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PROPONUJEMY:

VOUCHERY KWOTOWE

Bony podarunkowe w formie zaproszeń na wybrane zabiegi z oferty Spa Aroma Stone 

OFERTA SPA AROMA STONE ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA POD KĄTEM:
Oryginalnych prezentów dla partnerów biznesowych 

Nagród, wyróżnień oraz form motywacji dla pracowników 
Troski o dobrą kondycję psychiczną (stres, zmęczenie)

SZANOWNI KLIENCI 
Do gabinetów AROMA STONE osoby poniżej 16 r.z. zapraszamy z opiekunem.

W trosce o Państwa zdrowie i dobre samopoczucie informujemy,  
że nie należy poddawać się zabiegom po spożyciu alkoholu.

Podawany czas zabiegów jest czasem przybliżonym.

Prosimy o zachowanie względnej ciszy na terenie AROMA STONE  
oraz nie używanie telefonów komórkowych.

Promocje, pakiety i rabaty nie pokrywają się.

Zaproszenia i vouchery po upływie terminu tracą swoją ważność.

Cennik AROMA STONE może ulegać okresowym zmianom i uaktualnieniom.

WWW.AROMASTONE.PL

Prosimy o wcześniejsze rezerwacje: 
Kom. 502 423 852 

e-mail: spa@aromastone.pl

Umawianie wizyt przez booksy.com

https://booksy.com/pl-pl/150121_spa-aroma-stone_medycyna-estetyczna_15233_sycow

Polub nas na Facebook.com 
https://www.facebook.com/AromaStoneSycow

KATALOG USŁUG
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ZABIEGI Z ZAKRESU
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Mezoterapia igłowa od 400 zł 
Osocze bogatopłytkowe / Fibryna 650 zł 
Mezoterapia mikroigłowa 350 zł 
Biostymulatory tkankowe  od 600 zł

Volumetria: 1ML

Wypełnianie policzka/ żuchwy/ nosa/ brody 700 zł 
Modelowanie ust 1ml 700 zł 
Wypełnianie bruzd 1ml 700 zł

LIPOLIZA INIEKCYJNA

Ciało 400 zł 
Twarz 600 zł

MAKIJAŻ PERMANENTNY BRWI 800 zł

BOTOX

1 Partia 400 zł 
2 Partie 700 zł 
3 Partie  1000 zł

HIALURONIDAZA 500zł

MIKRO RF - RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA 1 zabieg od 400 zł
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ZABIEGI  
PIELĘGNACYJNE 
TWARZY, SZYI,  
DEKOLTU 
I OKOLIC OCZU

FACEMODELING czas zabiegu-masażu 120 min    400zł
Jest to zabieg kosmetyczny, który w sposób naturalny i nieinwazyjny odmładza i pielęgnuje skórę twarzy. 
Unikalne techniki masaż akupresura, mioplastyka, kinesiotaping estetyczny czy masaż interplastyczny. 
Facemodeling może zapewnić optymalny efekt odmłodzenia, poprzez uciskanie i pobudzanie  
odpowiednich punktów na twarzy szyi ramion i bark

KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SKÓRY SKIN DIAGNOSIS 15 min. 60 zł
(przed zabiegiem na twarz konsultacja bezpłatna)

Konsultacja przedzabiegowa  od 50 zł

ZABIEGI PREMIUM
Zabieg rozświetlający 250 zł 
Zabieg oczyszczający 250 zł 
Zabieg łagodzący 250 zł 
Zabieg nawilżający 250 zł 
Zabieg przeciwzmarszczkowy 300 zł 
Zabieg liftingujący 300 zł 
Zabieg dotleniający 250 zł 
Oczyszczanie wodorowe 250 zł 
Kwasy medyczne 250 zł 
RETIX 250 zł 
PRX-T 300 zł 
BioRePeel  300 zł

OCZYSZCZANIE TWARZY - DO ZABIEGU SPECJALISTYCZNEGO od 50 zł
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ZABIEGI Z UŻYCIEM

INNOWACYJNEJ APARATURY

LAMPROBE - RADIOTERMOLIZA ZMIAN SKÓRNYCH 
(Cena uzależniona jest od ilości zmian)

Zamykanie naczynek krwionośnych 300 zł 
Usuwanie włókniaków i brodawek płaskich 300 zł 
Usuwanie prosaków, kaszaków 300 zł 
Osuszanie ropnych krostek trądzikowych (twarz, dekolt, plecy) 250 zł 
Zamykanie naczyniaka gwiaździstego i wiśniowego  250 zł

KARBOKSYTERAPIA od 70 zł
Terapia dwutlenkiem węgla w celu rewitalizacji, dotlenienia, redukcji tkanki 
tłuszczowej, problemem z łysieniem, zwiotczeniem skóry.

ICOONE
Innowacyjna technologia endermologii w walce z cellulitem, złogami 
tłuszczu i zwiotczeniem skóry.

1 fokus 75 zł 
1 zabieg 300 zł 
Seria 10 zabiegów 2800 zł

OPALANIE NATRYSKOWE 150 zł

SŁONECZNA ŁĄCZKA 1min - 1 zł
Emituje promienie UVA, UVB, IR, jak i cale spektrum naturalnego światła 
słonecznego opalając bezpiecznie skórę oraz poprawiając samopoczucie.

LASER LUMEDIN
Medyczny sprzęt do depilacji owłosienia.

CIAŁO

Ręce 250 zł 
Łydki/uda 300 zł 
Całe nogi 500 zł 
Pachy 200 zł 
Bikini 300 zł 
Klatka piersiowa/plecy 500 zł 
Twarz 150 zł
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MASAŻE CIAŁA

MASAŻ CZĘŚCIOWY  | 30 min. od 140 zł 
Kark, plecy, szyja

MASAŻ CAŁOŚCIOWY | 60 min. 190 zł

MASAŻ NA 4 RĘCE | 60 min. 300 zł

MASAŻ DLA DWOJGA | 60 min. 340 zł

MASAŻ LIPO-REDUKUJĄCY | 60 min. 210 zł
Masaż o działaniu modelującym, antycellulitowym i wyszczuplającym.

MASAŻ HOT STONES | 60 min. 210 zł
Wykonywany za pomocą gorących kamieni.

MASAŻ LOMI-LOMI | 60 min. 210 zł
Głęboko rozgrzewa organizm, rozładowuje napięcie i poprawia przepływ 
energii w ciele.

MASAŻ DEEP-TISSUE | 60 min. 210 zł
Masaż tkanek głębokich • głęboko uciskowy

MASAŻ DRENAŻ LIMFATYCZNY | 60 min. 210 zł
Masaż ciało pobudzający krążenie krwi i limfy.

MASAŻ PRE - NATAL MASAŻ | 50 min. 170 zł
Masaż dla kobiet w ciąży.

MASAŻ FOOT REFLEXOLOGY | 30 min. 110 zł
Polega no prawidłowym masażu punktów no stopach.

MASAŻ AROMATHERAPY MASSAGE | 60 min. 210 zł
Delikatny i bardzo relaksujący masaż ciała, który łagodzi wszystkie zmysły.

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ  | 30 min. 110 zł 
  | 60 min. 220 zł
Polega na próżniowym zasysaniu skóry i znajdujących się pod nią tkanek, 
poprawiając ich ukrwienie i dotlenienie.
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MASAŻE CIAŁA

AROMA MASSAGE  60 min. 210 zł
Masaż świecą to połączenie głęboko rozluźniającego i odprężającego masażu 
z pielęgnacją ciała i aromaterapią

TERAPEUTYCZNY MASAŻ DLA NIEMOWLĄT 45 min. 150 zł 
LUB Z PIŁKĄ FITBALL
Masaż to doskonały, absolutnie nieszkodliwy sposób na wzmocnienie zdrowia 
dziecka .Zdrowe dzieci mogą skorzystać z masażu wellness bez recepty. Dla dzieci  
z niepełnosprawnością rozwojową, ruchową, przykurczem mięśni oraz kolką - masaż 
leczniczy jest wykonywany wyłącznie przez profesjonalnego specjalistę od masażu

CHROMOTHERM KAPSUŁA SPA 130 zł
Maska z woskiem w kapsule SPA. Zabieg odżywczy i regenerujący 
bazujący na naturalnych składnikach takich jak miód, wanilia i pomarańcza. 
Zapach pomarańczy działa pobudzająco, łagodzi napięcia nerwowe 
oraz pozwala optymistycznie myśleć. Wanilia natomiast odpręża, 
wycisza i relaksuje. Po zabiegu ciało staje się cudownie miękkie 
komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe

MADEROTERAPIA • KOLUMBIJSKI MASAŻ 30 min. 140 zł 
 60 min. 210 zł
Maderoterapio to holistyczna metoda procy z ciałem łącząca manualne techniki masażu 
z intensywnym masażem za pomocą specjalnych, anatomicznie zaprojektowanych 
drewnianych narzędzi. Narzędzia do maderoterapii działają drenująco, rozbijająco, 
przekrwiennie i ujędrniająco. 

MASAŻ PAŁECZKAMI BAMBUSOWYMI 60 min. 210 zł
Masaż o działaniu drenująco-modelującym,  
doskonale eliminuje napięcia i wzmacnia mięśnie.

MASAŻ ANTYCELLULITOWY Z BAŃKĄ CHIŃSKĄ 60 min. 180 zł

JAPOŃSKI RYTUAŁ MASAŻU TWARZY, SZYI I DEKOLTU  60 min. 220 zł 

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU  30 min. 120 zł

TAPING NA CIAŁO 30 min. od 100 zł
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KĄPIEL W WANNIE Z HYDROMASAŻEM  30 min.  1 osoba 80 zł 
 2 osoby 100 zł

JACUZZI ZEWNĘTRZNE (2-6 osób) 60 min  od 150zł

PEELING CAŁEGO CIAŁA 15 min. 60 zł

SAUNA SUCHA /ŁAŹNIA PAROWA  60 min.  od 60 zł

SPEŁNIONA OBIETNICA 75 min. 230 zł
Peeling + maska+ masaż częściowy.

ZABIEG CZEKOLADOWY 90 min. 280 zł
Peeling + maska+ masaż całościowy.

OWOCOWY RAJ  90 min. 280 zł
Peeling + maska+ masaż całościowy.

GŁĘBOKIE ODPRĘŻENIE 90 min. 210 zł
Peeling + maska+ masaż częściowy z masażem twarzy szyi i dekoltu

REGENERUJĄCE ODŻYWIENIE 75 min. 200 zł
Seans w łaźni + peeling + maska+ masaż częściowy.

ZABIEGI PREMIUM
RYTUAŁ KRÓLOWEJ KLEOPATRY 155 min. 350  zł
Peeling + sauna + maska + kąpiel + seans w kapsule spa + masaż relaksacyjny.

RYTUAŁ PACYFIK 130 min. 350 zł
Kąpiel+ zmysłowo odżywczy+ relaksacyjny zabieg na ciało+ masaż LOMI-LOMI

RYTUAŁ SEZONOWY 120 min. 330 zł
Kąpiel + peeling + maska + masaż całościowy.

MIÓD I WANILIA 100 min. 330 zł
Peeling +maska+ kapsuła spa + masaż.

TABASCO & WHISKY 120 min. 330 zł 
Kąpiel + sauna + peeling + maska + masaż całościowy

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA 

ZABIEGI UJĘDRNIAJĄCO NAWILŻAJĄCE:
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PAKIETY

PAKIET DZIEŃ Z PRZYJACIÓŁKĄ 1300 zł 
Ekskluzywny zabieg na twarz z masażem twarzy szyi I dekoltu 
(dobrany do potrzeb skóry)  
Sauna fińska lub łaźnia turecka 
Masaż całego ciała dla obu pań 
Manicure hybrydowy+ henna rzęs lub brwi 
Pedicure hybrydowy 
Kawa / herbata / woda

PAKIET DŁONIE I STOPY 450 zł 
Manicure hybrydowy 
Pielęgnacja parafinowa dłoni 
Pedicure hybrydowy 
Henna pakiet 
Relaksacyjny masaż całego ciała

PAKIET CHWILA DLA DWOJGA 400 zł

Kąpiel  
Dwa masaże relaksacyjne dla dwojga
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PAKIETY

MĘŻCZYZNA W SPA 550 zł

Sauna fińska lub łaźnia turecka 
Kąpiel piwna 
Relaksacyjny masaż całego ciała 
Ekskluzywny zabieg na twarz z masażem twarzy szyi i dekoltu 
(dobrany do potrzeb skóry) 
Kawa / herbata / woda

EKSKLUZYWNY DAY SPA DLA PAŃ 580 zł

Ekskluzywny zabieg na twarz z masażem twarzy szyi I dekoltu 
(dobrany do potrzeb skóry) 
Miód i wanilia 
(peeling całego ciała, maska , seans w kapsule spa, masaż całego ciała) 
zabieg z peelingiem, maską, seansem w kapsule SPA 
oraz masażem całego ciała 
Parafinowy zabieg na dłonie 
Kawa / herbata / woda / owoce

EKSKLUZYWNY DAY SPA DLA DWOJGA 1000 zł

Kąpiel wspólna w wannie z hydromasażem 
Relaksacyjny masaż całego ciała dla dwojga 
Ekskluzywny zabieg na twarz z masażem twarzy szyi i dekoltu 
(dobrany do potrzeb skóry) 
Zabieg parafinowy na dłonie dla dwojga 
Kawa / herbata/ woda / owoce
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PAKIETY

PAKIET RELAKS 680 zł
Pielęgnacyjny/e zabieg/i na twarz dla kobiety 
Masaż twarzy, szyi, dekoltu dla mężczyzny 
Masaże relaksacyjne całego ciała 
Kawa / herbata / woda / owoce

PAKIET SWEET SPA 1 osoba 390 zł 
 2 osoby 780 zł
Masaż twarzy, szyi, dekoltu  
Zabieg parafinowy na dłonie 
Masaż częściowy kark, plecy, szyja 
Kawa / herbata / woda

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

NA DŁONIE 

Manicure hybrydowy 100 zł 

Manicure hybrydowy ze zdobieniem 130 zł 

Żel na naturalną płytkę 150 zł 

Uzupełnienie żelu  120 zł 

Manicure 50 zł 

Manicure Spa + maska 60 zł 

Pielęgnacja parafinowa 60 zł

NA STOPY

Pedicure + hybryda 120 zł 

Pielęgnacja paznokci u stóp 50 zł 

Callus peel - kwasowy zabieg złuszczający  

     zrogowaciałą skórę podeszwy stóp 100 zł 

Hybryda stopy 90 zł
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ZABIEGI 
UZUPEŁNIAJĄCE
DEPILACJA WOSKIEM

Łydki 50 zł 

Uda 90 zł 

Całe nogi 150 zł 

Ręce 40 zł 

Pachy 40 zł 

Bikini 100 zł 

Wąsik 20 zł 

Bródka 20 zł 

Plecy 150 zł 

Klatka piersiowa 100 zł

PRZEKŁUWANIE USZU PISTOLETEM 150 zł 
Z KOLCZYKAMI + DYPLOM

LAMINACJA

Laminacja brwi 90 zł 
Laminacja rzęs + botoks 160 zł 
Pakiet: Henna pudrowa + Laminacja brwi 140 zł 

Henna pudrowa 80 zł 

Henna brwi lub rzęs 30 zł 

Pakiet 50 zł

MAKIJAŻE
MAKIJAŻ DZIENNY 100 zł 
MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY (rzęsy w cenie) 150 zł 
MAKIJAŻ ŚLUBNY (rzęsy w cenie) 200 zł 
MAKIJAŻ ŚLUBNY PRÓBNY (rzęsy w cenie) 200 zł
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