CENNIK

GABINETZDROWIE/ URODA/ RELAKS

ulica Limanowskiego 51 C, 96 – 300 Żyrardów tel.: 509 509 499

Badanie profilaktyczne piersi
BRASTER PRO badanie metodą termografii
kontaktowej, wykrywające patologiczne
zmiany w piersiach–70 zł.

Masaże
Masaż klasyczny 1 h – 100 zł.
Masaż klasyczny 1,5 h – 130 zł.
Masaż pleców – 60 zł.
Masaż wybranej partii ciała – 40 zł.
Terapie Bańkami
Masaż bambusem 1 h – 130 zł.
Bańki ogniowe plecy w gabinecie – 50 zł.
Masaż pleców bambusem – 70 zł.
Bańki ogniowe plecy z dojazdem na terenie
Masaż drenująco antycellulitowy
Żyrardowa – 60 zł.
bambusem 1 h – 100 zł
Bańki ogniowe na stawy, mięśnie w
Refleksoterapia stóp – 60 zł.
gabinecie – 50 zł.
Masaż japoński twarzy 1 h – 100 zł.
Bańki ogniowe na stawy, mięśnie z dojazdem Masaż japoński twarzy 0,5 h – 60 zł.
na terenie Żyrardowa – 60 zł.
Masaż japoński twarzy z kuracją
Bańki na bóle kręgosłupa, rwę kulszową w
kolagenową, 1 h – 150 zł.
gabinecie – 50 zł.
Masaż japoński twarzy
Bańki na bóle kręgosłupa, rwę kulszową z
ze złotą maską – 170 zł.
dojazdem na terenie Żyr. – 60 zł.
Masaż twarzy bańkami – lifting z
kolagenem + naturalne oleje – 150 zł
Masaż Leczniczy Bańką ogniową – 70 zł.
Masaż twarzy bańkami – lifting ze złotą
maską + naturalne oleje – 170 zł.
Uzdrawianie metodą świecowania i
Masaż bańką chińską z wyszczuplającym
konchowania uszu
balsamem kolagenowym 1 h – 100 zł.
Konchowanie uszu – 80 zł.
Masaż bańką chińską z wyszczuplającą
Świecowanie uszu – 60 zł.
kuracją kolagenową – 150 zł.
Masaż bańką chińską z wyszczuplającym
Konsultacje dietetyczne
balsamem kolagenowym 0,5 h – 60 zł.
Pakiet indywidualny:
Masaż świecą, 1 h – 130 zł.
 Pierwsza wizyta rozpoznawcza, pomiary masy Masaż gorącymi kamieniami
ciała, szczegółowe pomiary składu ciała,
do 1,5 - 150zł.
wywiad – 80 zł.
 Druga wizyta z zaleceniami (bez diety) -80 zł Badanie cery urządzeniem API100
(nawilżenie, sebum, pory skórne,
 Druga wizyta z dietą 14 dni – 150 zł.
melanina, stany zapalne, zmarszczki,
 Wizyty kontrolne – 50 zł.
Pakiet dla par:
wrażliwość cery), profesjonalna
 Pierwsza wizyta – 120 zł.
konsultacja z Dermokonsultantem–70 zł.
 Dieta na 14 dni dla każdej osoby w pakiecie
Odchudzający, kompleksowy
w oparciu o podobne składniki - 200 zł.
Program żywieniowy – 300 zł.
 Wizyty kontrolne – 70 zł.
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