CENNIK
ważny od MAJA 2022
Spameed - zabiegi kosmetyczne i masaże
tel. +48 58 351 16-97, +48 692-984-097
spameed@spameed.pl
Nazwa usługi

cena

ZABIEGI NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT
ZABIEGI ANTI-AGING
Exception Marine (Thalgo) - prawdziwy manualny lifting twarzy, ekskluzywny, intensywny zabieg
przeciwzmarszczkowo-liftingujący na bazie hormonów algowych i wyciągu z figi egipskiej. Dzięki wykonaniu masażu
dermostymulującego "zmarszczka po zmarszczce" i zastosowaniu wyjątkowej maski na bazie celulozy uzyskany jest efekt
biologicznego liftingu.
Aloesowy zabieg Dermoodbudowujący Bio-Cellulose Mask (FOREVER) - zabieg pielęgnacyjny na twarz, szyję i
dekolt, odmładzający, spłyca zmarszczki, poprawia owal twarz, odżywia skórę, poprawia spoistość i strukturę naskórka,
ujędrnia i uelastycznia skórę. Użyta w zabiegu BIO-Cellulose Mask silnie penetruje i ekstremalnie nawilża.

360 zł

210 zł

ZABIEGI LIFTINGUJĄCE
Marine Silicium Treatment (Thalgo) - luksusowy zabieg odmładzająco-liftingujący, wysokoskoncentrowane skladniki
zapewniają natychmiastowy efekt liftingu, regeneruje, wygładza i ujędrnia skórę, wypełnia i spłyca zmarszczki, pobudza
produkcję kolagenu i elastyny, modeluje owal twarzy

380 zł

Aloesowy zabieg liftingujący POWDER MASK (FOREVER) - zabieg pielęgnacyjny, liftingujący i
odmładzający, poprawia kondycję skóry. Glinka różowa w Powder Mask wygładza i napina skórę, wyraźnie
redukuje długość i głębokość zmarszczek

210 zł

ZABIEGI NAWILŻAJĄCE
Absolute Hydration Ritual (Thalgo) - zabieg niezwykle nawilżająco-relaksujący z wykorzystaniem Seve Blue - kompleksu
dostarczającego do komórek bogactwo morskich składników, zapewnia długotrwałe nawilżenie, pobudza naturalny proces
detoksykacji skóry, efektem jest świeży i promienny wygląd
Beauty Hydration Ritual (Thalgo) - zabieg nawilżająco - upiększający, przeznaczony dla skóry wymagającej nawilżenia,
uzupełnia niedobór wody w naskórku, odbudowuje płaszcz wodno-lipidowy, poprawia nawilżenie i elastyczność skóry
Aloesowy zabieg nawilżający Marine Mask (FOREVER) - intensywny zabieg nawilżająco - energetyzujący do
skóry szarej, zmęczonej, wymagającej odżywienia, nawilżenia i poprawienia mikrocyrkulacji w naczyniach
krwionośnych i limfatycznych. Celem zabiegu jest usprawnienie krążenia, odprowadzenie wody z naczyń
limfatycznych, nawilżenie i remineralizacja skóry

310 zł

250 zł

210 zł

ZABIEGI ROZJAŚNIAJĄCE
Lumiere Marine (Thalgo ) - rozjaśniający i odmładzający zabieg na twarz i szyję z prowitaminą C, reguluje
produkcję melaniny, przywraca jędrności i elastyczności oraz młodzieńczy wygląd, przeznaczony dla skóry z
przebarwieniami słonecznymi, plamami starczymi oraz spowodowanymi ciążą czy tabletkami antykoncepcyjnymi
Aloesowy zabieg rozświetlający Sonya Illuminating Gel (FOREVER) - zabieg pielęgnacyjny, dla skór z
przebarwieniami, rozjaśnia istniejące przebarwienia poprzez regulację syntezy melaniny, zapobiega powstawaniu nowych
przebarwień, wyrównuje koloryt skóry, wygładza skórę

380 zł

210 zł

ZABIEGI DLA CER WRAŻLIWYCH
Cold Cream Marine Ritual (Thalgo) - zabieg specjalistyczny, dla cery wrażliwej, suchej, bardzo suchej i odwodnionej,
zawiera unikalną recepturę Cold Cream Marine, która zapewnia długotrwałe odżywienie, nawilżenie i ukojenie delikatnej i
wrazliwej skóry, regeneruje oraz zabezpiecza skórę przed utratą lipidów i wody

310 zł

ZABIEGI DLA CER TŁUSTYCH, TRĄDZIKOWYCH, MIESZANYCH
Re-Balancing Treatment (Thalgo) - zabieg balansujący z mikronizowaną algą, przeznaczony dla skóry tłustej,
trądzikowej i mieszanej, oczyszcza skórę z nagromadzonych toksyn, przyspiesza mikrocyrkulację w naczyniach
krwionośnych oraz balansowanie pracy gruczołów łojowych

270 zł

Aloesowy zabieg matująco-normalizujący Facial Fabrigue Mask (FOREVER) - zabieg pielęgnacyjny, oczyszczający,
przeciwtrądzikowy dla cer tłustych, trądzikowych i mieszanych, z wypryskami, redukuje trądzik, odblokowuje ujście
gruczołów łojowych, działa antybakteryjnie i normalizująco, wygładza i rozjaśnia skórę

210 zł

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN
Ocean Treatment for Man (Thalgo) - specjalistyczny zabieg na twarz dla mężczyzny

250 zł

EKSPRESOWY ZABIEG NA TWARZ - 30 min
Illuminating Radiance (Thalgo) - ekspresowy zabieg upiększający dla każdego typu skóry. Zabieg ma za zadanie
nawilżyć, odżywić, wygładzić i odświeżyć naskórek, usunąć oznaki zmęczenia oraz przywrócić skórze zdrowy i promienny
wygląd

190 zł
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MASTER OCZYSZCZANIA
Master Oczyszczania - autorski zabieg oczyszczający skórę z wykorzystaniem ultradźwięków, wapozonu, z maską
rozpulchniającą i maską algową

220 zł

ZABIEGI NA OCZY
Aloesowy zabieg odmładzający na okolice oczu (FOREVER) redukuje drobne linie i zmarszczki wokół
oczu , poprawia przepływ krwi i limfy wokół oczu , zmniejsza cienie i opuchlizny pod oczami

150 zł

KWASY
kwas trójchlorooctowy TCA 15% (Purles) - polecany szczególnie dla skór wymagających intensywnego złuszczenia,
do likwidacji blizn potrądzikowych, spłycający zmarszczki, zwężający rozszerzone pory

200 zł

kwas ferulowy 20% ph 3,5 (Purles) - posiada niezwykłe właściwości rozjaśniające, odmładzające, regenerujące i
minimalizujące przebarwienia, działa silnie antyoksydacyjnie

150 zł

kwas glikolowy 40% ph 1,5 (Purles) - wskazany dla skóry dojrzałej, z objawami starzenia, tłustej, z
przebarwieniami; głęboko złuszcza i regeneruje, ma silne działanie odmładzające, zmniejsza przebarwienia, poprawia
kondycję i zwartość skóry
kwas migdałowy 40% ph 3,5 (Purles) - dla każdego rodzaju skóry a szczególnie dla skóry wrażliwej, nietolerującej
innych kwasów AHA
kwas salicylowy 20% ph 1,5 (Purles) - do pielęgnacji skóry dojrzałej i tłustej, łojotokowej, z trądzikiem grudkowokrostkowym i zaskórnikowym. Odpowiedni również dla cer z bliznami. Działa przeciwzapalnie i antyseptycznie

150 zł
150 zł
150 zł

zastosowanie drugiego kwasu w zabiegu

80 zł

Dowolny kwas (z wyjątkiem TCA) zastosowany w trakcie innych zabiegów na twarz

120 zł

MASKI NA TWARZ I SZYJĘ - zalecane po zabiegu z kwasami, mikrodermabrazji i peelingu kawitacyjnym
maska algowa - ujędrniająca, łagodząca lub rozjaśniająca

65 zł

maska kremowa - dobrana do rodzaju i potrzeb skóry

55 zł

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA (Body Health) - dogłębne złuszczanie i wygładzanie skóry za pomocą urządzenia z
końcówką diamentową
twarz / plecy

110 / 130 zł

mikrodermabrazja twarzy, szyi i dekoltu

140 zł

mikrodermabrazja twarzy z wprowadzeniem ampułki dobranej w zależności od potrzeb skóry

140 zł

mikrodermabrazja twarzy, szyi i dekoltu z wprowadzeniem ampułki dobranej w zależności od potrzeb skóry

200 zł

PEELING KAWITACYJNY - złuszczanie i odświeżanie skóry za pomocą ultradźwięków
peeling kawitacyjny twarzy

80 zł

peeling kawitacyjny twarzy z wprowadzeniem ampułki dobranej w zależności od potrzeb skóry:

110 zł

FALE RADIOWE Z LASEREM BIOSTYMULACYJNYM - lifting, ujędrnianie, wygładzanie, napięcie skóry, poprawienie owalu
twarz - 20 min

160 zł

twarz i szyja - 30 min

180 zł

twarz, szyja, dekolt - 40 min

240 zł

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA - mikronakłucia pobudzają skórę do autoodnowy czyli do namnażania kolagenu i
elastyny. Dodatkowo umożliwiają lepsze wchłanianie substancji aktywnych w głąb skóry. Efektem zabiegu jest
wygładzenie zmarszczek, regeneracja skóry, spłycenie blizn potrądzikowych, zmniejszenie porów.
twarz/grzbiet dłoni
twarz, szyja, dekolt
brzuch/pośladki/uda (ampułka 10ml)

300/250 zł
450 zł
400 zł

MEZOTERAPIA IGŁOWA GŁOWY
dr.Cyj

Hair Filler 1ml - Perła Dermatologii Estetycznej 2017, 2019 i 2020 roku

1zabieg 650 zł
seria: 4 zabiegi 2000zł

PLAZMA – bezinwazyjny lifting
powieki górne / dolne

900 zł

zmarszczki tzw "kurze łapki"

900 zł

zmarszczki palacza (nad górną wargą)

800 zł

pozostałe obszaru zabiegowe - do ustalenia po konsultacji
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ZABIEGI NA DŁONIE
Manicure

50 zł

manicure SPA - z peelingiem dłoni i maską

75 zł

manicure De Lux - z peelingiem dłoni, maską i parafiną

100 zł

malowanie paznokci na dłoniach / french (po manicure)

20 / 25 zł

malowanie paznokci na dłoniach gel-color / french (po manicure)

40 / 60 zł

ZABIEGI NA STOPY
pedicure kosmetyczny z peelingiem stóp

100 - 130 zł

pedicure SPA - z peelingiem stóp i maską

140 - 170 zł

pedicure De Lux - z peelingiem stóp, maską i parafiną

160 - 190 zł

malowanie paznokci na stopach / french (po pedicure)

20 / 25 zł

malowanie paznokci na stopach gel-color / french (po pedicure)

40 / 60 zł

ZABIEGI DODATKOWE NA DŁONIE I STOPY
IBX System - zabieg pielęgnacyjny na zniszczone paznokcie
ozdabianie paznokci - cyrkonia - 1 szt

40 zł
1 zł

parafina na dłonie / stopy

50 / 60 zł

zdejmowanie hybrydy gel-color dłonie / stopy

30 / 40 zł

HENNA
henna brwi z regulacją

40 zł

henna brwi i rzęs z regulacją

45 zł

henna brwi / rzęs

25 zł

regulacja brwi

20 zł

henna brwi z regulacją przy zabiegu na twarz

30 zł

PRZEKŁUWANIE USZU

50 zł

DEPILACJA WOSKIEM / DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ
wąsik / broda / baczki / brwi

20 zł / 30zł

szyja / pachy / przedramiona / ramiona

40 zł / 50zł

całe ręce (ramiona+przedramiona)

70 zł / 90zł

klatka piersiowa / brzuch / uda / bikini lub pośladki / łydki

60 zł / 75 zł

całe nogi / plecy

110 zł / 140zł

bikini brazylijskie

110 zł / 120zł

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS
przedłużanie i zagęszczanie rzęs metodą 1:1 (1,5-2h) / metodą 2:1 (2,5-3h)

200 /280 zł

uzupełnienie rzęs do 2 tygodni od pierwszej aplikacji 1:1 / 2:1

100 / 140 zł

uzupełnienie rzęs do 3 tygodni od pierwszej aplikacji 1:1 / 2:1

120 / 180 zł

uzupełnienie rzęs do 4 tygodni od pierwszej aplikacji 1:1 / 2:1

180 / 240 zł

usunięcie rzęs

50 zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY - Long Time Liner®
kontur ust z wypełnieniem

1 200 zł

kreski górne / kreski dolne

650 / 450zł

kreski górne i dolne
brwi – metoda cieniowania
brwi – metoda włoskowa (piórkowa)
brwi – metoda mieszana (cieniowanie i metoda włoskowa)

950 zł
1 000 zł
900 zł
1 200 zł

cień rozświetlający pod łukiem brwiowym

400 zł

liplight / eyelight

400 zł
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ZABIEGI NA CIAŁO
LUKSUSOWE RYTUAŁY NA CIAŁO
Vegan Nature - to wyjątkowa, wegańska linia rekomendowana do pielęgnacji całego ciała, 100% wegańskie receptury
preparatów, skomponowane z naturalnych składników, które stanowią minimum 90% wszystkich surowców
zastosowanych w preparatach: olejów roślinnych, minerałów i botanicznych ekstraktów, nie testowane na zwierzętach.
Aromatyczny zabieg na ciało dopasowany do nastroju i potrzeb skóry poprzez indywidualny dobór nuty zapachowej
spośród 4 dostępnych olejkow zapachowych - ziemia, ogień, woda i powietrze. Zabieg składa się z peelingu całego ciała,
masażu relaksacyjnego oraz, w zależności od potrzeb skóry, wmasowania hydro musu bądź balsamu. - 90 minut
NOWOŚĆ!!!
Seaweed Body Contouring Mask (Norel) - ujędrniająca maska z ekologicznymi algami to doskonałe rozwiązanie na
pozbycie się cellulitu, suchości skóry, utraty jędrności. Zabieg jest szczególnie polecany jako terapia wspomagająca
proces odchudzania. Jest również polecany dla osób zestresowanych. Rytuał zapewnia relaks, nawilżenie i ujędrnienie
skóry, poprawienie mikrokrążenia: peeling , maska algowa na ciało, wmasowanie balsamu ujędrniającego - 80 min
Rytuał Guaraną Slim (Farmona) - wyszczuplający zabieg na ciało dający odprężenie dla ciała i umysłu, guarana
wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej, soczyste owoce liczi zadbają o optymalny poziom nawilżenia skóry, witamina C
zatroszczy się o ochronę przeciwrodnikową skóry oraz wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych, stymulację kolagenu i
ujędrnienie: peeling o zapachu liczi, maska wyszczuplająco – ujędrniająca, wmasowanie oleju liczi – 80 min
Pistacjowa Rozkosz (Purles) - nawilżająco-zmiękczający i rewitalizujący skórę zabieg na całe ciało - masaż na bazie
kremowego peelingu pistacjowego, relaks pistacjowy i kąpiel pod prysznicem, wmasowanie do wchłonięcia kremu
(smoothie) pistacjowego - 50 min
Jędrne ciało - ujędrniający i odmładzający zabieg na ciało - peeling oraz wmasowanie ujędrniającego balsamu - 50 min
MASAŻE

300 zł

290 zł

270 zł

250 zł

180 zł

karnet 5 masaży: -5%, 10 masaży: -10%

Masaż Ajurwedyjski Abhyanga - głęboko relaksacyjny masaż całego ciała na oleju sezamowym - 90 min

250 zł

Masaż pałeczkami bambusowymi - masaż pobudzający tkanki głębokie. Wykonywany za pomocą specjalnych kijków
bambusowych, działa relaksacyjne oraz leczniczo - 50 min
NOWOŚĆ!!!

190 zł

Masaż głowy ciepłymi olejami - masaż ten pobudzi cebulki włosów do wzrostu włosów, nawilża strukturę włosa i skóry
głowy, przeciwdziała także migrenom - 25 minut
NOWOŚĆ!!!
Japoński Cosmolifting twarzy /Japoński masaż Kobido- odmładzający japoński lifting twarzy - 60 min
Masaż TAJSKI - mocny, głęboki masaż , połączenie pasywnej jogi, rozciągania i akupresury - 90min

NOWOŚĆ !!!

Masaż świecą aromtyczną - masaż wykonywany na bazie ciepłego oleju ze świecy z naturalnych składników - 70 min
Oaza Spokoju – autorski relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu – 20 min

90 zł
200 zł
250 zł
230 zł
70 zł

Masaż Derma-Stim - intensywny masaż liftingujący twarzy, szyi i dekoltu - 30 min

100 zł

Masaż Miracle – autorski relaksacyjny masaż całego ciała, twarzy, dłoni i stóp – 80 min

230 zł

Masaż hawajski LOMI LOMI NUI - głęboko relaksacyjny masaż całego ciała, twarzy, dłoni i stóp- 100 min
peeling całego ciała (rodzaj do wyboru) / dodatkowo do masażu
masaż dla kobiet w ciąży i karmiących- 30 min / 60 min

90 / 160 zł

masaż klasyczny częściowy – 30 min

95 zł

masaż leczniczy pleców – 30 min
masaż terapeutyczny z opracowaniem punktów spustowych - 50 min / 70 min

270 zł
90 / 70 zł

105 zł
NOWOŚĆ !!!

170/220 zł
zł

masaż antystresowy (plecy, szyja, ramiona) - 40 min

140 zł

masaż bańką chińską (brzuch, uda, pośladki) – 40 min

150 zł

masaż sportowy – 40 min

160 zł

masaż ciepłą czekoladą razem z okluzją – 70 min

180 zł

masaż klasyczny – 50 min / 70 min

140 / 190 zł

masaż relaksacyjny – 50 min / 70 min

140 / 190 zł

masaż aromaterapeutyczny – 50 min / 70 min

150 / 200 zł

masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi – 50 min / 80 min (masaż ze stopami)

160 / 210 zł

masaż stóp (wykonywany tylko po pedicure) - 20 min
rytuał stóp - kąpiel stóp w soli aromatycznej, peeling stóp, masaż stóp, balsam na stopy - 35 min
Piękne Stopy - odżywczo-regenerująca maska na stopy – 15 min

60 zł
100 zł
80 zł

ZABIEGI SPA DLA DZIECI (wiek 7-12)
masaż ciepłą czekoladą - 40 min (wymagana obecność rodzica przy masażu)

140 zł

wesołe rączki - zabieg na dziecięce dłonie z peelingiem, maską (rączki w rękawiczkach) i masażem - 25 min

70 zł

wesołe stópki - zabieg na dziecięce stopy z kąpielą stóp, maską (stopy w bucikach) i masażem stóp - 30 min

90 zł

CENNIK
ważny od MAJA 2022
Spameed - zabiegi kosmetyczne i masaże,
tel. +48 58 351-16-97,
+48 692-984-097
ZABIEGI NA CIAŁO Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ
BHS – BODY HEALTH® - likwidacja cellulitu, odchudzanie - karnet na 10 zabiegów - rabat 10%
masaż próżniowy całego ciała

110 zł

trykot (wielorazowego użytku)

80 zł

FALE RADIOWE Z LASEREM BIOSTYMULUJĄCYM CIAŁO - wspomaganie spalania tkanki tłuszczowej, likwidacja cellulitu,
ujędrnianie, spłycanie rozstępów - karnet 5 zabiegów -5%, 10 zabiegów -10%
brzuch lub pośladki / ramiona

260 / 220 zł

brzuch z biodrami lub uda całe

320 zł

spameed@spameed.pl
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LASEROWE USUWANIE OWŁOSIENIA - LUMEDIN - karnet na 3 zabiegi
20% rabatu, na 4 zabiegi 30% rabatu
TWARZ
Wąsik

150 zł

Broda

150 zł

Podbródek

150 zł

Baki

150 zł

Skronie

100 zł

Policzki

200 zł

Szyja

200 zł

cała twarz

500 zł

NOGI
łydki (przód i tył)

300 zł

łydki (przód i tył) ze stopami

350 zł

łydki (przód i tył) z kolanami

350 zł

łydki (przód i tył) z kolanami i stopami

400 zł

uda (przód i tył)

500 zł

uda (przód i tył) z kolanami

550 zł

całe nogi

800 zł

RĘCE I OKOLICE
pachy

250 zł

ramiona z łokciami

250 zł

przedramiona z dłońmi

250 zł

całe ręce

450 zł

BIKINI I POŚLADKI
bikini tradycyjne (do linii bielizny)

250 zł

bikini french (zostawiony wąski pasek)

350 zł

bikini pełne brazylijskie (ze szparą międzypośladkową)

450 zł

pośladki
pachwiny

250 - 300 zł
150 zł

TUŁÓW
plecy

350 - 450 zł

klatka piersiowa do linii brzucha

350 - 450 zł

brzuch

250 - 350 zł

brzuch i klatka piersiowa

500 - 650 zł

CENNIK PAKIETÓW
ważny od MAJA 2022
Spameed - zabiegi kosmetyczne i masaże
tel. +48 58 351-16-97, +48 692-984-097
PAKIETY DLA PAŃ
MALACHIT dla Pani

340 zł

czas trwania zabiegów: ok. 2 h
peeling całego ciała
Masaż Miracle - autorski masaż relaksacyjny całego ciała, twarzy, dłoni i stóp - 80 min
nawilżający balsam na ciało i zabieg Piękne Stopy - 15 min
KORAL dla Pani

360 zł

Czas trwania zabiegów: ok. 2 h
masaż klasyczny lub relaksacyjny 50 min
nawilżający balsam na ciało
zabieg na twarz Spameed (peeling kawitacyjny, ampułka, maseczka, krem - dobrane do potrzeb skóry)
OPAL dla Pani

520 zł

czas trwania zabiegów: ok. 3,5 h
peeling na ciało i balsam na ciało po masazu
masaż klasyczny lub relaksacyjny 70 min
pedicure SPA z malowaniem paznokci gel-color (jeden kolor) + masaż stóp
AGAT dla Pani

520 zł

czas trwania zabiegów: ok. 3 h
Rytuał na ciało Guarana Slim - 80 min
Illuminating Radiance (Thalgo) - expresowy zabieg bankietowy na twarz- 30 min
manicure SPA z malowaniem paznokci gel-color (jeden kolor)
PERŁA dla Pani

650 zł

czas trwania zabiegów: ok. 3,5 h
peeling całego ciała
Masaż Miracle - autorski masaż relaksacyjny całego ciała, twarzy, dłoni i stóp - 80 min
Absolut Hydration Ritual (Thalgo) - specjalistyczny, intensywnie nawilżający zabieg na twarz
manicure SPA z malowaniem paznokci gel-color (jeden kolor)

PAKIETY DLA PANÓW
GOLD dla Pana

330 zł

czas trwania zabiegów: ok. 2 h
masaż klasyczny lub relaksacyjny - 50 min
zabieg na twarz Spameed (peeling kawitacyjny, ampułka, maseczka, krem - dobrane do potrzeb skóry)
PLATINUM dla Pana

480 zł

czas trwania zabiegów: ok. 3 h
masaż klasyczny lub relaksacyjny - 70 min
zabieg na twarz Spameed (peeling kawitacyjny, ampułka, maseczka, krem - dobrane do potrzeb skóry)
pedicure z peelingiem

PAKIETY DLA DWOJGA
SILVER dla dwojga

490 zł

czas trwania zabiegów: ok. 1,5 h
wspólny masaż klasyczny lub relaksacyjny całego ciała - 70 min
Piękne Stopy - odżywczo-regenerująca maska na stopy - 10 min
DIAMOND dla dwojga

710 zł

czas trwania zabiegów: ok. 3 h
wspólny Masaż Miracle - autorski masaż relaksacyjny całego ciała, twarzy, dłoni i stóp - 80 min
pedicure SPA z peelingiem i maską na stopy

PLATINUM dla dwojga

740 zł

czas trwania zabiegów: ok. 2 h
wspólny masaż klasyczny lub relaksacyjny - 50 min
Piękne Stopy - odżywczo-regenerująca maska na stopy - 10 min
zabieg na twarz Spameed (peeling kawitacyjny, ampułka, maseczka, krem - dobrane do potrzeb skóry)

