
Cennik us³ug
Wellness & SPA
Cennik us³ug
Wellness & SPA
Cennik us³ug
Wellness & SPA
Cennik us³ug
Wellness & SPA

Kruszyna ul. ̄ urawia 1              66-100 Sulechów

tel. +48 501 431 595      /      68 385 35 08

recepcja@spa-sulechow.p l
w w w.sp a -su l e ch o w.p l

B BioMedica
Medical Day SPA









Medycyna estetyczna

Konsultacja lekarska - 50 z³ (z zabiegiem bezp³atnie)

Konsultacja kosmetologiczna - 50 z³ (kwota ta odejmowana jest od pierwszego zabiegu)

Osocze bogatop³ytkowe - zestaw pojedynczy 750 z³; podwójny 1100 z³
Volumetria twarzy - (cena za 1ml preparatu) – 950 z³
Powiêkszanie ust kwasem hialuronowym  – 850 z³
Likwidacja zmarszczek kwasem hialuronowym - 800 z³/ 1 ml preparatu
� Likwidacja zmarszczek toksyn¹ botulinow¹ - 1 okolica 450 z³; 2 okolice 
650z³; 3 okolice 800 z³
�

Mezoterapia -  przeciwzmarszczkowo, rozszerzone pory, przebarwienia,   
       g³êboka rewitalizacja, rozjaœnianienie - 250 - 450 z³

Mezoterapia - redukcja tkanki t³uszczowej, rozstêpów, przywracanie          
       jêdrnoœci– 250 - 450 z³

Mezoterapia - poprawa struktury w³osów, stymulowanie wzrostu
       250 - 370 z³

Mezoterapia - redukcja cieni pod oczami - 250 z³

Nomelan forte – przebarwienia, regeneracja, g³êbokie zmarszczki
           zabieg z 1 warstw¹ - 160 z³

Nomelan forte – zabieg z 2 warstwami – 230 z³
Nomelan forte – zabieg z 3 warstwami – 300 z³
Nomelan forte – zabieg z 4 warstwami – 380 z³
Ferulac peel – najnowszej generacji peeling odm³adzaj¹cy – twarz 230 z³ 
Ferulac peel - szyja + dekolt (zabieg z 1 warstw¹) - 280 z³
Azelac – tr¹dzik pospolity, ró¿owaty, cera naczyniowa – 130-170 z³
Peeling migda³owy 40% - 105 z³; 120 z³ (z mask¹)
Botolift – efekt botoxu – innowacyjny zabieg  na okolice oczu – 70 z³;
               5 zabiegów 299 z³; 10 zabiegów 499 z³

Zabiegi medyczne

Mezoterapia ig³owa

Peelingi medyczne 

Makija¿ permanentny

Estetyczny Medyczny / Naprawczy

Kreski górne - 450 z³ Mikropigmentacja naprawcza: 
Kreski dolne - 350 z³ retusz Ÿle wykonanego makija¿u 
Kreski górne i dolne - 700 z³ permanentnego. Cena ustalana 

jest indywidualnie.
Brwi metod¹ Ombre  - 700 z³
Brwi metod¹ w³oskow¹; cienia  - 700 z³ Mikropigmentacja medyczna: 
Brwi metod¹ trójwymiarow¹ – 900 z³ - odtworzenie brodawki sutkowej        
Brwi najnowsz¹ metod¹ soft - 900 z³ 900z³ / 1 pierœ
Brwi Microblading - 600 z³ - plamy bielacze - 150 z³ / cm 2

Usta - kontur - 600 z³
Usta - kontur z cieniowaniem - 900 z³
Usta – z wype³nieniem, 3D - 1100 z³-
1300 z³
Lip light - 200 z³

Odœwie¿anie makija¿y:
- do 1 roku po zabiegu- 1/3 aktualnej ceny
- do 2 lat po zabiegu - 1/2 aktualnej ceny
- do 3 lat od zabiegu - 2/3 aktualnej ceny



Do dyspozycji goœci pozostawiamy: saunê such¹, ³aŸniê parow¹, saunê IR,
Hammam, Jacuzzi oraz strefê wellness do wypoczynku. 

`
Poniedzia³ek - Pi¹tek 

16:00 - 21:00 

Pobyt bez limitu czasowego
20,00 z³

Rezerwacja ca³ej strefy na wy³¹cznoœæ
140z³ / 1 godz.

Klienci korzystaj¹cy ze strefy saun oraz wellness powinni posiadaæ klapki 
oraz rêcznik

Cennik strefy saun
Karnet 5 wejœæ

Pobyt do 1h + 15min - 90,00 z³

Karnet 10 wejœæ
Pobyt do 1h + 15min - 160,00 z³

Karnet 4 wejœcia bez limitu czasowego 
- 160 z³

Karnet miesiêczny 
Bez limitu czasowego bez limitu wejœæ

 250,00 z³

Karnety

Strefa Saun & Wellness

Masa¿e

Relaksacyjne Lecznicze

Masa¿ klasyczny lub relaksacyjny Masa¿ leczniczy – 45 z³ (20min)
ca³oœciowy lub pleców -  Masa¿ leczniczy – 60 z³ (30min)

czêœciowy - 30 min 60 z³ Masa¿ sportowy - 60 z³
ca³e cia³o - 60 min 100 z³ Masa¿ antycellulitowy – 70 z³

Masa¿ twarzy relaksacyjny- 50 z³ Drena¿ limfatyczny – 60 z³
Masa¿ gor¹cymi kamieniami: Masa¿ stóp – 40 z³ (30 min)

czêœciowy - 40 min 90 z³ Masa¿ g³owy - 40 z³ (20 min)
ca³e cia³o - 60 min 150 z³ Masa¿ prenatalny - 120 z³ 

Masa¿ œwiec¹ aromatyczn¹ - 120z³ (60 min)

Masa¿ stemplami zio³owymi - 120 z³ (60 min)

Masa¿ Body & Soul - 130 z³ (60 min)

 

Pakiet  - wykupuj¹c pakiet 5 
masa¿y, 6 masa¿ gratis.

Rytua³y SPA

Marokañski rytua³ Hammam – 300 z³
Czekoladowa rozkosz dla dwojga 
(zabieg na cia³o + pobyt w strefie saun)  –  440 z³ / 2 osoby

Pielêgnacja cia³a

Zabieg od¿ywczy sekret liczi – 210 z³
Zabieg ujêdrniaj¹cy czekoladowa rozkosz – 210 z³
Egzotyczny peeling cia³a – 150 z³
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