
beauty roombeauty roombeauty roombeauty room

PIELĘGNACJA TWARZYPIELĘGNACJA TWARZYPIELĘGNACJA TWARZYPIELĘGNACJA TWARZY

Young (BIOMARIS)Young (BIOMARIS)Young (BIOMARIS)Young (BIOMARIS)

oczyszczający, złuszczający, z algami i glinką

Young z oczyszczaniem (BIOMARIS)Young z oczyszczaniem (BIOMARIS)Young z oczyszczaniem (BIOMARIS)Young z oczyszczaniem (BIOMARIS)

oczyszczający, złuszczający, z algami i glinką oraz prądem d'Arsonvala

Thalasso Classic (BIOMARIS)Thalasso Classic (BIOMARIS)Thalasso Classic (BIOMARIS)Thalasso Classic (BIOMARIS)

witalizujący, z maską kolagenowo-algową i ampułką DNA

Thalasso Caviar (BIOMARIS)Thalasso Caviar (BIOMARIS)Thalasso Caviar (BIOMARIS)Thalasso Caviar (BIOMARIS)

witalizujący, z płatem kawiorowym i ampułką z DNA

Rich Care Concept (BIOMARIS)Rich Care Concept (BIOMARIS)Rich Care Concept (BIOMARIS)Rich Care Concept (BIOMARIS)

odżywczy, z fitosterolami i masłem Shea oraz ampułką Q10

Rich Care Caviar (BIOMARIS)Rich Care Caviar (BIOMARIS)Rich Care Caviar (BIOMARIS)Rich Care Caviar (BIOMARIS)

odżywczy, z płatem kawiorowym i ampułką Q10

Jonathan (BIOMARIS)Jonathan (BIOMARIS)Jonathan (BIOMARIS)Jonathan (BIOMARIS)

witalizujący i wzmacniający, z algami z Antarktydy

AromaThalasso Anti-Aging deluxe (BIOMARIS)AromaThalasso Anti-Aging deluxe (BIOMARIS)AromaThalasso Anti-Aging deluxe (BIOMARIS)AromaThalasso Anti-Aging deluxe (BIOMARIS)

luksusowy i aromatyczny, z masażem antyrodnikowym kamyczkami solnymi

Sensitive (BIOMARIS)Sensitive (BIOMARIS)Sensitive (BIOMARIS)Sensitive (BIOMARIS)

120 zł

140 zł

160 zł

200 zł

180 zł

220 zł

160 zł

280 zł -380 zł

160 zł
łagodzący, nawilżający, z wyciszającym masażem

Jonathan Anti-Aging (BIOMARIS)Jonathan Anti-Aging (BIOMARIS)Jonathan Anti-Aging (BIOMARIS)Jonathan Anti-Aging (BIOMARIS)

antyrodnikowy i przeciwzmarszczkowy, z modelowaniem konturu oczu

Ocean Power (BIOMARIS)Ocean Power (BIOMARIS)Ocean Power (BIOMARIS)Ocean Power (BIOMARIS)

łagodzący, chłodzący, z masażem stymulującym limfę

Nature (BIOMARIS)Nature (BIOMARIS)Nature (BIOMARIS)Nature (BIOMARIS)

w 100% naturalny zabieg z wodą morską, lnem i olejem z rokitnika

Rutin+Azulen (Dr. Nobis)Rutin+Azulen (Dr. Nobis)Rutin+Azulen (Dr. Nobis)Rutin+Azulen (Dr. Nobis)

wyciszający i wzmacniający naczynka zabieg biologiczny

Aromasensoryczny masaż twarzy (Glam Hours)Aromasensoryczny masaż twarzy (Glam Hours)Aromasensoryczny masaż twarzy (Glam Hours)Aromasensoryczny masaż twarzy (Glam Hours)

pobudzający ukrwienie, modelujący, stymulujący wydzielanie dopaminy

Rajskie owoce (Equavie)Rajskie owoce (Equavie)Rajskie owoce (Equavie)Rajskie owoce (Equavie)

odświeżający, nawilżający

             z medalowym produktem (konkurs Złota Pieczęć Natury)

             zabieg luksusowy

             z wyrabianymi ręcznie kosmetykami

             100% natury, ze świeżymi surowcami

160 zł

160 zł

220 zł

160 zł

260 zł

160 zł

80 zł



MANICUREMANICUREMANICUREMANICURE

manicure thalasso biologiczny (BIOMARIS)manicure thalasso biologiczny (BIOMARIS)manicure thalasso biologiczny (BIOMARIS)manicure thalasso biologiczny (BIOMARIS)

z peelingiem solą morską, z odsuwaniem skórek

manicure thalasso klasyczny (BIOMARIS)manicure thalasso klasyczny (BIOMARIS)manicure thalasso klasyczny (BIOMARIS)manicure thalasso klasyczny (BIOMARIS)

z peelingiem solą morską, z wycinaniem skórek

manicure japoński (P.Shine)manicure japoński (P.Shine)manicure japoński (P.Shine)manicure japoński (P.Shine)

z odżywczą pastą z krzemionką i mleczkiem pszczelim

manicure thalasso SPA (z peelingiem i maską) (BIOMARIS)manicure thalasso SPA (z peelingiem i maską) (BIOMARIS)manicure thalasso SPA (z peelingiem i maską) (BIOMARIS)manicure thalasso SPA (z peelingiem i maską) (BIOMARIS)

z miętowym rozjaśniającym peelingiem i maską na dłonie

DEPILACJADEPILACJADEPILACJADEPILACJA karmel wosk

wąsik 25 zł 20 zł

bródka 25 zł 20 zł

baczki 25 zł 20 zł

pachy 50 zł 35 zł

bikini płytkie 70 zł 40 zł

bikini głębokie 100 zł 60 zł

bikini brazylijskie 120 zł 70 zł

łydki 70 zł 50 zł

uda 90 zł 65 zł

całe nogi 150 zł 100 zł

35 zł

40 zł

50 zł

60 zł

całe nogi 150 zł 100 zł

brzuch - 35 zł

tors - 50 zł

plecy - 60 zł

OPRAWA OCZUOPRAWA OCZUOPRAWA OCZUOPRAWA OCZU

regulacja brwi 15 zł

henna brwi z regulacją 30 zł

henna brwi 20 zł

henna rzęs 15 zł

komplet: regulacja+henna brwi i rzęs 35 zł

Creme de la Creme beauty room, ul. Mostowa 14, tel. 12 29 22 885


