
OCZYSZCZANIE I ZABIEGI DLA SKÓR
TŁUSTYCH I TRĄDZIKOWYCH
CLEANING AND FACE TREATMENTS FOR
OILY AND PROBLEM SKIN

Tradycyjny zabieg oczyszczający 160 zł (75 min)
Traditional, manual skin cleaning

Normalizujący zabieg dla cery tłustej 200 zł (90 min)
Normalizing treatment for oily skin

Złuszczanie kwasem trójchlorooctowym TCA 450 zł (75 min)
Facial peel with TCA

RETIX C 350 zł (30 min)
RETIX C

Czyszczenie twarzy metodą 180 zł (90 min)
kawitacji + ultradzwięki + maska + ampułka
Facial cleaning by cavitation + ultrasonic
+ mask + ampoule

Mikrodermabrazja + ultradzwięki 200 zł (90 min)
+ maska
Microdermabrasion + ultrasonic + mask

Pakiet - 3 zabiegi Mikrodermabrazji 450 zł
(płatne z góry)
Package- 3 microdermabrasion treatments
(paid in advance)

Złuszczanie kwasami TCA i Salicylowym                     350 zł (75 min)
Facial peel with TCA and Salicylic acids - Baby Boomer

Peeling azjatycki 450 zł (75 min)
Asian scrub

Złuszczanie 6-warstwowe 600 zł (90 min)
Peeling„six layers”

Cosmelan - intensywny zabieg 2000 zł (45 min)
likwidujący przebarwienia
(w cenie krem do pielęgnacji domowej„Cosmelan 2”)
Cosmelan - intensive treatment
obliterates staining
(home-care cream„Cosmelan 2” included in the price)

Cennik
zabiegów kosmetycznych

Beauty Treatments
icelist

REZERWACJE
FOR RESERVATION

beauty line
ul. wilcza 29a/3
00-544 warszawa
tel. 790-660-183

602-349-597

www.beautyline.waw.pl

ZŁUSZCZANIE SKÓRY ORAZ ZABIEGI
NA PRZEBARWIENIA
EXFOLIATION TREATMENTS
AND PIGMENTATION TREATMENTS

Makijaż (dzienny, wieczorowy, ślubny)
Make up (daily, evening, wedding)

120-300 zł (75 min)

Sztuczne rzęsy 3D
Arti&cial eyelashes 3D

80 zł (40 min)

Jedwabne rzęsy 3D 200-300 zł (120 min)
Silk eyelashes 3D

Uzupełnienie jedwabnych rzęs 100-150zł (90 min)
Complementary silk eyelashes

MAKIJAŻ PERMANENTNY
PERMANENT MAKE UP:

Brwi /  Eyebrow 600-800 zł (90 min)

Górna powieka oczu /  Upper eyelid 450 zł ( 45 min)

Dolna powieka oczu /  Lower eyelid 350 zł (45 min)

Kontur ust z cieniowaniem 600-800 zł (90 min)
Lip liner with shading

ZABIEGI DODATKOWE
ADDITIONAL TREATMENTS
Farbowanie brwi  /  rzęs  /  regulacja 20 zł (15 min)
Eyebrows and eyelashes henna, regulation

Cała henna + regulacja 50 zł (30 min)
Whole henna + regulation

USUWANIE ZBĘDNEGO OWŁOSIENIA WOSKIEM
WAX (UNNECESSARY HAIR REMOVAL):

Całe nogi + linia bikini / Whole legs + bikini line 150 zł (60 min)
Łydki / Calves 60 zł (30 min)
Uda / Thighs 70 zł (40 min)
Bikini /  Bikini 60-120 zł (30-45 min)
Pachy /  Under arms 40 zł (20 min)
Ręce /  Hands 60 zł (30 min)
Wasy lub broda /  Moustache or beard 20 zł (15 min)

WIZAŻ
MAKE UP

Zabieg oczyszcząjacy dla 250 zł (90 min)
skór tłustych (peeling + czyszczenie + maska)
Cleaning treatment for oily skin (peeling
+ cleaning + mask)

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DŁONI I STÓP
HANDS AND FEET TREATMENTS
Manicure 40 zł (40 min)
Manicure
Manicure + lakierowanie 60 zł (60 min)
Manicure + nail enamel
Manicure francuski 70 zł (60 min)
French manicure
Ręce - lakierowanie / lakierowanie francuskie 20 zł /25 zł (20 min)
Hands - nail enamel / french nail enamel
Manicure hybrydowy 80 zł (75 min)
Hybrid Manicure

Uzupełnianie (żel, akryl) 130-150 zł (75-90 min)
Complementary (gel, acrylic)

Pedicure 80 zł (60 min)
Pedicure
Pedicure + lakierowanie 90 zł (75 min)
Pedicure+ nail enamel
Pedicure francuski 100 zł (75 min)
French pedicure
Stopy- lakierowanie/ lakierowanie francuskie 20 zł /25 zł (20 min)
Feet- nail enamel / french nail enamel

Zabieg SPA na stopy (peeling, masaż, maska)
SPA treatment for the feet (peeling, massage, mask)

80 zł (60 min)

Tipsy, żel, akryl 180 zł (90 min)
Tips, gel, acrylic
Tipsy francuskie 200 zł (120 min)
French tips
Tipsy zdobione 220 zł (120 min)
Decorated tips

Peeling na dłonie + maska
Peeling on hands + mask

50 zł (40 min)

Pedicure hybrydowy
Hybrid Pedicure

120 zł (75 min)
LA COLLINE

Swiss Riviera Beauty Treatment

RHONDA ALLISON

K-SURGERY

beautyline96@gmail.comPrzekłuwanie uszu /  Piercing ears 70 zł (20 min)
Przekłuwanie ciała /  Piercing 150-180 zł (30 min)

MEDYCYNA ESTETYCZNA
AESTHETIC MEDICINE

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE 400zł (60min)/ PRP

TOKSYNA BOTULINOWA /  BOTOX

Kurze łapki / Crow’s feet 450 zł (30 min)

Bruzdy czołowe / Forehead furrows 450 zł (30 min)

Górna część twarzy / The upper part of face 1200 zł (60 min)

Nadpotliwość pach i dłoni 1800zł (60 min)
Sweating armpits & hands

WYPEŁNIACZE / FILLERS

Skóra głowy Dr.Cyj Filler 600zł (30 min)
Head skin Dr.Cyj Filler

Bruzdy nosowo - wargowe 800-1000zł (30 min)
Nasolabial furrows
Powiekszenie ust 800-1000 zł (45 min)
Lip augmentation

Furrows on the upper lip / Marionette lines
Bruzdy nad górną wargą / linie marionetki        600-800 zł (30 min)

Wolumetria                                                                800-1000 zł (30 min)
Volumetry

Wolumetria z hydroksyapatytem wapnia                 1000 zł (45 min)
Volumetry with hydroxylapatite

PRZEKŁUWANIA
PIERCING

NICI haczykowe 300-450 zł (60 min)/ Hook threads

Nici PDO 100-120 zł (30 min)/ P threadsDO

NICI / THREADS



ZAMYKANIE NACZYNEK
REMOVAL OF CAPILLARIES

Pojedyncze /  Single 100 zł (30 min)
250 zł (45 min)Nos / broda / czoło / Nose / beard / forehead
500 zł (45 min)Policzki / Cheeks

1200 zł (60 min)Cała twarz / All face
300-500 zł (60 min)Dekolt / Cleavage

300 zł (60 min)Dłonie / Hands
500 zł (60 min)Nogi (skupisko wielkości dłoni) / Legs (small area)

2000 zł (150 min)Całe nogi / All legs

100 zł (30 min)Pojedyncze / Single
200 zł (45 min)Średniej wielkości / Averege size
300 zł (60 min)Dużej wielkości / Big size

USUWANIE PRZEBARWIEŃ
REMOVAL OF PIGMENTED STAINS

200 zł (30 min)Małej wielkości / Small size
300 zł (45 min)Średniej wielkości / Averege size
400 zł (60 min)Dużej wielkości / Big size

USUWANIE TATUAŻY
REMOVAL OF TATTOOS

250 zł (60 min)
250 zł (60 min)

Brwi / Eyebrows
Usta / Lips

USUWANIE MAKIJAŻU PERMANENTNEGO
REMOVAL OF PERMANENT MAKE UP

ZABIEG BRĄZUJĄCY-OPALANIE NATRYSKOWE
BRONZING TERATMENT-AIRBRUSH TANNING:

-  całe ciało 150 zł (45 min)
whole body

-  twarz i dekolt 90 zł (30 min)
face and cleavage

Zabieg ujędrniający 120 zł (60 min)
i modelujący biust
Firming and shaping bust treatment

ZABIEGI LASEROWE
LASER TREATMENTS

ZABIEGI NAWILŻAJĄCE
I PRZECIWZMARSZCZKOWE
MOISTURE AND WRINKLE CONTROL
TREATMENTS

Zabieg odżywczo-nawilżający 200 zł (75 min)
dla skór bardzo suchych
Nourishing and moisturizing
treatment for very dry skin

Zabieg nawilżający 250 zł (90 min)
i przeciwzmarszczkowy z maską
kolagenową + ultradzwięki + kawitacja
Moisturizing and anti-wrinkle treatment with
collagen mask + ultrasonic + cavitation

Zabieg przeciwzmarszczkowy 150 zł (75 min)
z użyciem maski algowej + masaż
Anti-wrinkle treatment with
algae mask + massage

Zabieg nawilżający 120 zł (60 min)
i przeciwzmarszczkowy pod oczy
(masaż, serum, maska kolagenowa)
Moisturizing and anti-wrinkle treatment for eyes
(massage, serum, collagen mask)

Masaż twarzy, szyi i dekoltu 180 zł (75 min)
z peelingiem i maską odpowiednią
do każdego rodzaju skóry
Face, neck and cleavage massage with peeling
and mask adequate for the skin type

Masaż głowy, twarzy, szyi 80 zł (40 min)
i dekoltu ciepłym olejkiem migdałowym
Head, face, neck, and cleavage massage
with warm almond oil

Masaż twarzy z użyciem ampułek 70 zł (30 min)
odpowiednich do danego rodzaju skóry
Face massage with concentrated
sea extracts adequate for the skin type

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE I MODELUJĄCE
NA CIAŁO
BODY AND SHAPING TREATMENTS

Oczyszczenie pleców 220zł (60 min)
Back cleaning

Oczyszczanie pleców 260 zł (75 min)
+ kwasy A.H.A. B.H.A.
Back cleaning + A.H.A. and B.H.A acids

ZABIEGI DLA SKÓR
NACZYNIOWYCH
FACE TREATMENTS FOR SENSITIVE
AND REACTIVE SKIN

Zabieg dla skór wrazliwych 250 zł (75 min)
i naczyniowych
(peeling kawitacyjny + masaz + maska)
Treatment for sensitive and reactive skin
(cleaning by cavitation + massage + mask)

Masaż twarzy z witamina C 70 zł (30 min)
Face massage with vitamin C

Ultradzwięki + ampułka 50 zł (20 min)
Ultrasonic + ampoule

Zabieg na naczynka i trądzik różowaty 200 zł (75 min)
Capillary and rosacea treatments

Zabieg silnie stymulujący i rozjaśniający 250 zł (75min)
Highly stimulating and brightening treatment

Antyoxydant - zabieg regenerujący 250 zł (75min)
Antyoxydant - regenerating treatment

Fitness dla twarzy czyli szybki lifting 300 zł (90min)
Face tness - quick face lift

Fale radiowe + maseczka 200-300 zł (60 min)
Radio waves + mask

Maska algowa 100 zł (40 min)
Algae mask

Maska kolagenowa 120 zł (40 min)
Collagen mask

Fale Radiowe /  Radio Frequency (waves) 100 zł (30min)

100 zł (30min)Ultradźwięki /  Ultrasonic

Kriolipoliza Cryo Royal / Cryolipolisis Cryo Royal 100 zł (30 min)

Kriolipoliza Cool Tech /  Cryolipolisis Cool Tech 700zł (70 min)

ZABIEGI ODCHUDZAJĄCE
I ANTYCELLULITOWE
SLIMMING AND ANTICELLULITE
TREATMENTS

USUWANIE OWŁOSIENIA
HAIR REMOVAL

Łydki / Calves 350 zł (45 min)
Nogi /  Legs 700 zł (60 min)

Bikini /  Bikini 250-350 zł (45 min)
Pachy /  Under arms 200 zł (30 min)
Wąsy lub broda /  Moustache or beard 100 zł (15 min)

200 zł (45 min)- cellulit / cellulit

200 zł (45 min)- rozstępy /  stretch marks

300 zł (45 min)- modelowanie sylwetki / body shaping

MEZOTERAPIA IGŁOWA / KARBOKSYTERAPIA
MESOTHERAPY / CARBOXYTHERAPY

PLASMA IQ
PLASMA IQ

Blefaroplastyka powiek 1200 zł
Blepharoplasty

Powieka górna 800 zł
Upper eyelid

Powieka dolna 600 zł
Lower eyelid

Kurze łapki 600 zł
Crow's feet

Bruzda palacza 600 zł
Smoker's lines

Zamykanie pojedynczych naczynek 100-300 zł
Removal of capillaries

Usuwanie brodawek i włókniaków 100-500 zł
Skin warts or broma removal

Liporoyal / Liporoyal 200 zł (60 min)

Endermologia DX Twin / DX Twin 150 zł (60 min)

Endermologia DX Twin twarz / DX Twin face 100 zł (30 min)

LIFTING HIFU
HIFU LIFTING

Twarz 2000 zł (60min)
Face
Twarz+szyja+dekolt 3500 zł (60 min)
Face+neck+cleavage
Partia ciała 1500 zł (60 min)
Body part

MEZOTERAPIA RESTYLANE 800 zł (90 min)
RESTYLANE MESOTHERAPY

MEZOTERAPIA NEAUVIA HYDRO DELUXE 1600 zł (60 min)
NEAUVIA HYDRO DELUXE MESOTHERAPY

MEZOTERAPIA IGŁOWA / KARBOKSYTERAPIA
MESOTHERAPY / CARBOXYTHERAPY

- twarzy /  face 450 zł (60min)

- twarz+szyja+dekolt / face+neck+cleavage 700-1000 zł (90min)

- okolice oczu /  eyes area 270 zł (45min)

- skóra głowy /  head skin 200 zł (45min)

LIPOLIZA PODBRÓDKA LUB CHOMIKÓW 300 zł (60 min)
LIPOLYSIS - CHIN OR HAMSTERS LIPOLIZA CIAŁA 300-500 zł (60 min)

LIPOLYSIS - BODY

bags and dark circles under the eyes
350 zł (45min)- worki i cienie od oczami

Kriolipoliza Quad Freeze / Cryolipolisis Quad Freeze 250 zł (45 min)

LASEROWY RESURFACING SKÓRY LASEREM FRAKCYJNYM
LASER SKIN RESURFACING

Likwidacja blizn i rozstępów
Stretch marks and scars removal

Rewitalizacja skóry twarzy i szyi
Skin resurfacing face + neck

1200 zł (60min)

1000 zł (60min)

LASEROWE LECZENIE TRĄDZIKU
LASER TREATMENT OF ACNE

350 zł (30 min)


