
C E N N I K C E N N I K 

ZAB IEG I  KOSMETY C ZNE

Manicure hybrydowy
Manicure japoński
Manicure monophaze
Manicure SPA bez malowania
Manicure SPA z malowaniem
Ściągnięcie hybryd
Manicure dla mężczyzn

169 zł
119 zł
149 zł
189 zł
199 zł

49 zł
129 zł

90 min.
65 min.
80 min.
90 min.
120 min.
20 min.
50 min.

30 min.

80 min.
110 min.
40 min.
60 min.
30 min
45 min.
90 min.
90 min.
50 min.

90 min.
40 min.
65 min.
15 min.
70 min.
40 min.
30 min.

90 min.

80 min.
70 min.

60 min.
80 min.
60 min.
45 min.

100 min.
60 min.
80 min.

60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.

80 min.

70 min.
45 min.
120 min.

90 min.
80 min.
80 min.
100 min.
120 min.
80 min.

10 min.
10 min.
30 min.
10 min.
60 min.

60 min.
15 min.
60 min.
30 min.
15 min.
60 min.
20 min.
30 min.
5 min.

PIELĘGNACJA DŁONI

60 min.
60-90 min.
80 min.
75 min.
40 min.
60 min.

120 min.
115 min.
120 min.
60 min.
15 min.

50 min.
50 min.

140 min.

140 min.
150 min.
40 min.
150 min.
40 min.
55 min.
50 min.
80 min
100 min.
60 min

Zabieg dla młodej skóry (dla nastolatków)

Zabieg pielęgnacyjny: twarz szyja i dekolt
Zabieg przeciwzmarszczkowy
Peeling twarzy + masaż + maska
Peeling twarzy + maska
Peeling całego ciała
Peeling całego ciała + pielęgnacja ciała
wraz z masażem klasycznym
Oczyszczanie pleców
Oczyszczanie twarzy
Masaż twarzy
Maska algowa

Liposukcja brzucha
Liposukcja łydki
Liposukcja pakiet 1 
(ręce + brzuch + dermomasaż)
Liposukcja pakiet 2
(pośladki + łydki + dermomasaż)
Liposukcja pakiet 3 (uda + dermomasaż)
Liposukcja ręce
Liposukcja uda
Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja z pielęgnacją
Mezoterapia bezigłowa
Infuzja twarzy
Infuzja, twarzy, szyi i dekoltu
Oczyszczanie wodorowe twarzy

199 - 299 zł
299 - 899 zł
299 - 799 zł

249 zł
149 zł
299 zł

 
379 zł

299 - 399 zł
269 - 359 zł

189 zł
59 zł

189 zł
169 zł

 
399 zł

 
399 zł
399 zł
129 zł
289 zł
119 zł
149 zł
199 zł
299 zł
359 zł
299 zł

KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA

KOSMETOLOGIA Z APARATURĄ

Pedicure hybrydowy
Pedicure japoński
Pedicure monophaze
Pedicure SPA bez malowania
Pedicure SPA z malowaniem
Pedicure dla mężczyzn

189 zł
149 zł
179 zł
219 zł
229 zł
169 zł

PIELĘGNACJA STÓP

Regulacja brwi
Henna brwi
Henna brwi i rzęs + regulacja
Henna rzęs
Zabiegi pielęgnacyjne na okolice oczu

29 zł
39 zł
99 zł
39 zł

249 zł

PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU

Depilacja bikini
Depilacja brody
Depilacja klatki piersiowej
Depilacja łydek
Depilacja pach
Depilacja pleców
Depilacja rąk
Depilacja ud
Depilacja wąsika

99 zł
69 zł

159 zł
89 zł
69 zł

159 zł
89 zł
99 zł
29 zł

DEPILACJA WOSKIEM

KOSMETOLOGIA Z APARATURĄ

Masaż gorącym kamieniem jedeitowym
(twarz + odcinek szyjny)
Oczyszczenie wodorowe 
(twarz, szyja, dekolt) 
Infuzja twarzy + oczyszczanie wodorowe
Oxybrazja
Oxybrazja z pielęgnacją
Peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny z pielęgnacją
Zabieg na twarz
Zabieg na twarz, szyję i dekolt
Ultradźwięki twarzy
Fale radiowe 1 partia do wyboru 
(brzuch/pośladki/uda)
Fale radiowe twarzy
Fale radiowe (twarz + szyja + dekolt)
Dermomasaż 1 partii ciała
Dermomasaż ciała
Dermomasaż twarzy
Diagnoza skóry
Ekskluzywny zabieg na twarz 
dla mężczyzn + peeling dłoni

Masaż całego ciała olejami 
ajurwedyjskimi Abhyanga
Masaż całego ciała proszkami „Udvartana”
Masaż gorącymi kamieniami 
półszlachetnymi Ratnaabhyanga
Masaż głowy, karku shirodhara + shiroabhyanga

Masaż stemplami ziołowymi
Masaż twarzy Mukabhyanga

Masaż Lomi Lomi
Masaż modelujący bambusami i miotełkami
Masaż balijski

Masaż autorski delikatny
Masaż autorski z elementami tajskiego
Masaż gorącą czekoladą i olejem kokosowym
Masaż klasyczny całego ciała
Masaż dla kobiet w ciąży
Masaż leczniczy

Masaż twarzy KOBIDO

Refleksologia stóp
Refleksologia twarzy
Refleksologia twarz + stopy

W CALMA Centrum Relaksu oferujemy możliwość zakupienia bonu:

tak by osoba obdarowana mogła sama zadecydować, 

z której usługi chciałaby skorzystać

lub

Nazwa zabiegu lub kwota wpisana jest na bonie podarunkowym.

 

NA KONKRETNĄ KWOTĘ

DOWOLNIE WYBRANĄ PRZEZ CIEBIE USŁUGĘ.

189 zł

349 zł
549 zł
119 zł
149 zł
149 zł
189 zł

299 - 899 zł
299 - 999 zł

159 zł

139 - 299 zł
199 zł
239 zł

99 zł
249 zł
199 zł

99 zł

299 - 499 zł

 
299 zł
249 zł

289 zł
299 zł
289 zł
199 zł

299 zł
249 zł
299 zł

249 zł
249 zł
249 zł
249 zł
249 zł
249 zł

329 zł

249 zł
199 zł
369 zł

M ASAŻE  AJU R WEDY JSKIE

M ASAŻE  OR IENTALNE

M ASAŻE  RELAKSAC Y JNE

R EFLEKSOLOG IA

B ONY U POMIN KOWE

Pełen opis oferty wraz z regulaminem dostępny pod adresem www.centrumcalma.pl



C E N N I K C E N N I K 

Pełen opis oferty wraz z regulaminem dostępny pod adresem www.centrumcalma.pl

Pakiet zawiera: 
+ masaż dla kobiet w ciąży 
+ zabieg na twarz infuzji tlenowej 

Czas pakietu: 2,5h
 

Pakiet zawiera: 
+ 1/2 h masaż autorski 
   (do wyboru: delikatny bądź 
   z elementami tajskiego)
+ 1/2 h refleksologia stóp 
   sesja relaksacyjna
+ masaż twarzy 
+ peeling dłoni

Czas pakietu: 2,5h

Pakiet zawiera: 
+ hennę rzęs i brwi 
+ regulację brwi
+ depilację wąsika
+ depilację bikini
+ depilację pach
+ depilację łydek
+ pedicure hybrydowy
+ oczyszczanie twarzy
+ zabieg infuzji tlenowej 
   na twarz, szyję, dekolt

Pakiet zawiera: 
+ męską regulację brwi
+ manicure japoński
+ pedicure dla mężczyzn
+ oczyszczanie twarzy
+ zabieg infuzji tlenowej 
   na twarz 

Pakiet zawiera: 
+ hennę rzęs i brwi 
+ regulację brwi
+ depilację wąsika
+ depilację bikini
+ depilację pach
+ depilację łydek
+ pedicure hybrydowy
+ oczyszczanie twarzy
+ zabieg infuzji tlenowej 
   na twarz, szyję, dekolt
+ masaż całego ciała olejami 
   ajurwedyjskimi Abhyanga  

Pakiet zawiera: 
+ męską regulację brwi
+ manicure japoński
+ pedicure dla mężczyzn
+ oczyszczanie twarzy
+ zabieg infuzji tlenowej 
   na twarz 
+ masaż całego ciała 
   olejami ajurwedyjskimi Abhyanga 

Pakiet zawiera: 
+ masaż proszkami Udvartana 
+ refleksologię stóp
+ masaż twarzy Mukabhyanga

Czas pakietu: 3h

Głębokie oczyszczanie

Pakiet zawiera: 
+ czekoladowy peeling całego ciała 
+ masaż gorącą czekoladą 
i olejem kokosowym 
+ masaż twarzy Mukabhyanga

Czas pakietu: 3h

Kąpiel w endorfinach

Pakiet zawiera: 
+ Manicure Spa + Pedicure Spa 
+ masaż ciała gorącą czekoladą

Czas pakietu: 4h

Dotyk luksusu

PAKIET Silver BABY Shower

CALMA day spa

659 zł

899 zł

699 zł

1099 zł

899 zł

499 zł

499 zł

Pakiet zawiera: 
+ kąpiel stóp 
+ peeling stóp 
+ masaż stóp 
+ masaż całego ciała Abhyanga 
+ zabieg na twarz infuzji tlenowej 
+ masaż twarzy (20 minut rollerem)

Czas pakietu: 4h

Pakiet zawiera: 
+ kąpiel stóp 
+ peeling stóp 
+ masaż stóp 
+ masaż całego ciała Abhyanga 
+ masaż głowy i karku Shirodhara
+ masaż twarzy Mukabhyanga

Czas pakietu: 4h

PAKIET Gold 799 zł

Kojące odprężenieKojące odprężenie

Magia AjurwedyMagia Ajurwedy

Pakiet przygotowawczy
dla Panny Młodej PREMIUM

Pakiet przygotowawczy
dla Pana Młodego PREMIUM

Pakiet przygotowawczy
dla Panny Młodej  GOLD

Pakiet przygotowawczy
dla Pana Młodego GOLD

OFERTA ŚLUBNA

* Istnieje również możliwość wyboru indywidualnych usług z naszej oferty w celu przygotowania 

do ślubu bądź możliwość zakupu bonu upominkowego w ramach prezentu na wieczór 

panieński / kawalerski lub prezentu ślubnego dla Państwa Młodych.

 O F E R T A    S P E C J A L N A  O F E R T A    S P E C J A L N A 

W odpowiedzi na Państwa potrzeby przygotowujemy pakiety specjalne dedykowane 

wieczorom kawalerskim/panieńskim, urodzinom, imieninom, romantycznym spotkaniom etc. 

Centrum CALMA staje się przestrzenią prywatna dla Państwa i Państwa gości, aby 

w poczuciu komfortu w pełni się relaksować. W ofercie zabiegi, masaże, catering, 

napoje, kwiaty etc. Wszystko w zgodzie z naszą filozofią, na najwyższym poziomie. 

W celu omówienia szczegółów zapraszamy do kontaktu. 
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