Dermomasaż (Vacum)
zabieg polegający na oddziaływaniu na skórną
i podskórną tkankę łączną przy jednoczesnym
wykorzystaniu stymulacji mechanicznej i
podciśnieniowej. Zabiegi ukierunkowane są na
zwalczanie cellulitu, odchudzanie, rozstępy i
kształtowanie sylwetki.

Cennik zabiegów

PLN
Brzuch

80,-

Pośladki

80,-

Ramiona

80,-

Urządzenie wielofunkcyjne

Uda

80,-

Medika

Uda + Pośladki

120,-

Liposukcja ultradźwiękowa
jest to zabieg ułatwiający redukcję złogów
tłuszczowych i cellulitu oraz modelowanie ciała.
Działa tu promieniowanie podczerwone oraz
ultradźwięki. Zabieg bezinwazyjny i bezpieczny. Metoda jest skuteczna przede wszystkim w
otyłości miejscowej.

Centrum Zdrowia i Wypoczynku
„Król Plaza Spa“
76-107 Jarosławiec ul Bałtycka 16
Tel: +48 / 59 810 94 56 wew. 300
E-mail: spa@krolplazaspa.pl
www.krolplazaspa.pl

PLN
Brzuch

80,-

Pośladki

80,-

Ramiona

80,-

Uda

80,-

Uda + Pośladki

120,-

Zapraszamy od pon. do czw.: 09.00 - 19.00
pt.- sob.: 10.00 - 20.00
nd.: 09.00 - 18.00
poziom -1

Mezoterapia bezigłowa
jest nieinwazyjną metodą wprowadzania
substancji aktywnych w głąb skóry .
PLN
Analiza poziomu nawilżenia skóry

gratis

Mikrodermabrazja diamentowa
jest zabiegiem mechanicznego złuszczenia
warstwy rogowej naskórka
PLN
Masa twarzy, szyi i dekoltu
(serum + maska )

PLN
Twarz + szyja + dekolt (ampułka)

150,-

dodatkowa ampułka dokupiona do
zabiegu

25,-

180,-

Oxybrazja
(peeling wodno-tlenowy).
Zabieg rozjaśnia, wygładza i odświeża naskórek.
Następuje poprawa nawilżenia i dotlenienia.
Zabieg jest metodą na odmłodzenie i rewitalizację
wrażliwych skór.
Jest również zabiegiem niwelującym zmiany trądzikowe.

Twarz + szyja + dekolt

PLN
200,-

Sonoforeza – wprowadzenie składnika
aktywnego w głąb skóry
PLN

Fale Radiowe
to jeden z najpopularniejszych zabiegów przywracających młodość i poprawiających kondycję
skóry. Zabieg polega na oddziaływaniu fal elek tromagnetycznych w obrębie skóry właściwej i
pobudzeniu ﬁbroblastów do produkcji kolagenu.

Twarz + szyja + dekolt (serum + ampułka)

120,-

PLN
Lifting twarzy + szyja + dekolt

Ultradźwięki
głowicowe działają
przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, poprawia
się synteza kolagenu w skórze właściwej.
Redukują zmarszczki, regenerują skórę
trądzikową i naczyniową, poprawa owalu twarzy.
PLN
Twarz + szyja + dekolt

200,-

200,-

Lifting ramion

70,-

Lifting pośladków

70,-

Lifting brzucha

70,-

Lifting ud

70,-

Peeling kawitacyjny
tzw. bezbolesne
oczyszczanie czyli skuteczne radzenie sobie z
łojotokiem i zanieczyszczonymi porami.
PLN
Twarz + szyja + dekolt
(dodatkowo maska)

140,-

