
Henna brwi z regulacją

czas trwania: 30 min.

wartość nagrody: 50 zł

rekomendowane dla kobiet             rekomendowane dla mężczyzn

Masz już 100 pkt? 
Odbierz nagrody 

1.
Henna pudrowa z regulacją  

i geometrią brwi

czas trwania: 45 min.

wartość nagrody: 90 zł

Naturalna henna pudrowa gwarantuje 
pięknie zarysowaną formę i naturalny 

odcień brwi. Po koloryzacji uzyskuje 
się doskonały rezultat  

i pielęgnację. Włoski brwi już po 
pierwszym zabiegu stają się  

bardziej elastyczne i błyszczące.  
Henna roślinna nie zmienia struktury 

włosa w trakcie farbowania, 
tak jak farbki.  

2.

3. Refleksoterapia dłoni lub stóp

czas trwania: 45 min.

wartość nagrody: 100 zł

Założeniem refleksoterapii jest precyzyjne uciskanie stóp i dłoni – w konkretnym 
miejscu, co przekłada się na dany organ, w celu pobudzenia i stymulacji go do
prawidłowego funkcjonowania. Profesjonalny masaż przywraca odpowiedni 
poziom energii.



4.

5. X-Wave® BTL fala uderzeniowa – zabieg antycellulitowy

czas trwania: 30 min.

wartość nagrody: 180 zł
Fala uderzeniowa służy do modelowania sylwetki i obkurczania nadmiaru skóry. W 
efekcie skóra, na której zastosowano falę uderzeniową ulega widocznemu ujędrnie-

niu i nabiera sprężystości. Urządzenie wyposażone jest w kilka różnych głowic do 
fali uderzeniowej o różnych rozmiarach oraz zastosowaniach. Terapia falą uderze-

niową jest metodą bezinwazyjną i coraz szerzej wykorzystywaną w kosmetologii.

6.
Voucher 5% zniżki na zabieg 
z zakresu medycyny estetycznej

ważność 6 miesięcy

5% od wartości zabiegu

Zabieg Endermologie® 
LPG Alliance Lekkie Nogi

czas trwania: 30 min.

wartość nagrody: 140 zł*

Długotrwałe siedzenie, dieta bogata w sód, 
zbyt ciasna odzież, a nawet wysokie  
temperatury mogą zakłócić prawidłowe  
funkcjonowanie układu krążenia.  
Upośledzone krążenie krwi i limfy  
powoduje takie objawy jak ciężkie i bolesne 
nogi, opuchnięte stopy i kostki. Zabieg  
polecany kobietom w ciąży. 

*Do wykorzystania nagrody należy zakupić kostium zabiegowy  
Endermowear (wielorazowego użytku) w cenie100 zł.



Masaż sensualny dla kobiet

czas trwania: 60 min.

wartość nagrody: 180 zł

rekomendowane dla kobiet             rekomendowane dla mężczyzn

Kolejny etap? 

Zobacz nagrody za 250 pkt 

1.

2.

3.

Peeling wodny Waterpeel 
Zaffiro + krem na wykończenie

czas trwania: 40 min.

wartość nagrody: 180 zł

Wspaniały relaksacyjno-energetyczny 
masaż zdrowia i witalności. Wykonywany 
na bazie olejów esencjonalnych i olejów 
tłoczonych na zimno. Bez toksyn i chemii. 
Wykonywany jest od stóp do korzeni 
włosów. Masaż wydobywa Twe naturalne 
piękno. Relaksuje ciało, uspokaja umysł, 
odnawia ducha likwiduje blokady w 
przepływanie energii. 

Waterpeeling zapewnia każdej skórze, oprócz  
doskonałego oczyszczenia i pobudzenia krążenia za 
pomocą intensywnego strumienia wody, dostarczenie do 
niej składników odpowiedzialnych za spłycenie  
zmarszczek i jej odpowiednią regenerację po zabiegu. 
Na wykończenie aplikowany jest krem pielęgnacyjny.

Zabieg Endermologie® LPG Focus
czas trwania: 20 min.

wartość nagrody: 140 zł*

Nowy patent Focus umożliwia intensywną i szybką stymulację 1 partii ciała przy 
zachowaniu wyjątkowego komfortu zabiegu.
Endermologia oddziałuje w trzech wymiarach na Twoje ciało:
• Redukuje miejscowo zlokalizowaną i oporną tkankę tłuszczową
• Wygładza cellulit
• Ujędrnia skórę stymulując produkcję naturalnego kolagenu, elastyny i kwasu 
hialuronowego
*Do wykorzystania nagrody należy zakupić kostium zabiegowy Endermowear (wielorazowego użytku) w cenie100 zł.



4.

6.

Zabieg Endermologie® LPG Alliance na twarz

czas trwania: 40 min.

wartość nagrody: 200 zł

Opatentowana głowica zabiegowa LPG® generuje 
mikroimpulsy na całej powierzchni twarzy i szyi, 
co stanowi prawdziwy trening dla osłabionej skóry 
oraz głęboko stymuluje proces syntezy fibroblastów:
- produkcja nowego kolagenu dobrej jakości oraz 
naturalnego kwasu hialuronowego pozwala przy-
wrócić objętość skóry właściwej, a także „wypełnić” 
kontury zmarszczek.
- synteza elastyny w skórze sprawia, że staje się ona 
bardziej elastyczna i odporna na liczne mikroskur-
cze mięśni, które często są powodem powstawania 
„zmarszczek mimicznych”.
- ta unikalna, bezbolesna stymulacja polega na 
delikatnym złuszczaniu skóry, dotleniając tkankę 
i aktywując mikrocyrkulację w celu ujednolicenia 
cery.

Relaks po męsku Whisky and Tabaco

czas trwania: 60 min.

wartość nagrody: 180 zł

Autorski masaż który sprawi, iż poczujesz się wyjątkowo zrelaksowany 
i odświeżony. Specjalnie dobrane kosmetyki i olejki eteryczne pomogą 
zadbać o Twój doskonały wygląd oraz naładują witalną energią Twoje 
ciało i umysł.

Mikrodermabrazja diamentowa 
z ampułką i maską algową

czas trwania: 75 min.

wartość nagrody: 220 zł

Nowoczesna i w pełni bezpieczna metoda peelingu mechanicznego. Przy 
użyciu głowicy z mikrokryształkami diamentu martwy naskórek złuszczany 

jest warstwa po warstwie do oczekiwanego poziomu. Na koniec  
zabiegu nakładana jest maska algowa która łagodzi i uspokaja skórę  

zapewniając jej komfort i wyciszenie.

5.



Witamina C Power C+ 35% antyoksydant

czas trwania: 60 min.

wartość nagrody: 270 zł
7.

Zabieg odżywczo – rozjaśniający idealny dla cery 
przygaszonej, odwodnionej, której brakuje blasku 
oraz z oznakami fotostarzenia. Niezwykle skutecz-
ny koktajl składników aktywnych, przeciwdziała 
suchości skóry, rozjaśnia przebarwienia, zwiększa 
elastyczność, dodając skórze blasku i podnosząc 
jej witalność. Potrójne działanie antyoksydacyjne, 
dzięki 25% pochodnych WIT. C + 10% wyciągów 
HG z granatu i acai.

8.
Voucher 10% zniżki na zabieg 

z zakresu medycyny estetycznej

ważność 6 miesięcy

10% od wartości zabiegu



Zbierasz dalej? 

Wybierz nagrodę za 500 pkt 
rekomendowane dla kobiet             rekomendowane dla mężczyzn

1.

2.

3. Oczyszczanie wodorowe
podstawowe

czas trwania: 90 min.

wartość nagrody: 260 zł

Działanie aktywnym wodorem pozwala na zmniejsza-
nie nadmiaru wolnych rodników, których zbyt duża ilość 

przyczynia się do przedwczesnego starzenia się skóry. 
Metoda działania zastosowana w urządzeniu Aquame-

tiq hydra prime świetnie oczyszcza skórę oraz działa 
nawilżająco. Metoda ta opiera się głównie o przeni-

kanie wodoru do głębszych warstw struktury skóry, co 
odbywa się dzięki nasyconemu strumieniowi wody, 

dodatkowo zapewniając głęboką eksfoliację.

Zabieg bandaże Arosha
czas trwania: 70 min.

wartość nagrody: 230 zł

Ekspresowe Programy Arosha oparte na skutecznych, innowacyjnych 
formułach gwarantują optymalne i efektywne rezultaty w walce  
z niedoskonałościami skóry takimi jak cellulit, zastoje wodne, utrata 
wiotkości i sprężystości. Odpowiednio dobrane składniki aktywne  
wnikają szybko w głębokie warstwy naskórka wywołując efekt  
oczyszczania, detoksyfikacji.

Zabieg Endermologie® LPG Alliance

czas trwania: 40 min.

wartość nagrody: 260 zł*
Nowy patent endermologie Alliance umożliwia intensywną i szybką stymulację 

tkanek przy zachowaniu wyjątkowego komfortu zabiegu. Endermologia Alliance 
oddziałuje w trzech wymiarach na Twoje ciało: REDUKUJE miejscowo zlokalizowa-

ną i oporną tkankę tłuszczową, WYGŁADZA cellulit, UJĘDRNIA skórę stymulując 
produkcję naturalnego kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego.

*Kostium zabiegowy Endermowear (wielorazowego użytku) gratis do nagrody.



Złoty rytuał peelingowy Rich Gold 
czas trwania: 90 min.

wartość nagrody: 280 zł

Stworzony specjalnie dla kobiet, aby przywrócić skórze piękno, gładkość i jędrność. 
Prawdziwa rozkosz dla ciała i zmysłów. Rytuał zawiera:

- peeling Rich Gold – doskonale myje, regeneruje i pielęgnuje ciało. Dzięki zawartości masła 
„karite” nawilża, odżywia i ujędrnia skórę, sprawiając, że staje się zachwycająco miękka  

i delikatna. Olej kokosowy spowalnia procesy starzenia i dodaje skórze witalności, 
wydobywając jej prawdziwe piękno,

 - luksusowy masaż z masłem Shea z drobinkami złota.

4.

Corrective Botox-Like 45+

czas trwania: 90 min.

wartość nagrody: 410 zł

Zabieg dla skóry dojrzałej, który bezinwazyjnie i trwale wygładza widoczne 
oznaki starzenia. Stanowi alternatywę dla efektów medycny estetycznej. Główne 

składniki aktywne: peptydy, kwas hialuronowy, puder perłowy.

6.

5.

Zabieg depilacji laserowej na 
wybrany obszar  

czas trwania: od 15 min.

wartość nagrody: 200-500 zł

W naszym Instytucie zabiegi depilacji 
wykonywane są najnowocześniejszym 
laserem diodowym Palomar Vectus™. Dzię-
ki wykorzystaniu tej technologii możemy 
zaoferować skuteczne usuwanie owłosienia 
ze wszystkich części ciała zarówno kobie-
tom jak i mężczyznom.
Urządzenie, jako jedyne na świecie wypo-
sażone jest w inteligentny czytnik poziomu 
melaniny w skórze (Skintel™), który dobiera 
optymalne, najbardziej efektywne para-
metry zabiegu – bez ryzyka poparzenia. 
Wysoki komfort zapewniony jest dzięki 
technologii Advanced Contact CoolingSM, 
która chłodzi skórę przed, w trakcie i po 
emisji światła.



7.

8.
Voucher 15% zniżki na zabieg 
z zakresu medycyny estetycznej

ważność 6 miesięcy

15% od wartości zabiegu

Zaffiro Z 200 termolifting na twarz 

czas trwania: 90 min.

wartość nagrody: 800 zł

Najnowocześniejsza technologia termoliftingu. Ujędrnia skórę, minimalizuje 
zmarszczki, bruzdy, zagęszcza skórę. Przeznaczony dla kobiet jak  

i mężczyzn. Efekt odmłodzenia skóry widoczny jest już po pierwszym zabiegu.


