
CENNIK

2023

Miejsce, w którym oprócz fachowej porady i możliwości 
skorzystania z profesjonalnych usług kosmetologicznych 
– otrzymasz zasłużoną chwilę relaksu, dobre słowo
oraz pozytywny uśmiech.



200 zł

190 zł

200–250 zł

210–250 zł

340 zł

40 zł
40 zł
45 zł
55 zł
65 zł

30 zł
50 zł

70 zł
80 zł

100 zł
120 zł

15 zł
160 zł
120 zł
140 zł
130 zł
90 zł

100 zł

110 zł
120 zł
130 zł
150 zł
160 zł
150 zł
170 zł
190 zł
70 zł

100 zł
110 zł

210 zł / 170 zł
230 zł / 180 zł
240 zł / 190 zł

50 zł
180 zł

90 zł
55 zł
60 zł

130 zł

Cennik nie zawiera usług wymagających indywidualnej wyceny. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

•  Zabieg nawilżająco-odżywczy 
(na bazie bambusa i aloesu)

•  Zabieg oczyszczająco-matujący 
(na bazie herbaty, mięty chilijskiej i cytryny)

•  Zabieg intensywnie oczyszczający 
(polecany dla cer trądzikowych) 

•  Oczyszczanie wodorowe 

•  PRX –t33 (biorewitalizacja skóry, wyrób medyczny)

DEPILACJA (nitkowanie/wosk)

Nitkowanie:
•  Brwi
•  Wąsik
•  Wąsik + broda
•  Wąsik + baczki
•  Cała twarz

Wosk:
•  Brwi
•  Brwi + wąsik

PIELĘGNACJA DŁONI

• Zabieg spa na dłonie
• Manicure japoński
• Manicure hybrydowy
• Manicure hybrydowy + french
• Naprawa jednego paznokcia
• Przedłużenie żelowe
• Uzupełnienie żelowe
• Uzupełnienie żelowe + french
• Żel na naturalnej płytce 
• Zdjęcie żelu / hybrydy + odżywka
• Zdjęcie żelu / hybrydy + manicure japoński

PIELĘGNACJA STÓP

• Opracowanie paznokci (manicure japoński)
• Opracowanie paznokci (hybryda)
• Pedicure frezarkowy
• Pedicure frezarkowy + japońska regeneracja
• Pedicure frezarkowy + lakier hybrydowy
• Pedicure kwasowy
• Pedicure kwasowy + japońska regeneracja
• Pedicure kwasowy + lakier hybrydowy
• Zabieg parafinowy na stopy
• Zdjęcie hybrydy + opiłowanie + odżywka 
•  Zdjęcie hybrydy + opiłowanie + japońska 

regeneracja 

STYLIZACJA RZĘS

• Metoda 1:1
• Metoda 2/3D
• Metoda 4/5D
• Zdjęcie rzęs
• Laminacja rzęs

STYLIZACJA BRWI

• Brow Master (architektura brwi + henna pudrowa) 
• Regulacja + henna brwi
• Regulacja + henna brwi i rzęs
• Laminacja brwi

MAKIJAŻ PERMANENTNY

•  Brwi
•  Usta
•  Kreska zagęszczająca linie rzęs
•  Pakiet brwi + usta
•  Odświeżenie makijażu do 18 mies. od ostatniej 

pigmentacji - 50% ceny regularnej
•  Korekta (do 3 mies. od pigmentacji)

CENNIK 2023

749 zł
849 zł
690 zł

1290 zł

100 zł



Cennik nie zawiera usług wymagających indywidualnej wyceny. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego.

FIBRYNA BOGATOPŁYTKOWA 
(dolina łez, cienie pod oczami, bruzdy)

•  1 ampułka

MEZOTERAPIA IGŁOWA

•  kwas hialuronowy / mezokoktajl 
1 okolica

KONSULTACJA 
W przypadku zdecydowania się na zabieg 
konsultacja z medycyny estetycznej jest 
bezpłatna. Koszt zostaje odjęty od ceny 
zabiegu.

CENNIK 2023

700 zł

500–1000 zł

200 zł

MEDYCYNA ESTETYCZNA
lekarz Agnieszka Zabor

TOKSYNA BOTULINOWA
 
•  Lwia zmarszczka / kurze łapki / zmarszczki 

poprzeczne czoła 
1 okolica 
2 okolice 
3 okolice

•  Gummy smile / brukowana bródka / 
zmarszczki palacza / opadające kąciki ust /
zmarszczki królicze / zmarszczki 
powieki dolnej

•  Nadpotliwość (pachy, stopy, dłonie)

• Bruksizm (przerośnięte żwacze)

LIPOLIZA (twarz, ciało)

• 1 okolica

TERAPIA SKÓRY GŁOWY
 
• pobudzenie wzrostu włosów

ODMŁADZANIE DŁONI

MEZOTERAPIA OSOCZEM (wampirzy lifting)

•   twarz / szyja / dekolt / oczy 
1 okolica 
2 okolice 
3 okolice

500 zł
900 zł

1300 zł

400–600 zł

1500– 2000 zł

1400 zł

700–1000 zł

700–1000 zł

600–1200 zł

800 zł
1400 zł

2000 zł



Akademia Piękna Paulina Kamińska

al. Jana Pawła II 63b
27-400 Ostrowiec Św.
tel. 514 428 361

www.akademiapiekna.eu

facebook.com/akademiapiekna.eu
instagram.com/akademia__piekna


