
PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI
I DEKOLTU

Dbając o skórę już dziś nie musisz myśleć o botoxie za 10 lat. 
To nie luksus to konieczność. 

Promocje opisane są na stronie głównej WWW.
Każdy rodzaj cery - twarz:

Peeling kawitacyjny/dodany do wybranego zabiegu ok.30 min ………………..……59/49 pln
Peeling kawitacyjny z potrójnym kw. Hialuronowym ok.40 min 
+ultradźwięki gratis………………………………………………………………………………..…………... 89 pln
Peeling kawitacyjny z ampułką i sonoforezą ok.30 min …………………………………………89 pln
Peeling kawitacyjny z ampułką , sonoforezą i maską algową ok.1,5h…………………..119 pln
Peeling kwasem migdałowy Natinuel ok.30 min…………………………………………………...89 pln
Peeling chemiczny – kwasowy – indywidualnie dobierany……………………….……………89 pln
Mikrodermabrazja diamentowa ok.30 min……….……………………………………………….….79 pln
Mikrodermabrazja  z ampułką +sonoforezą  gratis ok.60 min….………………………….109 pln
Mikrodermabrazja z peelingiem migdałowym ok.60 min……….………...………………..159 pln
Mikrodermabrazja z peelingiem Peel Mission ….....................................................218 pln
Biolifting mikroprądowy z ampułką ok.40min…….……………………………………...…..…..129 pln
Photon Therapy- terapia fotonowa światłem z ampułką ok. 30 min…………………69/49 pln
Ultradźwięki z serum………………………………………………………………………………………….…69 pln
Face lifting – dermomasaż próżniowy z serum ……………………………………………………..69 pln
Eliksir młodości – zabieg z komórkami macierzystymi……….………………………………….99 pln
Zabieg z użyciem głowicy Hot&Cold………………………………………………………………………59 pln
Zabieg liftingujący – bankietowy Ruby Mask…………………………………………………………69 pln
Multiaktywny zabieg Xylogic silnie rewitalizujący, anti-anging (peel. kawitacyjny, serum,
H&C) ….....................................................................................................................139 pln
Zabieg SKALPEL NOWOŚĆ z użyciem „Smoczej Krwi” (twarz, szyja, dekolt)
…....................................................................................................PROMOCJA 139 pln
Zabieg Yvette luksusowy na szwajcarskich kosmetykach (peeling kawitacyjny, serum, 
sonoforeza, algi luksusowe, maska) ……………………………………………………………………139 pln
Zabieg peelingu chemicznego Peel Mission (rodzaj kwasu dobierany indywidualnie w 
zależności od potrzeb cery) peeling kawitacyjny+Pre-peel+peeling kwasowy+maska 
….......................................................................................................................149 pln
 

Cera sucha:
Ukojenie - zabieg intensywnie nawilżający z peelingiem kawitacyjnym………..……….99 pln



Collagen Matrix for Women- zabieg do skóry odwodnionej………………………………..…89 pln
Peel Mission.............................................................................................................149 pln
Pure Aqua - ultranawilżenie (w tym m. in. peeling kawitacyjny, serum, PhotonTherapy,maska) 
……………………………………………………………………………………………………………………………119 pln
Uczta dla skóry - zabieg odżywczo-nawilżający z kawiorem…………………………..……...89 pln
Zabieg Peel Mission  Lactobionowy – również dla skór atopowych........................149 pln
Zabieg Yvette luksusowy na szwajcarskich kosmetykach(peeling kawitacyjny, serum, 
sonoforeza, algi luksusowe, maska) ………………………………………………………………….. 139 pln

Cera tłusta i mieszana:
Peeling kwasem migdałowym Natinuel…………………………………………………….……….….89 pln
Dermaacne ……………………………………..……………………………………………………………………89 pln
Peeling kwasowy ……………………………………………………………………………………..…………..89 pln
Mikrodermabrazja z peelingiem kawitacyjnym…………………………….……………………..138 pln
Mikrodermabrazja z peelingiem kwasowym Natinuel............................................159 pln
Peel Mission (kwasy: azelainowy, mlekowy, lactobionowy, migdałowy, TCA) dobierany 
w zależności od potrzeb skóry ….............................................................................149 pln

Cera dojrzała:
Anti-age - zabieg silnie ujędrniający,przeciwzmarszczkowy……………………………….….99 pln
Dotyk czystego złota - zabieg nawilżająco-ujędrniający………….………………………..….129 pln
Zastrzyk młodości - zabieg z kwasem hialuronowym + ultradźwięki gratis………....129 pln
Topp lifting –zabieg intensywnie modelująco-liftingujący ……………………..…………...129 pln
Zabieg Yvette (peeling kawitacyjny, serum, sonoforeza, algi luksusowe, maska) 139 pln

Cera naczynkowa
Zabieg SOS rozszerzony + ultradźwięki gratis……………………….……………….……………109 pln
Zabieg Yvette luksusowy (peeling kawitacyjny, serum, sonoforeza, algi luksusowe, 
maska) …………………………………………………………………………………………………………….139 pln
Zabieg Homeo Rose Natinuel (peeling migdałowy, serum, maska)..............................129 pln

Zabiegi dla mężczyzn:
Extremale Men - zabieg z p.kawitacyjnym,sonoforezą i serum…………………………… 109 pln
Collagen Matrix for Men- zabieg do skóry odwodnionej……………..…………………….….89 pln

Zabiegi na twarz, szyję i dekolt (3 strefy):
Peeling kawitacyjny/dodany do wybranego zabiegu………………………….…………….99/89 pln
Peeling kawitacyjny z ampułka i sonoforezą……………………………………….………..……..129 pln
Peeling kawitacyjny z ampułką, sonoforezą  i maską algową……………………………….149 pln
Peeling  kwasowy Natinuel……….…………………………………………………………………………129 pln



Mikrodermabrazja diamentowa………………………………………………………………….………119 pln
Mikrodermabrazja z peelingiem kwasowym…………...…………………..………….………….159 pln
Zabieg SKALPEL nowość z użyciem „Smoczej Krwi”  4 zabiegi w 1….PROMOCJA 129 pln
Oraz wiele innych……………………………………………………………………………….. zapytaj w salonie

Zabiegi pod oczy i na powieki:
Peel-off for eyes - zabieg z maską algową/w zabiegu………………………….…………...39/29 pln
Mezoterapia mikroigłowa z dermoampułką i algami ……………..………….w pakiecie  99 pln
Biolifting okolic oczu z potrójnym kwasem hialuronowym …...….….....................…..99 pln

Zabiegi pozostałe:
Ondulacją rzęs ok.1,5h………………………………………………………………………….…….………..60 pln
Semi permament maskara (maskara na rzęsy utrzymująca się ok. 3 tyg)……………….50 pln

PRZEDŁUŻANIE I ZAGĘSZCZANIE
metoda  objętościowa  2d-9 d

Założenie …..............................................................................................................199 pln
Poprawka do 4 tyg...................................................................................................100 pln
Poprawka po 4 tyg …..........................................................................cena jak za założenie

Przy poprawkach brany jest też procentowy ubytek rzęs – przy większym wkładzie pracy
cena uzgadniana jest indywidualnie

Rzęsy z Norek (prawdziwe, naturalne) 2 do 1 …………………………………………..………...249 pln
promocja zamiast 350 pln
Poprawka………………………………………………………………………………………………………….…119 pln

MAKIJAŻ

Makijaże profesjonalne na produktach Kryolan, Paris Atelier itp. używane przez 
charakteryzatorów 
Makijaż wieczorowy, fotograficzny, ślubny …………………………………………..……………..80 pln
Makijaż próbny ślubny …………………………………………………………………………………………45 pln
Sztuczne rzęsy - kępki …………………………………………………………………………………………..30 pln
Henna brwi +regulacja ok.0,5h…………………………………………………………………..………….25 pln
Henna brwi i rzęs+ regulacja ok.0,5h……….…………………………………….…………….……....35 pln
Regulacja brwi lub henna brwi…………    ……………………………………………………………....15 pln



Masaż twarzy, szyi i dekoltu/dodany do zabiegu ok.0,5h………………………………...60/40 pln
Aksamitne dłonie-zabieg parafinowy/do zabiegu ok. 40min…………………………….40/30 pln
Oczyszczanie pleców – mikrodermabrazja diamentowa/peeling kawitacyjny/peeling 
kwasowy ……………………………………………….……………………………………………..zapytaj o cenę

PIELĘGNACJA KOBIET W CIĄŻY
Zabiegi dla kobiet w ciąży:
Masaż twarzy, szyi i dekoltu z ampułką…………………………………………….………………….60 pln
Ukojenie-zabieg intensywnie nawilżający+masaż TSZD ok. 40min…........................75 pln
Collagen for Women+masaż TSZD- zabieg do skóry odwodnionej………………………...89 pln
SOS zabieg wzmacniający …………………………………………………………………………………..…89 pln
Peel Mission Lactobion............................................................................................149 pln

MANICURE I PEDICURE
Manicure  hybrydowy ….................................................................................................50 pln

Manicure  żelowy …........................................................................................................70 pln

Manicure  zwykły  ………........................................................……………………….……...………25 pln

Manicure  japoński …......................................................................................................50 pln

Pedicure hybrydowy  - tylko kolor..................................................................................50 pln

Pedicure frezarkowy kosmetyczny …........................................................................70-90 pln

Pedicure frezarkowy kosmetyczny + hybryda …............................................................99  pln

Manicure i pedicure  hybrydowy Gelish  (tylko kolor)………............................................80 pln

KOSMETYCZNE WYBIELANIE ZĘBÓW 
Kosmetyczne wybielanie zębów z użyciem lampy LED

1 zabieg …………………….....................................................…………...………………………….…199 pln
w tym naświetlanie lampą LED 3 razy po 15 min!

Promocja dla Pary Młodej 2x wybielanie  zębów …......................................................299 pln



PIELĘGNACJA CIAŁA
Pielęgnacja biustu:
Biolifting biustu+ampułka…………………………………………………..…………………………..…149 pln
Mezoterapia.....................................................................................................149-200 pln
Biust DE LUX-zabieg ujędrniająco-modelujący…………………………..…………………………120 pln
Zabieg algowy +ampułka z kwasem hialuronowym potrójnym……………………….…..…99 pln
 
Blizny i rozstępy:
Mikrodermabrazja diamentowa ………………………………………………….…………. Zapytaj o cenę
Dermapen  z mezoampułką..........................................................................Zapytaj o cenę
Mezoterapia mikroigłowa z mezoampułką………………………………………………Zapytaj o cenę
Eksfoliacja kwasem glikolowym ……………………………………………………….……..Zapytaj o cenę 
Cellulogia…………………………………………………………………………………………………Zapytaj o cenę

Cellulit, ujędrnianie, wyszczuplenie partii ciała - uda, brzuch, pośladki, ramiona, biust:
Cellulogia …...........80 pln jeden zabieg, PROMOCJA pakiet 20 zabiegów  w cenie 999 pln
Masaż próżniowy  vaccum– dermomassage/drenaż limfatyczny   ……….……………. 80 pln
Ultradźwięki z serum wyszczuplającym termoaktywnym/bioaktywnym+okluzja ….89 pln
Biolifting mikroprądowy z serum………………………………………………………………zapytaj o cenę
Mezoterapia mikroigłowa z dermoampułką ………………………..…………………..zapytaj o cenę
Lifting pośladków – laseroterapia ………………………………………………………………………149 pln

Oferujemy pakiety zabiegów w super cenie.

NOWOŚĆ! Cellulogia endermomasaż z Body Wrapping
Okolica cena Cena  za  pakiet  10

zabiegów 
PROMOCJA !!!!!!

Cena za pakiet 20 zabiegów
PROMOCJA !!!!!

Uda
pośladki
łydki
Brzuch (w tym boki)
Ramiona 
Twarz – podbródek

25  min  masażu  –
klient  sam  wybiera
strefy  wymagające
terapii

80 zł 600  zł  –  60  zł  za  1
zabieg

1000 zł – 50 zł za jeden zabieg

Masaże:

Masaż relaksacyjny przy użyciu olejków eterycznych…….…………………………………….. 99 pln

Masaż klasyczny …………………………………………………………………………………………………..99 pln



Masaż pleców...........................................................................................................50 pln

Drenaż limfatyczny   ………….………..…………………………………………………....….segment  30 pln

Masaż antycellulitowy z użyciem bańki chińskiem z serum – ………………….segment 50 pln

Rodzaje olejków eterycznych: 
z zielonej herbaty – orzeźwiający, czekoladowo-pomarańczowy – odprężający, 
ayuwerda – oczyszczający, z Wit. A F i E – odżywczy, anti-age – rewitalizujący.

DEPILACJA WOSKIEM
Depilacja woskiem:

Górna warga…….…………....................................................................................………….. 15 pln

Broda ………………..…………………………............................…………………………………………..15-25 pln

Twarz ………….………..………..…………...................................................................………....…60 pln

Łydki …............................................................................................................................40 pln

Uda ….............................................................................................................................40 pln 

Nogi całe ….....................................................................................................................80 pln

Bikini …...........................................................................................................................40 pln

Bikini brazylijskie. pełne ................................................................................................ 80 pln

Pachy …...........................................................................................................................25 pln

Ręce: przedramiona lub ramiona …................................................................................35 pln

Całe ręce ….....................................................................................................................60 pln

Plecy ….......................................................................................................................50-80 pln

PAKIETY ZABIEGOWE PODSTAWOWE



1.Pakiet peelingu kwasem Natinuel 5=6………………………….......……………………………445 pln
    zabieg 74 pln
2.Pakiet peelingu kawitacyjnego 5=6…………………………………….……………………………295 pln
    zabieg 49 pln
3.Pakiet mikrodermabrazji diamentowej  5=6…………………………………………..…………395pln
    zabieg 65 pln
4. Pakiet zabiegów Peel Mission   5=6 ….................................................................745 pln

Przy zakupie 5 dowolnych zabiegów pielęgnacyjnych 6 dostajesz gratis, tworząc przy tym serię
zabiegów.

ZABIEGI LASEROTERAPII 
trwałe usuwanie owłosienia

(na sprzęcie międzynarodowej marki)
PROMOCJA! Pierwszy zabieg na strefę bikini/pachy dla nowego klienta 49 pln!

Fotodepilacja:
Twarz- twarz+górna warga+broda………..………………………….…………………………….…....98 pln
Górna warga………………………………………………………………………………………………………….59 pln
Szyja …………………………………………………………………………………………………….……….………98 pln
Kark……………………………………………………………………………………………………………….……..98 pln
Bark- oba barki………………………………………………………………………………………………..…….98 pln
Ramię- całe lub przedramię…………………………………………………………………………….…….98 pln
Pachy- obie pachy………………………………………………………..…………………………….…….…..98 pln
Plecy- część górna (do połowy pleców)…………………………………………………..……....……98 pln
Plecy- część dolna (od połowy do pośladków)…………………………………………….…………98 pln
Klatka piersiowa+ okolice brodawek…………………………………………………………….……….98 pln
Brzuch- linia biała……………………………………………………………………………………….………...98 pln
Dłonie-obie dłonie…………………………………………………………………………………………………98 pln
Bikini-strefa intymna, bikini, pachwiny…………………………………………………….…...........98 pln
Pośladki…………………………………………………………………………………………………………………98 pln
Noga-cała,łydka,udo………………………………………………………………………..…..………………148pln
Stopy-obie stopy…………………………………………………………………………………..…………….…98 pln

Fotoodmładzanie:
Twarz………………………………………………………………………………………………...………….……..98 pln
Szyja……………………………………………………………………………………………….…………………….98 pln
Dekolt………………………………………………………………………………………………….……………....98 pln
Brzuch…………………………………………………………………………………………….…………………….98 pln
Dłonie-obie dłonie………………………………………………………………………….……………….......98 pln
Pośladki……………………………………………………………………………………….……………………....98 pln



Rozbudowane zabiegi
Fotoodmładzania

twarz:

LUX fotoodmładzanie+CollagenTherapy…………………………….…129 pln
DE LUX fotoodmładzanie+peeling kawitacyjny+Collagen Therapy             

……………………………………………………………………………………….159pln

Redukcja trądziku:
Twarz………………………………………………………………………………….………………………….……..98 pln
LUX-redukcja trądziku+peeling kawitacyjny………………………….……………………….….…129 pln
DE LUX-redukcja trądziku+peeling kawitacyjny+Colostrum Mask………………….......159 pln
Szyja…………………………………………………………………………………………………………….……….98 pln
Dekolt……………………………………………………………………………………………………….……….….98 pln
Plecy-część górna(do połowy pleców)…………………………………………………….…………….98 pln
Plecy-częśc dolna(od połowy do pośladków)………………………………………….……..……...98 pln
Ramię…………………………………………………………………………………………….……………………..98 pln

Usuwanie przebarwień:
Twarz……………………………………………………………………………………….………………..………...98 pln
Szyja………………………………………………………………………………………………………………..……98 pln
Dekolt…………………………………………………………………………………………………………..…….…98 pln
Dłonie-obie dłonie……………………………………………………………………..……………….…….….98 pln

Konsultacja dotycząca zabiegów IPL oraz przeprowadzany test są bezpłatne.

PAKIETY ZABIEGÓW IPL
Pakiet 4=5-kupując 4 zabiegi piąty dostajesz gratis……………………………………………396 pln 

Zabiegi IPL mogą się ze sobą łączyć w pakiecie.

ELEKTROKOAGULACJA

• Termoliza - opiera się na zastosowaniu prądu zmiennego o wysokiej częstotliwości i służy do
zamykania naczynek krwionośnych.

• Elektroliza - polega na wprowadzaniu prądu stałego przez cebulkę włosa, aby usunąć zbędne
owłosienie.

• Metoda  blend  -  to  połączenie  prądu  stałego  i  prądu  zmiennego,  służąca  do  usuwania
włókniaków miękkich, brodawek płaskich, brodawek łojotokowych, zmian Rubinowych

cena po konsultacji , uzależniona od ilości zmian



MAKIJAŻ PERMAMENTNY i MIKROPIGMENTACJA MEDYCZNA
Brwi: microblading, ombre brows, metody łączone- hybrydowe, metoda cieniowania, 
włosa, piórkowa, powder................. PROMOCJA …...............................................600 pln 
wraz z dopigmentowaniem po miesiącu

Kreski górna+dolna …............................................................................................. 600 pln
Kreska górna …........................................................................................................400 pln
Kreska dolna........................................................................................................... 300 pln
Usta 3D, efekt pomadki, cieniowane …...................................................................700 pln

Korekty nieudanych pigmentacji w innych salonach wyceniane indywidualnie po
konsultacji. 

Zabiegi wykonywane na markowym sprzęcie i pigmentach zapewniających komfort
wykonania oraz  bezpieczeństwo.  

Zapraszamy na bezpłatną konsultację, rysunek wstępny i dobór odcienia pigmentu.

Cennik ważny od 1.09.2017r

Prowadzimy również sprzedaż kosmetyków pielęgnacyjnych. 
Przyjdź i zapoznaj się z pełną ofertą, gwarantujemy profesjonalną konsultację!

W każdym przypadku istnieje możliwość połączenia wykonywanego zabiegu z innymi zabiegami tworząc  w ten
sposób terapię skojarzoną, z wykorzystaniem takich preparatów jak serum, ampułka lub maska. O możliwości
przeprowadzenia terapii skojarzonej decyduje nasz kosmetolog.

Niezależnie od wybranej usługi / zabiegu, kosmetolog w Salonie kosmetycznym Bellissimo w Pile, przed każdym
zabiegiem  przeprowadza  wywiad  z  klientem.  Wywiad  ten  pozwala  ustalić,  czy  dla  danej  osoby  nie  ma
przeciwwskazań do wykonania zabiegu.  Wszelkie  wątpliwości  należy skonsultować z  naszym kosmetologiem
przed  wykonaniem  zabiegu.  Diagnostyka  cery  w  Salonie  kosmetycznym  Bellissimo bezpłatnie  dla  każdego
zabiegu.


