CENNIK USŁUG
obowiązuje od 02.11.2020 roku

BEAUTY BAR
OCZYSZCZANIE
RESURFACE od Diego Dalla Palma - peeling chemiczny (kwasy)
PEEL MISSION - peeling chemiczny (kwasy)
REWIND od Medik8 - peeling chemiczny
Universal AHA od Medik8 - peeling chemiczny
Oczyszczanie wodorowe Aquasure H2
Oczyszczanie manualne twarzy
Oczyszczanie manualne twarzy - dodatkowo do innego zabiegu
Oczyszczanie manualne pleców
Peeling pleców
Peeling całego ciała

220 - 250 zł
180 - 260 zł
260 zł
240 zł
300 zł
200 zł
80 zł
260 zł
90 zł
110 zł

ODMŁADZANIE I REWITALIZACJA
ICON TIME GOLD Diego Dalla Palma - szokowy zabieg zagęszczający
PLATINIUM FACIAL od Medik8 - zabieg z maską platynową
Kwiatowa Łąka od Academie - zabieg odmładzający
Mezoterapia mikroigłowa - twarz
Nanoterapia - twarz
Infuzja tlenowa - twarz
Ekspresowa rewitalizacja (bez masażu twarzy)

330 zł
350 zł
260 zł
360 zł
360 zł
290 zł
190 zł

NAWILŻANIE i ROZŚWIELTENIE
DEEP Hydration Facial od Medik8 - zabieg głęboko nawilżający
GLOWING FACIAL od Medik8 - zabieg rozświetlający
Kwitnąca Lipa od Academie - zabieg kojący dla cer wrażliwych i naczyniowych
Infuzja tlenowa - twarz
Ekspresowe rozświetlenie (bez masażu twarzy)
Ekspresowe nawilżenie (bez masażu twarzy)

280 zł
290 zł
260 zł
290 zł
190 zł
190 zł

MAKEUP BAR
Przyklejenie kępek rzęs
Makijaż okolicznościowy

70 zł
180 zł

MASSAGE BAR
Masaż My Beauty Bar Essential 60 min. dla stóp, głowy i dłoni
Masaż My Beauty Bar Essential 75 min. dla ciała
Masaż LOMI 60 min.
Masaż LOMI 75 min.
Masaż LOMI 90 min.
Masaż MA-URI® 60 min.
Masaż MA-URI® 75 min.
Masaż MA-URI® 90 min.
Masaż MA-URI® ciążowy
CosmoLifting japoński twarzy
Kosmetyczny masaż twarzy
KARNETY NA MASAŻE
1. Karnety dedykowane są masażom ze względu na ich czas trwania. Mogą
więc obejmować masaże 60-, 75- lub 90-minutowe
2.

Oferujemy karnety na 4 lub 6 zabiegów

3. Karnety są przypisane do konkretnej osoby i tylko ona może korzystać z
usług w ramach karnetu.
4.

Karnety są ważne odpowiednio:
- karnety na 4 zabiegi – 4 miesiące od daty zakupu
- karnety na 6 zabiegów – 6 miesięcy od daty zakupu

Zakup każdego karnetu premiujemy niższą ceną oraz voucherem,
który można przeznaczyć na inne usługi w My Beauty Bar lub podarować
bliskiej osobie. Karnet natomiast jest przypisany do konkretnej osoby.
Ceny karnetów na 4 zabiegi
1.
2.
3.

Karnet na 4 masaże 60 minutowe – 720 zł, voucher 50 zł w prezencie
Karnet na 4 masaże 75 minutowe – 870 zł, voucher 75 zł w prezencie
Karnet na 4 masaże 90 minutowe – 950 zł, voucher 100 zł w prezencie

Ceny karnetów na 6 zabiegów
1.
2.
3.

Karnet na 6 masaży 60 minutowych – 1000 zł, voucher 100 zł w prezencie
Karnet na 6 masaży 75 minutowych – 1200 zł, voucher 150 zł w prezencie
Karnet na 6 masaży 90 minutowych – 1350 zł, voucher 200 zł w prezencie

Możecie korzystać z różnych typów masaży w ramach jednego karnetu.

190 zł
230 zł
190 zł
230 zł
250 zł
190 zł
230 zł
250 zł
230 zł
190 zł
90 - 140 zł

NAIL BAR
MANICURE KLASYCZNY
Malowanie lakierem zwykłym
Malowanie lakierem zwykłym french
Manicure japoński
Manicure klasyczny express - bez opracowania skórek
Manicure klasyczny french
Manicure klasyczny z malowaniem lakierem zwykłym / odżywką
Manicure bez malowania / męski
SPA manicure

35 zł
40 zł
90 zł
55 zł
70 zł
65 zł
60 zł
90 zł

MANICURE HYBRYDOWY
Malowanie lakierem hybrydowym
Manicure hybrydowy
Manicure hybrydowy express - bez opracowania skórek
Manicure hybrydowy french lub proste zdobienia
Zdjęcie lakieru hybrydowego z opiłowaniem i polerowaniem paznokci
Zdjęcie lakieru hybrydowego założonego w innym salonie (przy zabiegu manicure)

60 zł
110 zł
75 zł
120 zł
50 zł
20 zł

PEDICURE KLASYCZNY
Pedicure z malowaniem lakierem zwykłym / odżywką
Pedicure z malowaniem lakierem zwykłym french
Pół pedicure z malowaniem lakierem zwykłym (pielęgnacja paznokci / stóp)
Pół pedicure z malowaniem lakierem zwykłym french (pielegnacja paznokci / stóp)
Pedicure bez malowania paznokci
SPA pedicure

110 zł
120 zł
90 zł
100 zł
100 zł
140 zł

PEDICURE HYBRYDOWY
Pedicure hybrydowy
Pedicure z malowaniem lakierem hybrydowym french /proste zdobienia
Pół pedicure z malowaniem lakierem hybrydowym (pielegnacja paznokci / stóp)
Pół pedicure z malowaniem lakierem hybrydowym french / proste zdobienia

150 zł
160 zł
110 zł
120 zł

STYLIZACJA PAZNOKCI - ŻEL
Opiłowanie żelu
Rekonstrukcja paznokcia
Stylizacja na naturalnych paznokciach + hybryda
Stylizacja na naturalnych paznokciach + hybryda french lub proste zdobienia
Stylizacja na naturalnych paznokciach + lakier klasyczny
Stylizacja z użyciem szablonów + hybryda
Stylizacja z użyciem szablonów + hybryda french lub proste zdobienia
Uzupełnienie żelem + hybryda
Uzupełnienie żelem + hybryda french lub proste zdobienia
Uzupełnienie żelem + lakier klasyczny

70 zł
20 zł
190 zł
200 zł
170 zł
210 zł
220 zł
180 zł
190 zł
160 zł

LASH & BROW BAR
Henna pudrowa
Regulacja brwi woskiem LYCON
Regulacja brwi pęsetą
Henna brwi
Henna rzęs
Henna brwi i rzęs
Henna brwi i rzęs oraz regulacja pęsetą
Henna brwi i rzęs oraz regulacja woskiem LYCON
Henna brwi oraz regulacja woskiem LYCON

100 zł
35 zł
25 zł
25 zł
25 zł
45 zł
50 zł
80 zł
60 zł

LIFTING / LAMINACJA RZĘS I BRWI
Lash lifting
Lash lifting z koloryzacją
Lifting / lamianacja brwi
Lifting / lamianacja brwi z koloryzacją
PAKIET - lifting / laminacja rzęs i brwi
PAKIET - lifting / laminacja rzęs i brwi z koloryzacją

170 zł
190 zł
170 zł
190 zł
250 zł
280 zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI
Konsultacja microblading
Microblading brwi
Microblading - odświeżenie do 1 roku od zabiegu
Odświeżenie po 12 - 18 miesiącach od pierwszego zabiegu

60 zł
850 zł
550 zł
600 zł

PRZEDŁUŻANIE RZĘS 1:1
1:1 pierwsza aplikacja
1:1 uzupełnienie do 3 tyg. po ostatnim zabiegu
Zdjęcie rzęs

180 zł
150 zł
80 zł

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE RZĘS - LEKKA OBJETOŚĆ
2-3D pierwsza aplikacja
2-3D - uzupełnienie rzęs do 3 tyg. po ostatnim zabiegu

220 zł
180 zł

WAX BAR
LYCON - system bezbolesnej depilacji
Bikini płytkie
Bikini brazylijskie
Bikini hollywoodzkie
Boyzilian - depilacja męska
Broda / Chin
Brwi regulacja
Cała twarz
Nos
Pachy
Palce
Uszy
Wąsik

90 zł
150 zł
160 zł
250 zł
35 zł
35 zł
65 zł
35 zł
60 zł
35 zł
35 zł
35 zł

DEPILACJA WOSKIEM większych obszarów ciała
Plecy
Przedramiona / Łydki /Uda
Tors
Pośladki
Całe ręce
Całe nogi

90 zł
60 zł
80 zł
60 zł
70 zł
90 zł

