy, szyja/
twarz, oczy, dekolt
twarz, oczy, szyja, dekolt

Peeling C-Peel z jonoforeząjonopeeling

Twarz
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Zabiegi firmy Thalgo
Rodzaj zabiegu
Marine collagen treatment

płat kolagenowy głęboko nawilżający
i spłycający zmarszczki

Marine Hyaluronic treatment
nawilżanie, wygładzenie i działanie
przeciwzmarszczkowe

Silicum marine treatment

ma działanie ujędrniające, regenerujące
oraz liftingujące

Hydra – moisture source
treatment

zabieg z maską algową głęboko
nawilżający

Okolica zabiegu

Czas trwania

Cena

twarz, oczy, szyja

75 minut

350,00 zł

twarz, szyja

70 minut

300,00 zł

twarz, szyja

70 minut

390,00 zł

twarz, szyja

60 minut

209,00 zł

twarz, szyja

60 minut

209,00 zł

twarz, szyja

60 minut

199,00 zł

Thalgoderm organic mask

łagodzenie zaczerwień, wzmocnienie
naczyń krwionośnych lub intensywny
zabieg przeciwtrądzikowy w zależności
od zastosowanych ampułek

Re - balansing treatment
działanie drenujące, silna detoksykacja
oraz działanie przeciwtrądzikowe
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Zabiegi firmy M’onduniq
Okolica
zabiegu

Rodzaj zabiegu

Czas
trwania

Cena

Siła jadu węża
zabieg liftingujący, poprawa owalu
twarzy, alternatywa botoxu

twarz z szyją

60 min

229,00 zł

twarz z szyją

60 min

239,00 zł

Siła jadu węża Hydra Plus

dla skór dojrzałych o działaniu
przeciwzmarszczkowym z efektem
silnego nawilżenia

Sekret ślimaka

działanie przeciwzapalne i regeneracja
skóry podrażnionej lub trądzikowej

199, 00 zł

twarz z szyją

Smocza Krew

zabieg roświetlający dla skór z
przebarwieniami, potrzebujących
odmłodzenia, z wit. C

twarz z szyją

60 min

209,00 zł

twarz z szyją
twarz, szyja i dekolt

60 min

*299,00/**319,00 zł
*319,00/**349,00 zł

Excellence Gold

silny zabieg przeciwzmarszczkowy z
biomimetycznymi peptydami, złotem,
białymi truflami i kawiorem
*ze złotą maską biomimetyczną
modelującą owal
**ze złotą maską biomimetyczną i
maską algową z witaminą C

Terapia fotodynamiczna

dla skór naczyniowych, podrażnionych,
z rumieniem, trądzikiem różowatym
* z maską kremową
* *z maską algową
* **z maską biocelulozową

twarz z szyją

70 min

* 199,00/**229,00/
***249,00 zł

Hi'fusion Aquadermie

mocne nawilżanie i lifting
* z maską algową
* *z maską biocelulozową

twarz z szyją

60/70 min

*209,00/**239,00 zł

Cryogene Cell Lift

rytuał przeciwzmarszczkowy z terapią
krio na bazie komórek macierzystych
z maską biocelulozową

Twarz

70 minut

Twarz

90 minut

259,00 zł

Cryogene Cell Mezolift

rytuał przeciwzmarszczkowy z
mezoterapią mikroigłową i
kriomasażem, na bazie komórek
macierzystych z maską biocelulozową
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Zabiegi różnych firm
Rodzaj zabiegu

Okolica zabiegu

Czas trwania

Cena

60 minut

140,00 zł

60 minut

170,00 zł

Twarz
twarz, szyja

60 minut
70 minut

220,00 zł
270,00 zł

twarz z szyją
twarz, oczy z szyją

60 minut

199,00 zł
229,00 zł

twarz z szyją

60 minut

290,00 zł

twarz z szyją

60minut

310,00 zł

twarz z szyją

60minut

330,00 zł

twarz z szyją

60minut

350,00 zł

twarz, szyja

50 minut

120,00 zł

Maska algowa plastyczna
rodzaj maski dobrany do potrzeb skóry
*z wtłoczeniem ampułki w procesie
sonoforezą

Modeling mask - maska gipsowa
dla skór dojrzałych, suchych z oznakami
starzenia

Sushi Ceremony - Purles

zabieg z witaminą E i kwasem
hialuronowym – przywracanie jędrności
i blasku

Energy C - Mesoestetic

zabieg przeciwzmarszczkowy,
intensywnie roświetlający z witaminą C

Collagen 360 - Mesoestetic
kuracja ujędrniająca, poprawiająca owal
twarzy, spłycająca zmarszczki

twarz z szyją

Stem Cell - Mesoestetic zabieg z
czystymi komórkami macierzystymi
działanie regenerujące, silnie
przeciwzmarszczkowy

DNA Radiance - Mesoestetic

wzmocnienie, remodeling, przebudowa
skóry

Zabieg tradycyjny

Zabieg z masażem i maską kremową
dobraną do potrzeb i rodzaju skóry

15
- | Wszelkie Prawa Zastrzeżone | -

ul. Sławna 39
26-900 Kozienice

Centrum Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Image
dr n. med. Aneta Wójcik
kosmetolog, trycholog medyczny

Pielęgnacja okolicy oczu
Rodzaj zabiegu

Czas trwania

Colagen vel vet mask -płat kolagenowy
50 minut

Alginat
Płatki na okolicę oczu
Mesoestetic Global Eyecon opcja I

40 minut

Mesoestetic Global Eyecon opcja II

60 minut

Mesoestetic Global Eyecon opcja III
(twarz + oczy)
Kriolift opcja I

40 minut

Kriolift opcja I/* opcja II

*z wykorzystaniem preparatów firmy
Environ

50 minut

Mezoterapia igłowa CytoCare,
Dermaheal SR/* NCTF, Dermaheal
HSR
*cena dotyczy określonej ilości preparatu
ze znieczuleniem

40/ 70 minut

Mezoterapia igłowa Dermaheal
Eyebag Solution - zapobiega zastojom
limfatycznym, usuwa poduszeczki
tłuszczowe pod oczami
Dermaheal Dark Circle Solution

*z maską w kremie/**z algową

Thermalifting

40/ 90 minut

60 minut

Regeneracja skóry wokół oczu z
jonoforezą

60 minut

Peeling LAC - Pamgel z
jonoforezą - jonopeeling

50 minut

* LAC-Pamgel + peptydy z
sonoforezą+algi z jono-sonoforezą

Cena

z masażem okolicy oczu

140,00 zł

z emulsją lub ampułką
w zależności od zabiegu

110,00 zł

płatki rozjaśniające,
nawilżające lub anti age
peeling na okolicę oczu
z maską w kremie
peeling z
mikronakłuwaniem +
fibermask na okolicę
oczu
peeling z
mikronakłuwaniem +
fibermask na twarz
z wykorzystaniem
preparatów firmy
M’onduniq, Thalgo
z wykorzystaniem
preparatów linii
Environ
regeneracja, intensywne
i głębokie nawilżenie
skóry, poprawa
elastyczności oraz
wygładzenie
zmarszczek

70,00 zł
300,00 zł
370,00 zł
430,00 zł
140,00 zł
150,00/*170,00 zł

300,00/* 350,00 zł

oczy - worki i obrzęki

360,00 zł

oczy - sińce i cienie

360,00 zł

ok 40 minut

efekt rozjaśnienia, przeciwstarzeniowo

Mezoterapia mikroigłowa

Wariant zabiegu

regeneracja, intensywne
i głębokie nawilżenie
skóry, poprawa
elastyczności oraz
wygładzenie
zmarszczek
z wybranym zabiegiem
pielęgnacyjnym
zabieg
rozjaśniający i
spłycający
zmarszczki
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Pielęgnacja okolicy oczu
Rodzaj zabiegu

Czas trwania

Wariant zabiegu

Cena

Henna - żelowa lub proszkowa
brwi z regulacją pęsetą
brwi z depilacją woskiem
brwi z regulacją lub depilacją + rzęsy
(komplet)
henna rzęs

50,00 zł
50,00 zł

30 minut

70,00 zł

Regulacja brwi pęsetą
Regulacja brwi woskiem

40,00 zł
30,00 zł
40,00 zł

25 minut
30 minut

Henna Pudrowa Elleebana

Zabieg w oparciu o naturalne preparaty
pochodzenia roślinnego, nawilża włos i
pomaga odbudować kształt brwi.
Elleebana Brow Henna to rytuał
obejmujący peeling a także geometrię
kształtu brwi

Lifting rzęs z henną/trwała rzęs

Zabieg polegający na długotrwałym
uniesieniu i podkręceniu rzęs, doskonale
podkreślający oprawę oka.

60 minut

150,00 zł

145,00 zł

70 minut

Laminacja brwi

Nadanie kształtu przy użyciu kwasu
trioglikolowego oraz wzmocnienie koloru.

145,00 zł

60 min

Makijaż
Częściowy
okolicznościowy/ślubny
próbny ślubny

25 minut

nałożenie podkładu
lub pomalowanie oczu

60 minut
60 minut
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Depilacja woskiem
Rodzaj zabiegu

Depilacja
okolic twarzy

Depilacja
okolic
intymnych

Okolica zabiegu

Czas
trwania

brwi

20 minut

wąsik/broda/baczki

15 minut

wąsik +broda

20 minut

twarz -baczki, policzki,
wąsik, broda, szyja

30 minut

70,00 zł

bikini płytkie/pośladki

30 minut

70,00 zł

bikini średnio głębokie

35 minut

80,00 zł

bikini brazylijskie

40 minut

110,00 zł

Pachy

25 minut

60,00 zł

30 minut

55,00 zł
75,00 zł

Wariant zabiegu

do/powyżej łokci

Depilacja rąk
całe ręce
Łydki

Depilacja nóg

Depilacja
innych części
ciała

30 minut

Cena
40,00 zł
40,00 zł
50,00 zł

70,00 zł
70,00 zł

uda
całe nogi

60 minut

kark

20 minut

0,5 pleców z karkiem/
klatka

130,00 zł
45,00 zł
80,00 zł

całe plecy z
karkiem/klatka, brzuch

30 minut

Brzuch

20 minut
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Pielęgnacja dłoni
Rodzaj zabiegu
Manicure
biologiczny/tradycyjny

opiłowanie paznokci, nadanie
właściwego kształtu, wycięcie
skórek

Wariant zabiegu

Czas
trwania

Cena

bez malowania

30 min

70,00 zł

z malowaniem lakierem
winylowym

60 min

85,00 zł

60 min

90,00 zł

60 min

80,00 zł

jeden kolor

90 min

120,00 zł

jeden kolor

60-70
min

110,00 zł

frencz/babyboomer/ombre

80 min

Manicure japoński -

intensywna regeneracja płytki
paznokciowej

Manicure terapeutyczny
z odżywką firmy Neil Tek

Manicure tytanowy

Manicure hybrydowy *dodatkowa dopłata+10,00zł
za zdjęcie hybrydy wykonanej
u innej stylistki

120,00/130,00/150,00 zł

*dodatkowa dopłata +15,00 zł nadbudowa płytki paznokciowej
bazą mineralną

Zabieg parafinowy

z peelingiem, masażem dłoni,
maską, parafiną - mocna
regeneracja i nawilżenie

60 min

Utwardzenie naturalnej
płytki żelem

utwardzenie paznokci z
hybrydą

Przedłużenie
naturalnej płytki żelem
na szablonie

przedłużenie paznokci
żelem z hybrydą

(cena zależna od długości
paznokci)

120 min

150 min

90,00 zł

140,00 - 160,00 zł

190,00 - 210,00 zł

(cena zależna od długości
paznokci)

Uzupełnienie paznokci
żelem
(cena zależna od długości
paznokci)

Dodatkowo płatne przy
- utwardzaniu,
- przedłużaniu
- uzupełnianiu
paznokci żelem

uzupełnienie paznokci z
hybrydą

150 min

160,00 - 190,00 zł

10,00 zł
20,00 zł
40,00 zł

frencz
babyboomer
ombre
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Pielęgnacja stóp
Rodzaj zabiegu
Pedicure frezarkowy
opracowanie paznokci i pięt przy
użyciu specjalnych frezów - dzięki tej
technice skóra na piętach jest bardziej
gładka i narasta wolniej

Czas
trwania

Wariant zabiegu
bez malowania
z malowaniem jednym kolorem
lub odżywką
z japońskim
z hybrydą
kolor/french/babyboomer/
ombre

Pielęgnacja pięt

usunięcie nadmiaru zrogowaciałego
naskórka ze strony podeszwowej stóp

Hybryda u stóp

opracowanie paznokci u stóp
i położenie hybrydy

Pielęgnacja płytki
paznokciowej u stóp

opiłowanie paznokci, wycięcie skórek
około paznokciowych

kolor/french/
babyboomer/ombre

80 min

130,00 zł
140,00 zł

90 min

155,00/165,00/
175,00/195,00

30 min

60,00 zł

60 min
60 min
ok 60 min

z peelingiem, masażem stóp, maską,
parafiną - mocna regeneracja

zabieg dotyczący paznokci i jest
wykonywany bez dodatkowych
czynności

120,00 zł

30 min

Zabieg parafinowy stóp

Zabiegi częściowe

60 min

60 min

bez malowania
--------------------------------------malowanie lakierem/odżywką
--------------------------------------japoński

obcięcie paznokci u stóp
--------------------------------------zdjęcie hybrydy przy innym
zabiegu
--------------------------------------zdjęcie żelu
--------------------------------------naprawa jednego paznokcia
hybryda
-------------------------------------przedłużenie jednego
paznokcia

Cena

110,00/120,00 zł
130,00/150,00 zł
70,00 zł
------------------------85,00/80,00 zł
------------------------90,00 zł
100,00 zł

50,00 zł
------------------------10,00 zł
----------------------55,00 zł
------------------------20-30 min
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Makijaż permanentny
Rodzaj zabiegu
Brwi
nadanie regularnego kształtu

Kreski na powiece
rodzaj dobrany do kształtu oczu

Usta

wzmocnienie naturalnego koloru
i podkreślenie konturu

Korekta

wykonana w przeciągu 3-6 miesięcy od
pierwszej wizyty

Wzmocnienie makijażu

poprawa intensywności makijażu

Czas trwania

Cena

brwi

60 minut

700,00 zł

kreski górne

50 minut

500,00 - 600,00 zł

kreski dolne

30 minut

350,00 - 400,00 zł

kontur ust z
wypełnieniem

60 minut

800,00 zł

niezależnie
od okolicy

30 minut

Gratis

makijaż permanentny
wcześniej wykonany w
naszym Centrum

30 minut

Wycena
Indywidualna
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Masaże
Rodzaj zabiegu

Czas trwania

Cena

30 minut

89,00 zł

Masaż klasyczny/leczniczy

60 minut
90 minut
30 minut

109,00 zł
129,00 zł
109,00 zł

Drenaż limfatyczny

45 minut
60 minut
30 minut
60 minut
30 minut
60 minut
30 minut

129,00 zł
149,00 zł
89,00 zł
109,00 zł
89,00 zł
109,00 zł
99,00 zł

60 minut
90 minut

119,00 zł
139,00 zł

30 minut
60 minut

110,00 zł
150,00 zł

40 minut

110,00 zł

70 minut

160,00 zł

30 minut

110,00 zł

60 minut
30 minut

150,00 zł

Masaż twarzy

30 minut

99,00 zł

Masaż twarzy kobido

55 minut
90 minut

180,00 zł
280,00 zł

Masaż dla kobiet w ciąży
Masaż bańką chińską
Masaż aromaterapeutyczny

Masaż gorącą czekoladą
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż gorącą świecą
Refleksoterapia stóp

30 minut
Masaż endemologiczny
*seria 10 zabiegów

40 minut
50 minut
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Inne zabiegi
Rodzaj zabiegu

Czas trwania

Przekłucie uszu
Przez 1 osobę/2 osoby
jednocześnie

15-30 minut

Cena
75,00 zł/95,00 zł

* przekłucie 1 dziurki

Konsultacja kosmetologiczna

30 minut
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