ul. Witosa 12 Pruszcz Gdański
tel:. +48 609 07 07 80
email: recepcja@synea.pl
www.synea.pl

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Konsultacja lekarska przed zabiegiem, w trakcie terapii i po zabiegu bezpłatna.

Botox

w cenie zabiegu wizyta kontrolna i korekta

wygładzenie zmarszczek:

Mezoterapia skóry głowy

zapobiega wypadaniu, zagęszcza włosy
Przy zakupie serii 4 tych samych zabiegów - 10%

pionowej czoła „lwia zmarszczka” ........... 500 zł
okolicy oczu „kurze łapki” (1 obszar) ............ 500 zł
brody „broda brukowana” ................................ 250 zł
czoła .................................................................................................. 800 zł
trzy obszary ........................................................................ 1200 zł
otwarcie oka ........................................................................ 800 zł

mezoterapia dr. Cyj ................................................... 700 zł

leczenie nadpotliwości:

terapia twarz ......................................................................... 690 zł

pach, dłoni, stóp z użyciem botoksu.. 1,400 zł
czoła z użyciem botoksu .................................... 600 zł
Botoks u mężczyzn +50% ceny

terapia twarz, szyja, dekolt ................................ 990 zł
terapia ciała (rozstępy, blizny)............................... 690 zł
terapia skóry głowy ................................................... 690 zł

Mezoterapia igłowa

Neauvia

Przy zakupie serii 3 tych samych zabiegów - 10%

okolice oczu - cienie (RRS) ................................... 300 zł
okolice oczu - zmarszczki i wiotkość .......................
(Jalupro) ........................................................................................... 350 zł
okolice oczu - zmarszczki i wiotkość .......................
(Plinest, Plinest fast) ............................................................... 450 zł
twarz lub szyja (Neauvia Hydro Delux 2.5ml,
Plinest 2ml) .................................................................................... 650 zł
twarz (Newest 2ml) ............................................................. 750 zł
twarz + szyja .......................................................................... 1,100 zł
(Neauvia Hydro Delux)
ciało (jedna okolica) ......................................................... 450 zł
(np. dolna część brzucha, przednia część ud); RRS

Stymulatory kolagenu
Przy zakupie serii 3 tych samych zabiegów - 10%

Jalupro - twarz .................................................................... 600 zł
Jalupro (twarz + szyja) ..................................................... 900 zł
Jalupro HMW - twarz lub szyja ......................... 750 zł
(silne wygładzenie i wypełnienie zmarszczek)

Jalupro Super Hydro ....................................................... 1,100 zł

Profhilo
lifting twarzy, poprawa owalu .................... 1,100 zł
lifting szyi, dłoni ................................................................ 1,100 zł

(peptydowa terapia włosów)

mezoterapia RRS Hair lub biotyną ........ 500 zł

Osocze bogatopłytkowe Regeneris
regeneracja, odmłaadzanie, stymulacja skóry

Przy zakupie serii 3 tych samych zabiegów - 10%

(zmarszczki, wiotkość, przebarwienia, ziemista cera)

(wypadanie włosów, łysienie)

Neauvia Explosion zabieg silnie nawilżający
i delikatnie wypełniający 3,5 ml ................ 1,100 zł
Neauvia Stimulate and Lift ........................... 2,500 zł
(2 x zabieg mezoterapii Neauvia Hydro de lux +
wypełnienie owalu twarzy 1ml Neauvia Stimulate)

Wypełnianie kwasem hialuronowym
(Neauvia, Stylage)

korekcja kształtu i objętości ust ................ 900 zł
nawilżenie i rewitalizacja ust ....................... 900 zł
wypełnienie bruzd nosowo-wargowych .......
(1ml preparatu) ........................................................................... 900 zł
wypełnienie drobnych zmarszczek
wokół oczu i ust (1ml preparatu) ....................... 900 zł
korekcja owalu twarzy (1ml preparatu).... 900 zł
korekcja owalu twarzy ................ wycena
indywidualna (2 ml preparatu) .............. od 1,600 zł
wypełnienie grzbietów dłoni ......................... 900 zł
wypełnienie skroni ....................................................... 900 zł

Konsultacje

konsultacja lekarska w zakresie medycy
estetycznej i anti-aging ........................................ 150 zł
konsultacja lekarska w zakresie chorób
wewnętrznych ................................................................... 150 zł
konsultacja diabetologiczna .......................... 180 zł
konsultacja dermatologiczna ..................... 200 zł

MEDYCYNA ESTETYCZNA
Pakiet upiększający okolice oczu
w wersji na zmarszczki lub cienie ..........

1,990 zł

3x zabieg laserowy na okolice oczu
3x mezoterapia Jalupro okolicy oczu
(w pakiecie botoks na kurze łapki: 400 zł)

Pakiet lifting twarzy .................... 3,900 zł
3x laserowe wygładzanie zmarszczek
na twarzy laser Clear lift
3x peeling PRXT33
3x mezoterapia Neauvia Hydro de Lux

Fotoodmładzanie

Rozjaśnianie, wygładzanie, drobne zmarszczki
(Alma Harmony Pro Dye-VL)

twarz lub dekolt ................................................................ 690 zł
szyja .................................................................................................. 590 zł
grzbiet dłoni ........................................................................... 590 zł

Laserowe zamykanie naczynek
na twarzy, leczenie rumienia
i trądziku różowatego
(Alma Harmony Pro Dye-VL)

pojedyncze naczynko .............................................. 150 zł
nos ...................................................................................................... 390 zł
policzki .......................................................................................... 590 zł
czoło ................................................................................................ 450 zł
okolice żuchwy i brody ......................................... 450 zł
cała twarz lub szyja ..................................................... 790 zł
dekolt ............................................................................................. 890 zł

Laserowe usuwanie przebarwień
(Alma Harmony Pro Dye-VL lub Clear Lift)

czoło lub policzki .............................................................. 450 zł
dolna część twarzy .................................................... 450 zł
cała twarz lub szyja lub dekolt ................... 690 zł
grzbiety dłoni ....................................................................... 590 zł

Laserowe usuwanie
makijażu permanentnego
brwi ..................................................................................................... 390 zł

Laserowy nieablacyjny
lifting skóry

Mniejsza intensywność zabiegu zmarszczek,
wiotkości skóry. Bez okresu rekonwalescencji.
(Alma Harmony Clear Lift)

okolice oczu lub ust ..................................................... 350 zł
twarz .................................................................................................. 690 zł
szyja lub dekolt ................................................................... 590 zł
szyja i dekolt ............................................................................ 890 zł
grzbiety dłoni ........................................................................ 490 zł

Laserowy, ablacyjny lifting
i przebudowa skóry

Większa intensywność zabiegu - redukcja
głębokich zmarszczek, blizn, poprawa napięcia
skóry. Wymaga 3-5 dni gojenia.
(Alma Harmony iPixel)

twarz .................................................................................................. 790 zł
szyja lub dekolt ................................................................... 690 zł
szyja i dekolt ............................................................................ 990 zł
twarz, szyja i dekolt .................................................... 1,390 zł
grzbiety dłoni ........................................................................ 450 zł
peeling laserowy.............................................................. 590 zł
(resurfacing skóry, drobne zmarszcki, blizny potrądzikowe,
przebarwienia; 60 minut)

redukcja blizn do 4cm ............................................. 250 zł
redukcja blizn od 4 do 10cm ........................... 500 zł
usuwanie włókniaków ...................................... od 150 zł

Laserowe usuwanie rozstępów
10x10cm

laser frakcyjny, ablacyjny Alma Harmony
iPixel ................................................................................................ 650 zł
laser frakcyjny, nieablacyjny Alma
Harmony Clear lift ...................................................... 650 zł
DermaPen + PRX T33 ............................................... 650 zł

Dermapen 4.0®

twarz ................................................................................................. 550 zł
twarz + szyja ......................................................................... 750 zł
twarz + szyja + dekolt ............................................... 950 zł
Do każdego zabiegu maska rewitalizująca GRATIS!

ZABIEGI NA CIAŁO

MODELOWANIE SYLWETKI

ALMA Accent Prime

Endermologia Alliance LPG

Ujędrnianie skóry
RADIOFREKWENCJA

Zabiegi na twarz:

Brzuch ............................................................................................... 690 zł
Boki brzucha.............................................................................. 590 zł
Brzuch + boki ........................................................................... 890 zł
Ramiona ....................................................................................... 590 zł
Uda przód + okolice kolan ................................. 690 zł
Uda tył + zewnętrzna strona .......................... 690 zł
Łydki ..................................................................................................... 590 zł
Pośladki ......................................................................................... 690 zł
Podbródek + dolna część twarzy .............. 390 zł
Szyja + podbródek .......................................................... 490 zł
Cała twarz .................................................................................. 690 zł
Dekolt ................................................................................................. 490 zł

Terapia spersonalizowana oznacza, że terapeuta
dobierze zabieg do potrzeb i oczekiwań

rozświetlający (15 min).................................................... 160 zł
drenaż obrzęków (20 min) ........................................ 180 zł
dekolt i biust (20 min)...................................................... 200 zł
wypełnienie owalu twarzy (30 min)............ 240 zł
anti-aging ujędrniający (30 min).................. 240 zł
anti-aging rzeźbiący owal twarzy (30 min)........
...................................................................................................................... 240 zł
pobudzający skórę (40 min) .................................. 310 zł
doskonałe oczy i usta (40 min)............................ 310 zł
komórkowa regenercja (75 min).................... 400 zł
opcja z ampułką Thalgo + 20 zł
maska w płacie Purles + 50 zł
Zabiegi na ciało:

Pakiet

ULTRADŹWIĘKI + RADIOFREKWENCJA
Brzuch ............................................................................................... 990 zł
Boki brzucha............................................................................. 890 zł
Brzuch + boki ........................................................................ 1,390 zł
Ramiona ....................................................................................... 890 zł
Uda przód + okolice kolan/bryczesy ... 990 zł
Uda tył + zewnętrzna strona/wewnętrzna
strona .............................................................................................. 990 zł
Łydki ..................................................................................................... 890 zł
Pośladki ......................................................................................... 990 zł
Podbródek + dolna część twarzy ............. 590 zł
Szyja + podbródek .......................................................... 690 zł
Cała twarz .................................................................................. 990 zł
Pakiety pod nadzorem
LEKARZA:
Pakiet 4 zabiegów -20%
Pakiet 6 zabiegów -30%

Oferta kompleksowa
pakietów na 2 platformy
(Alma Accent Prime
+ Endermologie LPG):

-30%

Pakiet 4 x Alma Accent
Prime + 6 x Endermologie LPG

-40%

Pakiet 6 x Alma Accent
Prime + 10 x Endermologie LPG

Do zabiegu doliczamy koszt kostiumu.
kostium Endermowear .............................................. 100 zł
Przy zakupie pakietu 10 zabiegów
kostium gratis.
Terapia spersonalizowana (1 zabieg)
(cellulit, wiotkość, obrzęki)
15-20 min (1-2 partie) .................................................... 160 zł
30 min ............................................................................................... 240 zł
40 min ................................................................................................. 310 zł
Relaks (1 zabieg)
(zabieg relaksacyjny na całe ciało)
30 min ............................................................................................... 230 zł
Drenaż limfatyczny„lekkie nogi” (1 zabieg)

(zatrzymanie wody w kończynach
dolnych, ociężałość nóg, kobiety w ciąży)
30 min ................................................................................................. 160 zł
Przy zakupie serii 6 tych samych zabiegów -20%
Przy zakupie serii 10 tych samych zabiegów -30%

Kriolipoliza
1 przyłożenie ............................................................................. 450 zł
2 przyłożenia ............................................................................. 810 zł
3 przyłożenia ......................................................................... 1080 zł
4 przyłożenia.......................................................................... 1350 zł

EPILACJA LASEROWA
SOPRANO ICE PLATINIUM

Epilacja laserowa
(Soprano Ice Platinum)

wąsik/broda lub baczki ............................................ 150 zł
podbródek .................................................................................. 170 zł
wąsik i broda ......................................................................... 220 zł
szyja ................................................................................................... 220 zł
policzki .............................................................................................. 190 zł
twarz .................................................................................................. 290 zł
kark ...................................................................................................... 220 zł
pachy .............................................................................................. 230 zł
ramiona ....................................................................................... 280 zł
przedramiona ..................................................................... 250 zł
całe ręce .................................................................................... 500 zł
bikini płytkie (pachwiny i wzgórek łonowy) ......... 270 zł
bikini całość - płytkie i głębokie ................. 380 zł
bikini męskie ........................................................................... 380 zł
łydki i kolana ........................................................................... 370 zł
uda ...................................................................................................... 350 zł
całe nogi (do lini pośladków) ........................................ 640 zł
pośladki ........................................................................................ 230 zł
szpara pośladkowa ..................................................... 230 zł
kresa biała (linia pośrodku brzucha) ......................... 120 zł
grzbiety dłoni .......................................................................... 190 zł
plecy - kobiety .................................................................... 290 zł
plecy - mężczyźni .......................................................... 400 zł
klatka piersiowa damska .................................... 250 zł
klatka piersiowa męska (do dolnej linii żeber) ...........
.................................................................................................................... 280 zł
damski brzuch ..................................................................... 270 zł
męski brzuch ........................................................................... 310 zł
nogi + bikini głębokie + pachy ......................1,150 zł
Przy zakupie serii 3 tych samych zabiegów -20%
Przy zakupie serii 6 tych samych zabiegów -30%

Depilacja woskiem
twarz .................................................................................................. 50 zł
brwi ...........................................................................................................30 zł
broda/wąsik .................................................................................30 zł
łydki ..........................................................................................................60 zł
uda ............................................................................................................70 zł
całe nogi .........................................................................................100 zł
ręce ..........................................................................................................60 zł
pachy ....................................................................................................50 zł

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCO
-ZŁUSZCZAJĄCE
Oczyszczanie wodorowe
ProFacial
skierowane na zaskórniki (twarz) ................300 zł
dla skóry trądzikowej (twarz) ............................300 zł
dla mężczyzn (twarz) ...................................................300 zł
dla skóry dojrzałej (z maską cellulozową) .......
.......................................................................................................................380 zł
oczyszczanie + peeling chemiczny .........380 zł
oczyszczanie - twarz+szyja+dekolt ......380 zł
zabieg bankietowy - rozświetlenie skóry
twarzy, szyi i dekoltu .......................................................520 zł
Przy zakupie serii 3 tych samych zabiegów - 10%

Peeling chemiczny
PRX-T33 - twarz ................................................................... 330 zł
szyja lub dekolt ................................................................... 330 zł
(peeling wygładzający na blizny, zmarszczki,
przebarwienia)

Vit C- peel Exfoliation.................................................. 290 zł
(Skóra zmęczona i szara, pozbawiona blasku,
z widocznymi przebarwieniami, nosząca
charakterystyczne cechy „skóry palacza”)

+ mikronakłuwanie .........................................................................

1 okolica (np. czoło, policzki) .............................................................80 zł
cała twarz ................................................................................................................180 zł
twarz, szyja, dekolt ......................................................................................290 zł

Peeling chemiczny .......................................... 250-280 zł
twarz, szyja, dekolt
A-peel, L-peel, AZ-peel .............................................. 250zł
T-peel, M-peel, F-peel, X-peel, G-peel,

S-peel ................................................................................................. 280zł
Terapeuta dobiera zabieg do potrzeb i oczekiwań.

Przy zakupie serii 3 tych samych zabiegów - 10%

PAKIETY

Dostępne są zestawy przekąsek - o szczegóły pytaj w recepcji

Akcja Kobiecość ........................... 790 zł

Mama z córką ................................... 590 zł

1. start w jacuzzi (na wyłączność)

od 6 lat
1. start w jacuzzi (na wyłączność)

(do 60 minut)

2. sesja floatingu (60 minut)
3. zabieg na ciało Endermologia LPG
relaksacyjny (30 minut)
4. zabieg na twarz Endermologia LPG
liftingujący (do 30 minut)
5. zabieg Gładkie Dłonie (peeling + maska)
6. relaks w sali z kominkiem (+ koktajl, kojąca

(do 60 minut)

2. masaż relaksacyjny dla mamy i córki
(40 minut)

3. zabieg gładkie dłonie dla mamy i
manicure dziecięcy dla córki
4. relaks w sali z kominkiem

(+ koktajl, kojąca ziołowa herbata lub świeżo parzona kawa)

ziołowa herbata lub świeżo parzona kawa)

Czas trwania: do 4 godzin

Odzyskaj Równowagę - relaks
w SPA .............................................................. 590 zł

SPA Friends (min. 2os.) .... 400 zł/os

Czas trwania: do 5 godzin

1. start w jacuzzi (na wyłączność) (do 60 minut)
2. sesja floatingu (60 minut)
3. masaż regeneracyjny na maśle SHEA
(60 minut)

4. masaż twarzy i szyi

1. start w jacuzzi (na wyłączność)
(do 60 minut)

2. łaźnia błotna torfowa (na wyłączność)
(do 40 minut)

3. masaż relaksacyjny na maśle SHEA
(60 minut)

(przy użyciu Endermologii Alliance LPG; do 30 minut)

4. masaż twarzy
5. relaks w sali z kominkiem

(+ koktajl, kojąca ziołowa herbata lub świeżo parzona kawa)

Czas trwania: do 5 godzin

5. relaks w sali z kominkiem
Czas trwania: do 5 godzin

(+ koktajl, kojąca ziołowa herbata lub świeżo parzona kawa)

Romantyczny dla dwojga ...790 zł

Man’s power ........................................690 zł

1. start w jacuzzi (na wyłączność)

1. start w jacuzzi (na wyłączność)

2. sauna błotna torfowa (na wyłączność)

2. sesja floatingu (60 minut)
3. oczyszczanie wodorowe (45 minut)
4. masaż sportowy (60 minut)
5. relaks w sali z kominkiem

(do 60 minut)
(do 40 minut)

3. masaż relaksacyjny na maśle SHEA dla
dwojga (60 minut)
4. masaż twarzy dla dwojga
5. relaks w sali z kominkiem

(+ koktajl, kojąca ziołowa herbata lub świeżo parzona kawa)

Czas trwania: do 5 godzin

Młoda Mama ..................................... 590 zł
1. sesja floatingu (60 minut)
2. zabieg na ciało LPG drenaż „lekkie nogi”
3. masaż twarzy i szyi
(przy użyciu Endermologii Alliance LPG; 30 minut)

4. masaż relaksacyjny pleców (40 minut)
5. relaks w sali z kominkiem

(+ koktajl, kojąca ziołowa herbata lub świeżo parzona kawa)

Czas trwania: do 3 godzin

(do 60 minut)

(+ koktajl, kojąca ziołowa herbata lub świeżo parzona kawa)

Czas trwania : do 5 godzin

Sala relaksu na wyłączość
podczas pakietów 200 zł
DO INDYWIDUALNIE ZESTAWIANYCH PAKIETÓW
MIN. 4 RÓŻNYCH USŁUG - RABAT 10%

Wieczory panieńskie, urodziny i inne spotkania
są planowane i wycenianie indywidualnie.

Zapraszamy do kontaktu z managerem:
tel. 605 176 605
e-mail: manager@synea.pl

SPA
Seans w łaźni błotnej Rasul na
wyłączność i odpoczynek
w Sali Relaksu
1-2 osoby (40 minut) ......................................................... 290 zł
3-4 osób (40 minut) ........................................................... 420 zł
5-6 osób (40 minut) .......................................................... 570 zł

Seans w łaźni błotnej Torf na
wyłączność i odpoczynek
w Sali Relaksu
1-2 osoby (40 minut) ......................................................... 250 zł
3-4 osób (40 minut) ........................................................... 370 zł
5-6 osób (40 minut) .......................................................... 500 zł

Seans w łaźni parowej na
wyłączność i odpoczynek
w Sali Relaksu
1-2 osoby (60 minut) ......................................................... 200 zł
3-4 osób (60 minut) ........................................................... 270 zł
5-6 osób (60 minut) .......................................................... 390 zł

Kąpiel w jacuzzi na wyłączność
i odpoczynek w Sali Relaksu
1-2 osoby (60 minut) .......................................................... 220 zł
3-5 osób (60 minut) ........................................................... 370 zł

Floating
1 wejście 60 min ...................................................................... 140 zł
3 wejścia po 60 minut ..................................................... 370 zł
5 wejść po 60 minut .......................................................... 560 zł
10 wejść po 60 minut ........................................................ 990 zł
wejścia trwające po 90 minut ...................... 190 zł

Masaże
masaże dla par:
masaż gorącymi kamieniami ........................450 zł
(80 minut)

masło SHEA
masaż totalnie odprężający
+ masaż twarzy (80 minut) ........430 zł ............470 zł

Strefa relaks:

masło SHEA

masaż totalnie odprężający + masaż
twarzy ............................................................250 zł ..................270 zł
(80 minut)

masaż klasyczny:
masło SHEA
- częściowy (40 minut) ................140 zł ....................150 zł
- całościowy (60 minut) ............190 zł .....................210 zł
masło SHEA
masaż relaksacyjny:
- częściowy (40 minut) ................130 zł ....................140 zł
- całościowy (60 minut) ............180 zł ..................200 zł

masaż sportowy:
masło SHEA
- częściowy (40 minut) ................140 zł ....................150 zł
- całościowy (60 minut) ............190 zł .....................210 zł
masaż gorącymi kamieniami ....................... 250 zł
80 minut

masaż dla kobiet w ciąży:
- częściowy (40 minut) .................................................... 160 zł
- całościowy (60 minut) ..................................................190 zł
masaż głowy i karku (30 minut) ......................... 100 zł
masaż twarzy (30 minut) ............................................. 100 zł
masaż stóp (30 minut) .................................................... 100 zł
peeling całego ciała (30 minut) ........................ 140 zł
do masażu (30 min) ......................................................... 120 zł
Strefa fizjo:
masaż leczniczy:
- częściowy (40 minut) .....................................................140 zł
- całościowy (60 minut) .................................................250zł
(z wykorzystaniem technik terapii powięziowej,
terapii punktów spustowych, tkanek głębokich)

masaż bańką chińską (40 minut) .....................160 zł
masaż tkanek głębokich (40 minut) ..............120 zł
taping .....................................................................................................40 zł
jedna okolica

Terapia Radiofalowa Ukierunkowana BTL
(15 minut) ................................................................................................50 zł
(30 minut) ..............................................................................................90 zł

SPA
Zabiegi modelujące - ciało

Zabiegi kosmetyczne - twarz

Thalgo Micronized Marine Alge Body Wrap
Thalgo RE-Balancing Treatment ................230 zł
..................................................................................................................... 290 zł (da cery tłustej lub mieszanej z naturalną
(redukujący tkankę tłuszczową i cellulit na bazie
naturalnych mikronizowaych alg z głębin Morza
Martwego) (60 minut)

Thalgo Marine Prelude ............................................ 320 zł
(dla skóry przesuszonej z naturalnym mułem
morskim z Morza Martwego oraz solą morską)
(75 minut)

Perfect Body Sculpt Treatment .................. 320 zł
(Innowacyjny zabieg modelująco - antycellulitowy,
dla skóry pozbawionej elastyczności, jędrności z
nadmiarem tkanki tłuszczowej) (75 minut)

Rytuały Spa - ciało

mikronizowaną algą oczyszczającą skórę z toksyn i
zanieczyszczeń, 60 minut)

Thalgo Purete Marine Ritual ............................ 250 zł
(dla cery tłustej, nawilża i reguluje wydzielanie
sebum połączony z masażem Thalgo, 60 minut)

Thalgo Absolute Hydration Ritual ........... 290 zł
(zabieg intensywnie nawilżający z kompleksem
Seve Bleue, dla skóry odwodnionej, pozbawionej
blasku, 60 minut)

Thalgo Aquarelle ............................................................. 230 zł
(nawilżająco-energetyzujący dla zmęczonej skóry
z tendencją do opuchnięć wokół oczu, zabieg na
bazie mikronizowanej algi, 60 minut)

Thalgo Cold Cream Marine Body Ritual ............ Thalgo Cold Cream Marine Ritual .......... 290 zł
(dla skóry suchej i wrażliwej na bazie oleju z mikro..................................................................................................................... 290 zł alg bogatego w kwasy omega 3 i łagodzącą
(dla skóry suchej i wrażliwej na bazie oleju z mikroalg bogatego w kwasy omega 3 i łagodzącą
alantoinę) (60 minut)

alantoinę, 60 minut)

Thalgo Spiruline Boost Smoothing
Detoxyfying Treatment .......................................... 380 zł

Iles Pacifique Ritual ....................................................... 350 zł (wygładzająco-dotleniający zabieg na bazie
(zmysłowy, odżywczo-relaksujący rytuał połączony
z peelingiem oraz masażem) (90 minut)

spiruliny dla skóry zmęczonej oraz niedotlenionej,
60 minut)

Merveille Artique Ritual ............................................ 290 zł Thalgo Hyalu-Procollagene Wrinkle(regenerujący, orzeźwiająco- relaksujący
Correcting Ritual ............................................................. 380 zł
starożytny rytuał skandynawski, w którym
naprzemienne ciepło i zimno uspokajają ciało i
niwelują napięcia oraz stres) (90 minut)

Synea Chocolate Treatment ........................ 350 zł
(peeling całego ciała, maska czekoladowa, masaż
relaksacyjny) (do 120 minut)

Rytuały Spa dla par

(spektakularny efekt wygładzenia i wypełnienia
zmarszczek, dla skóry potrzebującej nawilżenia,
wypełnienia i regeneracji, 60 minut)

Thalgo Silicum Marine Treatment .......... 400 zł
(luksusowy zabieg odmładzająco-liftingujący,
przeciwzmarszczkowy połączony z maską gipsową
i stymulującym masażem Derma Stim, 60 minut)

Thalgo Prodige Des Oceanes Face Ritual .....
.................................................................................................................. 480 zł

Thalgo Cold Cream Marine Body Ritual ............ (HIT! niezwykle intensywny, ekskluzywny,
......................................................................................................................460 zł regenerująco-odmładzający rytuał, dla
(dla skóry suchej i wrażliwej na bazie oleju z mikroalg bogatego w kwasy omega 3 i łagodzącą
alantoinę) (75 minut)

cer dojrzałych o obniżonej elastyczności,
wymagających liftingu i regeneracji, połączony z
masażem Derma Stim 90 minut)

(zmysłowy, odżywczo-relaksujący rytuał połączony
z peelingiem oraz masażem) (90 minut)

(zabieg z komórkami macierzystymi,
przyspieszajćy odbudowę skóry, stymulujący
proukcję nowych włókien kolagenowych i
elastynowych, 60 minut)

Iles Pacifique Ritual ....................................................... 630 zł Purles Growth Factor technology .......... 290 zł
Merveille Artique Ritual ............................................ 480 zł
(regenerujący, orzeźwiająco- relaksujący
starożytny rytuał skandynawski, w którym
naprzemienne ciepło i zimno uspokajają ciało i
niwelują napięcia oraz stres) (90 minut)

+ mikronakłuwanie ...............................................80-180zł

peeling kawitacyjny......................................................... 70 zł
Synea Chocolate Treatment ........................ 630 zł (30 min)
(peeling całego ciała, maska czekoladowa, masaż
relaksacyjny) (do 120 minut)

KOSMETOLOGIA I KOSMETYKA
Manicure

Zabiegi na dłonie

z malowaniem lakierem klasycznym .... 90 zł
manicure hybrydowy ................................................... 110 zł
utwardzenie płytki paznokciowej żelem
lub hybrydą i malowanie lakierem
hybrydowym .............................................................................130 zł
przedłużanie żelem + hybryda .........................170 zł
przedłużanie polygel + hybryda ....................170 zł
przedłużanie polygel french ...............................180 zł
dopełnienie .................................................................................130 zł

Młode Dłonie .............................................................................. 90 zł

wzmacnianie naturalnych paznokci
polygel ................................................................................................130 zł
zdobienie ................................................................................ 10-70 zł
cyrkonie .......................................................................................... 3-5zł

(usuwa przebarwienia i odmładza skórę dłoni)

Gładkie Dłonie .......................................................................... 90 zł
(nawilża i regeneruje skórę dłoni)

Podologia
pedicure medyczny ..................................... 180 - 300 zł
terapia pękających pięt/rozpadlin ............................
....................................................................................................... 150 - 250 zł
(opracowanie zrogowaceń i pęknięć, opatrunek z
maścią)

małe .................................................................................................................................... 3 zł

usunięcie odcisku ................................................ 80-200 zł
blat /odciążenie ........................................................... 40/50 zł
skrócenie płytki ....................................................................... 70 zł
usunięcie i oczyszczenie płytki ............100-250 zł

średnie ............................................................................................................................. 5 zł

rekonstrukcja / protetyka płytki...........100-200 zł

rekonstrukcja akrylem paznokci

uszkodzonych, obgryzionych (wycena indywidualna)

naprawa 1 paznokcia ........................................................15 zł
zdjęcie hybrydy .......................................................................40 zł
(nałożonej w innym gabinecie)

(paznokcia zmienionego chorobowo)

(paznokcia zmienionego chorobowo z użyciem żelu
przeciwgrzybiczego)

usunięcie modzeli ................................................ 120-220 zł
usuwanie brodawek ....................................................... 150 zł
(powyżej jednej zmiany cena ustalana
indywidualnie)

manicure (także męski) ...............................................75 zł
manicure dziecięcy ..........................................................35 zł

stopa cukrzycowa .............................................. 150-350 zł
usunięcie krwiaka podpaznokciowego ..................
............................................................................................................ 100-150 zł
usunięcie włókniaków ....................................................150 zł

Pedicure

konsultacja .................................................................................... 80 zł

pielęgnacyjny + malowanie klasyczne ............
.............................................................................................................................110 zł
pielęgnacyjny + hybryda ......................................... 160 zł
pielęgnacyjny (także męski) ................................. 90 zł
pedicure spa ............................................................................. 120 zł
(peelig + maska + masaż)

malowanie paznokci klasyczne ..................... 70 zł
(z opracowaniem płytki paznokciowej)

malowanie paznokci hybrydowe ............... 100 zł
malowanie paznokci klasyczne ....................... 40 zł
zdjęcie masy hybrydowej ........................................ 40 zł
(nałożonej w innym gabinecie)

(powyżej jednej zmiany cena ustalana
indywidualnie)

Wrastający paznokieć:
założenie klamry ................................................................. 250 zł
przełożenie klamry ............................................................ 150 zł
opatrunek leczniczy .......................................................... 30 zł
taping leczniczy ...................................................................... 30 zł

KOSMETOLOGIA I KOSMETYKA
Makijaż

Stylizacja rzęs
metoda 1: 1 (120-150 minut) ............................................. 150 zł
metoda 2-3D (120-150 minut) .................................... 170 zł
metoda 4-6D (120-150 minut) ................................. 200 zł
metoda Volume (150-180 minut) ........................ 240 zł
Uzupełnienie co 3-4 tygodnie:
uzupełnienie 1:1 (do 120 minut) .................................. 130 zł
uzupełnienie 2-3D (do 120 minut) ....................... 150 zł
uzupełnienie 4-6D (do 120 minut) ....................... 170 zł
uzupełnienie Volume (do 150 minut) ............ 200 zł
ściągnięcie rzęs (30 minut) ......................................... 40 zł

lifting rzęs (90 minut) ........................................................... 160 zł
(podkręcenie, odżywienie, pogrubiene, koloryzacja)

dzienny ............................................................................................. 130 zł
okolicznościowy (ślubny, wieczorowy)........... 190 zł
szkolenie ....................................................................................... 270 zł

(szkolenie z wykonywania makijażu w indywidualnie
ustalanym zakresie; 2 godziny)

Henna i regulacja brwi

henna brwi i regulacja .................................................. 40 zł
henna brwi i rzęs oraz regulacja .................... 50 zł
henna rzęs ...................................................................................... 30 zł
henna rzęs i regulacja brwi .....................................40 zł
regulacja brwi ........................................................................... 30 zł
henna pudrowa brwi ........................................................110 zł
(peeling, geometria, koloryzacja henną pudrową, regulacja)

koloryzacja farbką ...................................................................90 zł
(koloryzacja, regulacja)

laminacja brwi z koloryzacją ...................................150 zł
(odżywienie, regeneracja, ułożenie, regulacja)

ETYKIETA SYNEA MEDICAL DAY SPA
1. Bardzo prosimy o przyjście co najmniej 10 minut przed godziną planowanego zabiegu, pozwoli to
swobodnie rozebrać się i wypełnić dokumenty.
2. Przed każdym zabiegiem zostaną Państwo poproszeni o podpisanie zgody – jej dokładne i zgodne z
prawdą wypełnienie, jest istotne aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort podczas zabiegów.
3. Nasi terapeuci zawsze starannie przygotowują się do wykonania zabiegu - jeśli decydują się Państwo
zrezygnować z usługi lub zmianć terminu, prosimy o dokonanie tego do 48h przed rezerwacją.
Po tym terminie zostanie naliczona opłata manipulacyjna w wysokości 50% wartości usługi (par. II, pkt. 2
regulaminu)
4. Zastrzegamy sobie możliwość pobierania przedpłat w wysokości 50% na wybrane usługi (w szczególności
pakiety, zabiegi dla par oraz inne). W momencie rezygnacji po upływie 48h przed terminem usługi zostanie
pobrana opłata manipulacyna w wysokości przedpłaty.
5. W Synea Medical Day Spa istnieje możliwość zakupu Voucherów kwotowych bądź na określone przy
zakupie konkretne zabiegi. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania
Vouchera w recepcji telefonicznie, mailowo, przez portal Moment.pl lub poprzez media społecznościowe
(Facebook).
6. Uprzejmie prosimy o dokonywanie płatności przed zabiegiem.
7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w Synea Medical Day Spa tylko za pozwoleniem rodziców.
8. Synea Medical Day Spa jest miejscem odpoczynku, dlatego zwracamy się z prośbą o nie używanie
telefonu na terenie obiektu, a szczególnie podczas zabiegów, w Sali Relaksu czy w Jacuzzi. Najwygodniej
zostawić go w szatni.
9. Ciepły prysznic przed zabiegiem pomoże odprężyć się, oczyścić ciało i lepiej skorzystać z dobrodziejstw
zabiegów.
10. Nie ma potrzeby zabierania ze sobą czegokolwiek – w naszym obiekcie czekają ręczniki, szlafroki, bielizna
jednorazowa, klapki, kosmetyki, suszarki, kawa i herbata oraz woda. Jeśli jednak mają Państwo ochotę
korzystać ze swojej bielizny, nic nie stoi na przeszkodzie.
11. W obiekcie zabronione jest spożywanie własnych posiłków i napojów poza uzgodnionymi z obsługą
sytuacjami.

