
 
I Zabiegi podstawowe (cena obejmuje demakijaż+zabieg+krem) 

 
1. Zabiegi standardowe  

Nazwa zabiegu Cena 

Zabieg podstawowy 

(twarz) 

Zabieg rozszerzony 

(twarz, szyja, dekolt) 

darsonwalizacja +maska 40 zł 60 zł 

   

Sonoforeza+maska 60 zł 80 zł 

   

mezoterapia mikroigłowa (roller) +maska 180 zł 200 zł 

   

Masaż 30 zł 40 zł 

 

2. Pielęgnacja oczu 

 

Nazwa zabiegu cena 

regulacja brwi 10 zł 

henna brwi z regulacją 20 zł 

henna rzęs 10 zł 

henna brwi z regulacją i henna rzęs (komplet) 25 zł 

 

                     3. Woskowanie 

 

Nazwa zabiegu cena 

wąsik 10 zł 

pachy 20 zł 

ręce 30 zł 

łydki 35 zł 

 
                     4. Pielęgnacja dłoni 
 

Nazwa zabiegu cena 

manicure 25 zł 

manicure z malowaniem 35 zł 

parafina na dłonie (peeling+maska+masaż) 40 zł 

 
                       5. Pielęgnacja stóp 
 

Nazwa zabiegu cena 

pedicure bez malowania 70 zł 

pedicure z malowaniem 80 zł 

usunięcie odciska i zabezpieczenie 20 zł 

nałożenie odciążenia 10 zł 

 

 

 

 

 

II. Zabiegi kompleksowe (twarz,szyja,dekolt) cena 

Ekspresowy relaks 

(demakijaż+peeling +maska+krem) 

40 zł  

Odprężający 

(demakijaż+peeling+maska+masaż+krem) 

70 zł  

Oczyszczanie manualne 50-100 zł  

Nawilżający 

(demakijaż+peeling+borowina+masaż+maska z biokoncentratem +krem) 

150 zł  

Rewitalizujacy 

(demakijaż+peeling+borowina+masaż+maska z biokoncentratem +krem) 

150 zł  

Witaminowy 

(demakijaż+peeling+ampułka+masaż+maska kremowa+maska algowa+krem) 

160 zł  

Ujędrniająco-dotleniający 

(demakijaż+peeling+borowina+masaż+maska z biokoncentratami  (2 rodzaje) 

+krem 

180 zł  

Wzmacnająco-łagodzący dla skór naczyniowych 

(demakijaż+peeling+infuzja tlenowa z wit C+maska+krem) 

180 zł  

Regenerująco-odbudowujacy ze śluzem ślimaka (demakijaż+peeling 

+borowina+woda termalna + ampułka ze śluzem ślimaka+ masaż +maska ze 

śluzem ślimaka+krem ze śluzem ślimaka) 

200 zł 

 

 

 

 

 

 

 



III Zabiegi de lux 

Nazwa zabiegu Część ciała Cena 

DERMAPEN (przeciwstarzeniowy) twarz 400 zł 

DERMAPEN (przeciwstarzeniowy) twarz, szyja, dekolt 700 zł 

DERMAPEN (przeciwstarzeniowy) ręce 200 zł 

Klinika Urody Madam jest autoryzowaną Kliniką, która posiada oryginalny DERMAPEN 

Infuzja tlenowa Twarz (z maską) 150 zł 

Infuzja tlenowa Twarz, szyja, dekolt (z maską) 180 zł 

Infuzja tlenowa Twarz (z maską i masażem) 180 zł 

Infuzja tlenowa Twarz, szyja, dekolt  

(z maską i masażem) 

220 zł 

Infuzja tlenowa Skóra głowy 70 zł 

Karboksyterapia - Julie 

Część ciała 1 zabieg 4zabiegi+1gratis 8 zabiegów+2gratis 

Twarz,szyja 170 zł 680 zł 1380 zł 

Twarz,szyja,dekolt 210 zł 840 zł 1680 zł 

Oczy/podbródek 70 zł 280 zł 560 zł 

dłonie 70 zł 280 zł 560 zł 

Brzuch/pośladki/uda 200 zł 800 zł 1600 zł 

uda+pośladki 250 zł 1000 zł 2000 zł 

Skóra głowy 150 zł 600 zł 1200 zł 

blizny 100 zł 400 zł 800 zł 

rozstępy 150 zł 600 zł 1 200 zł 

 

IV Zabiegi na ciało 

Nazwa zabiegu okolica cena 

Masaż odprężający(olejkiem) Całe ciało (60 min) 100 zł 

Relaksacyjna pokusa 

(masaż olejkiem+gorącymi kamieniami) 

Plecy (30min) 

całe ciało (80min) 

50 zł 

150 zł 

Masaż miodem całe ciało 150 zł 

Peeling 

Peeling- przygotowanie do zabiegu 
całe ciało 

całe ciało 

70 zł 

50 zł 

 

 

 

V Pakiety zabiegowe 

1. Pakiet Relaksacyjny 150 zł 

• Masaż twarzy z maską 
• Pedicure z malowaniem 
• Parafina na dłonie (z peelingiem i maską) 
• Masaż dłoni 

+niespodzianka 

 

2.Pakiet Bomba Witaminowa 200 zł 

• Infuzja tlenowa na twarz, szyję, dekolt 
• Masaż twarzy, szyi i dekoltu 
• Podwójna maska odżywczo – witaminowana na twarz, szyję, dekolt (kremowa+algowa) 

 

3.Pakiet Exclusive 250 zł 

• Peeling całego ciała 
• Masaż relaksacyjny całego ciała 
• Zabieg parafinowy na dłonie (z peelingiem i maską) 
• Masaż dłoni 
• kawiorowy masaż, twarzy, szyi i dekoltu  

niespodzianka 

 

VI Zabiegi sezonowe na jesień 

1.  zabieg witaminowy 140 zł - promocja na październik 

2. zabieg rewitalizujący 100 zł- promocja na wrzesień 

3. zabieg żurawinowy 100 zł 

(demakijaż, peeling żurawinowy AHA, masaż na bazie olejku żurawinowego, maska 

żurawinowa, krem) 

4. peeling chemiczny - kwasy MILK PEEL 

 

 

 

 


