
Pielęgnacja twarzy

  MAGIC LIFT
twarz + dłonie

antyoksydacja, ochrona przed fotostarzeniem,
LIFTINGUJĄCY  MASAŻ PĘDZLAMI

60 min 240 zł

SUMMER  LOVE
twarz+szyja+dekolt;  hialuronowe nawilżenie i

ujędrnienie, odbudowa struktury skóry 

70 min 220 zł

WITAMINOWA REGENERACJA

twarz + dłonie;  odbudowa, lifting ,odżywienie

KOKTAJLEM witaminowym

60 min 220 zł

GOLDEN ROSE
intensywne nawilżenie i odmłodzenie, siła złota i

róży damasceńskiej 

60 min 240 zł

KOLAGEN Beauty
wygładzenie, kolagenowe wypełnienie drobnych

zmarszczek i linii

45 min 200 zł

DETOKS  CZYSTĄ Witaminą C
anty-oksydacja,rozświetlenie i stymulacja do

odnowy komórkowej

75 min 220 zł

ULTRA WYCISZENIE  cera

naczynkowa  zwęża i wzmacnia  naczynka, koi i

wycisza , poprawia koloryt skóry

60 min 190 zł

 ODNOWA dla skóry DOJRZAŁEJ
(twarz +stopy) głębokie odżywienie i regeneracja

skóry, moc naturalnych olejów

60 min 190 zł

100% MAN – zabieg dla mężczyzn 

 

50 min 190 zł

Pielęgnacja twarzy 

SZYBKI EFEKT
złota kuracja kolagenowa, zabieg bankietowy z

natychmiastowym efektem wygładzenia,
rozświetlenia i napięcia skóry

40 min 250 zł

MŁODZIEŃCZY BLASK
kolagenowy zabieg odmładzający TWARZ,

OKOLICE OCZU, SZYJĘ I DEKOLT, likwiduje
cienie i obrzęki, przywraca blask

30 min 150 zł

POWER OF NATURE
ekstrakt ze śluzu ślimaka,  aktywny węgiel,

detoksykuje, regeneruje, oczyszcza, idealny po

zabiegach złuszczania 

50 min 170 zł

ESSENCE OF ASIA
kamelia japońska, rozświetla, nawilża, chroni

przed wolnymi rodnikami, idealny dla palaczy

60 min 180 zł

ACID FUSION 3.0
niweluje przebarwienia i nierówności,

wyrównuje koloryt, normalizuje wydzielanie

sebum

25 min 180 zł

HYALURON Express (serum+maska)

ekspresowy zabieg nawilżający i wypełniający z
kwasem hialuronowym 

30 min 120 zł

ANTI- AGE  Express (serum+maska)

ekspresowy zabieg ujędrniający z ekstraktem z
kawioru

30 min 120 zł

ALOE VERA Express (serum+maska)

ekspresowy zabieg wyciszający z aloesem,

regeneruje, koi i chroni skórę

30 min 120 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp

MANICURE  Special Spa
wzbogacony o rytuał pielęgnacji dłoni

peeling + krem

90zł

MANICURE   z malowaniem 100zł

MANICURE  hybrydowy 110zł 

PEDICURE   Special Spa
wzbogacony o rytuał pielęgnacji stóp

peeling + krem 

110zł

PEDICURE  z malowaniem 120zł

MASKA  na dłonie

 w rękawiczkach do zabiegu

25zł

ZABIEG  PARAFINOWY
na dłonie

50zł

         SPA DŁONI 

 peeling +masaż +maska

60zł

         SPA STÓP 

 kąpiel + peeling+ masaż + maska

70zł



Pozostałe zabiegi 

HENNA  brwi i rzęs 

+ REGULACJA

40 zł

DEPILACJA  wąsik/ broda 25 zł

DEPILACJA  pachy 40 zł

PEELING kawitacyjny 40 zł

MIKRO- DERMABRAZJA
diamentowa

80 zł

             

     

Odzyskaj spokój i siły, poddaj się

zmysłowości  doznań jakie chcemy Ci

zaoferować...

                                  

            

Poznanianka Sp. z o.o.

ul. Norwida 1

78-100 Kołobrzeg

Recepcja Spa:

  Tel:  94 35 26081 wew. 621

   Email: spa@poznanianka.pl

Menu Spa

Zabiegi 

kosmetyczne

mailto:spa@poznanianka.pl

