


W trosce o Państwa dobre samopoczucie oraz maksymalny komfort podczas pobytu w 
SPA rekomendujemy:

ź Przybycie do Recepcji SPA 5-10 min przed planowaną godziną, aby przygotować się do 
zabiegu. Spóźnianie na umówiony zabieg odbywa się kosztem przeprowadzonego czasu 
zabiegu.

ź Przed wejściem na zabieg, prosimy o zdjęcie biżuterii oraz zegarków.
ź Polecamy wcześniejszą rezerwację terminu zabiegów w Recepcji SPA, tel. 75 77 55 000.
ź Przed masażem rekomendujemy wizytę w saunie.
ź Po zabiegach kosmetycznych nie polecamy wizyty w saunie czy basenie.
ź Nasze SPA jest miejscem wolnym od telefonów komórkowych, dlatego prosimy o ich 

wyłącznie.
ź W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o poinformowanie terapeuty SPA

o dolegliwościach zdrowotnych oraz leczeniu medycznym, w czasie konsultacji przed 
zabiegiem. Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z przeciwwskazaniami do zabiegów 
SPA oraz podpisanie zgody na jego wykonanie.

Dziękujemy za wszystkie opnie i sugestie oraz zapraszamy do wypełnienia ankiety oraz
pozostawienia adresów do korespondencji, celem pełnej informacji o promocjach jakie dla 

Państwa przygotowujemy.



La Bru Day Spa powstało z myślą o tych Państwa, którzy cenią sobie profesjonalizm i ciepłą atmosferę. Pośród 
dźwięków relaksującej muzyki i niebiańskich aromatów poczujecie się naprawdę odprężeni. Nasza oferta jest 
skierowania do kobiet jak i do mężczyzn. Zespół La Bru Day Spa służy Państwu pomocą w doborze odpowiedniej 
terapii. Do wyboru macie Państwo zabiegi pielęgnacyjne twarz i całego ciała - upiększające, odmładzające, 
wyszczuplające, relaksujące czy energetyzujące. Doskonale przygotowani masażyści zapoznają Państwa
z masażami świata. Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom mamy w ofercie masaże przeznaczone dla Pań i te 
odpowiednie dla Panów.

Do dyspozycji Państwa jest również kosmetolog. W oparciu o doświadczenie i kosmetyki uznanych marek zadba
o zdrowy i piękny wygląd Państwa twarzy, dłoni i stóp. Personel La Bru Day Spa bezustannie podnosi swoje 
kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Najcenniejsze są dla nas Państwa satysfakcja i zaufanie. 
Naszym najważniejszym celem - sprawianie Państwu przyjemności.

ZAPRASZAMY

Przekonacie się, jakie jest prawdziwe znaczenie słowa relaks.

Poniedziałek - 10:00 - 18:00
Wtorek - 10:00 - 18:00
Środa - 10:00 - 18:00

Czwartek - 10:00 - 20:00
Piątek - 10:00 - 20:00
Sobota - 10:00 - 17:00
Niedziela - nieczynne



ZABIEGI 
NA TWARZ



Głębokie oczyszczanie, detoks, wydłużenie życia komórek dla każdego typu skóry. Aktywuje układ 
detoksykacji komórkowej skóry i pobudza procesy regeneracji.

Zabieg odtruwający ABSOLUTNA CZYSTOŚĆ 220 zł 50 minut

Zabieg prowadzi do reaktywacji genów nawadniania, aby ugasić pragnienie i przywrócić dobre 
samopoczucie skórze odwodnionej i suchej.

Zabieg nawilżający ODMŁODZENIE & NAWILŻENIE 220 zł 80 minut

Specjalnie sformułowany zabieg dla skór bez napięcia , z przebarwieniami oraz zmarszczkami. Szokowy 
zabieg trójfazowy o wysokiej zawartości składników aktywnych. Zapewnia skórze jędrność, świeżość, 
gładkość i wyrównanie kolorytu.

Zabieg antyrodnikowy PERFEKCJA 280 zł 50 minut

Siłą zabiegów jest ekskluzywny 51+3 HYALU COMPLEX TM. Każdy zabieg obejmuje cztery etapy 
pielęgnacji: oczyszczanie, peeling, maska, masaż twarzy.



ZABIEGI ANTYSTARZENIOWE ICON

Chroni zasoby młodości skóry. Przeznaczony do walki ze starzeniem się przyspieszonym przez czynniki 
zewnętrzne.

SREBRO 240 zł 80 minut

Chroni strukturę wspomagającą skórę i koryguje oznaki jej wieku poprzez działanie ”wypełniające”. Zabieg 
zagęszczający, przeznaczony dla skóry ze zmarszczkami, mało napiętej.

ZŁOTO 290 zł 80 minut

Redukuje zmęczoną skórę i zapobiega spowalnianiu jej normalnych funkcji metabolicznych. Zwiększa jej 
zdolność do odnawiania się.

PLATYNA 320 zł 80 minut

Zabieg uzupełniający ICON, polecany dodatkowo do zabiegów antystarzeniowych. Intensywny efekt 
ujędrniający i napinający oraz stymulacja produkcji kolagenu, elastyny co skutkuje wygładzeniem 
drobnych zmarszczek wokół oczu i ust.

Zabieg na okolicę oczu i ust ICON 120 zł



Podwójna metoda eksfoliacji: mechaniczna(mikrodermabrazja) oraz chemiczna (wysoko stężone kwasy 
owocowe).

ENZYMACID 270 zł 80 minut

To pierwszy zabieg zapobiegawczy anti-aging. Jest opracowany z myślą o kobietach między 25 a 45 rokiem 
życia, których skóra jest narażona na odwodnienie spowodowane cyklicznymi zmianami hormonalnymi.

FEMINITY 250 zł 75 minut

290 zł 75 minut

Zabieg oddziałuje na dwa podstawowe problemy: ma działanie drenujące i wyszczuplające (policzki, 
„druga broda”) oraz ujędrnia skórę w widoczny sposób modelując owal twarzy.

ENERGY LIFT

Alternatywa mezoterapii igłowej lub jej uzupełnienie. Doskonały koktajl witaminowy o działaniu 
regenerującym, rozjaśniającym i ochronnym. „Bomba witamin” wprowadzana za pomocą mikroigieł.

MESO-VIT 320 zł 75 minut



PEELINGI MECHANICZNE

Zabieg polegający na kontrolowanym mechanicznym złuszczaniu warstwy rogowej naskórka. Do zabiegu 
dobierana jest maska i krem odpowiedni dla cery klienta.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA 170 / 200 zł 50 minut
dodatek do innych zabiegów 120 zł

Zabieg oxybrazji polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za pomocą tlenu aplikowanego pod 
ciśnieniem strumienia soli fizjologicznej.

OXYBRAZJA 150 / 180 zł 50 minut
dodatek do innych zabiegów 80 zł

Jest nieinwazyjną metodą wtłaczania substancji aktywnych do głębokich warstw skóry.
OXYBRAZJA + INFUZJA TLENOWA 250 / 280 zł

Bezbolesne i głębokie oczyszczanie skóry, alternatywa dla manualnego oczyszczania twarzy.
PEELING KAWITACYJNY 70 zł 30 minut

PEELING KAWITACYJNY Z AMPUŁKĄ 90 zł 40 minut



PEELINGI CHEMICZNE

Wyrównanie kolorytu skóry, rozjaśnienie przebarwień. Odmłodzenie skóry, spłycenie zmarszczek, 
zwiększenie jędrności cery. Zabieg można wykonywać o każdej porze roku, stosując odpowiednią ochronę.

F-PEEL (kwas ferulowy, floretyna i kwas mlekowy) 220 / 260 zł 50 minut

Stymulacja odnowy komórkowej, regeneracja, spłycenie zmarszczek i nierówności naskórka, zniwelowanie 
blizn potrądzikowych, redukcja hiperkeratozy oraz nieregularności kolorytu cery.

T- PEEL (kwas trójchlorooctowy) 200 / 240 zł 50 minut

Zabieg kosmetyczny dedykowany głównie dla skór dojrzałych, wiotkich, pozbawionych blasku, jak również 
po/lub i podczas kuracji z zakresu medycyny estetycznej w celu podtrzymania i wzmocnienia rezultatów 
pozabiegowych.

A-PEEL (arginina, kwas mlekowy, mocznik) 180 / 220 zł 50 minut

Szybka poprawa stanu skóry tłustej, znormalizowanie wydzielania sebum, zniwelowanie zaskórników
i stanów zapalnych.

M- PEEL (kwas migdałowy, kwas azelainowy) 180 / 220 zł 50 minut

Działanie przeciwzapalne i antyseptyczne, przyspieszenie procesu gojenia wyprysków i podrażnień.
S- PEEL (k. salicylowy, k. pirogronowy i 0,1% retinol) 200 / 250 zł 50 minut



DODATKI DO ZABIEGÓW

RETINOL - rekomendowany cerom dojrzałym oraz jako profilaktyka przeciwstarzeniowa zabiegowych.
PCA Ultra Peel II 170 / 200 zł 30 minut

Idealne rozwiązanie dla skór z przebarwieniami.
TERAPIA ŁĄCZONA Sensi Pell+ Ultra Peel II 280 / 320 zł 45 minut

Modelująca i regenerująca maska na twarz sprawi, że skóra będzie wyglądać młodziej i promiennie.

Zabieg złuszczania naskórka za pomocą peelingu zawierającego enzymy roślinne.

MASKA ALGOWA 40 zł 25 minut

PEELING ENZYMATYCZNY 40 zł 25 minut

MASAŻ TWARZY 70 zł 25 minut

Delikatna formuła peelingu zaprojektowana w celu terapii skór wrażliwych. Działa przeciwzapalnie, 
przeciwtrądzikowo, zapobiega migracji bakterii. Stanowi terapię skóry z trądzikiem różowatym
i rumieniem utrwalonym.

PCA Sensi Peel 230 / 260 zł 45 minut

Głęboko złuszczający i regenerujący kwas, który ma zdolność docierania aż do warstwy brodawkowej 
skóry. Ma silne działanie anti-aging. Powoduje zmianę struktury naskórka, stymuluje namnażanie nowych 
komórek i włókien kolagenowych, a także aktywuje procesy naprawy uszkodzeń powstałych z powodu UV.

G-PEEL (kwas glikolowy) 180 / 220 zł 50 minut



MEZOTERAPIA IGŁOWA
Mezoterapia stosowana jest w celu rewitalizacji, odmładzania i liftingowania skóry. Polega na wstrzykiwaniu małych 
dawek substancji leczniczych bezpośrednio w skórę.

300 zł

250 - 300 zł

200 zł

250 zł

450 - 500 zł

250 zł

SKÓRA GŁOWY
TWARZ
SZYJA     

DEKOLT
TWARZ + SZYJA + DEKOLT
DŁONIE

ZABIEGI HI-TECH Z WYKORZYSTANIEM URZĄDZEŃ

Redukcja zmarszczek, modelowanie owalu twarzy, asymetria, tonizowanie, ujędrnianie, napinanie.
ICOONE® NA TWARZ (twarz, szyja, dekolt) 45 minut

240 zł
1100 zł
2000 zł
3400 zł

Zabieg pojedynczy:
Pakiet 5 zabiegów:

Pakiet 10 zabiegów:
Pakiet 20 zabiegów:

Zabieg oparty na mezotransdukcji (alternatywa dla mezoterapii igłowej) przeznaczony do głębokiego 
nawilżenia skóry, modelowania owalu twarzy, liftingu, ujędrnienia i rozjaśnienia skóry, redukcji zmarszczek 
oraz przebarwień.

MESO T-8 TWARZ

twarz / szyja / dekolt 

twarz / szyja / dekolt 

200 zł 45 minut

350 zł 80 minut



SKINLIGHT SORISA

Pod każdą maskę i światło LED zawsze można dodatkowo zastosować koktajl odpowiedni do typu 
40 zł

Mikrodermabrazja, drenaż, mezoterapia bezigłowa, maska (fototerapia światłem LED)

Mikrodermabrazja, mezoterapia bezigłowa, kriolift.

PROGRAM PRZECIWZMARSZCZKOWY – ZABIEG Z MASKĄ WRINKLE CARE

PROGRAM UJĘDRNIAJĄCY – ZABIEG Z MASKĄ UJĘDRNIAJĄCĄ LIFT CARE

250 zł
55 minut

250 zł
50 minut



KARBOKSYTERAPIA

ZAFIRRO

Polega na podskórnym precyzyjnym wstrzykiwaniu, przy użyciu specjalnego urządzenia, kontrolowanych 
dawek dwutlenku węgla. Zabieg prowadzi do przywrócenie jędrności i elastyczności skóry twarzy, 
minimalizuje worki i cienie pod oczami oraz redukuje podwójny podbródek.

To w pełni bezpieczna i bezbolesna metoda na odmładzanie skóry. Wykorzystuje się tutaj urządzenie 
emitujące promieniowanie podczerwone IR. Tzw. „lifting bez skalpela”- mocna stymulacja kolagenu
i elastyny, poprawa owalu twarzy i zagęszczenie wiotkiej skóry.

120 zł 300 zł
200 zł 200 zł
150 zł 1500 zł
150 zł

Powieki + cienie pod oczami: Twarz + szyja + dekolt:
Twarz: Łysienie:
Szyja: Twarz (10 zabiegów):

Dekolt:

700 zł
500 zł
1000 zł

1300 zł
300 zł

Twarz:
Szyja:

Twarz + szyja:

Twarz + szyja + dekolt:

Okolica oczu:

DERMAPEN
Odmładzanie przez nakłuwanie. Dermapen stymuluje naturalne procesy regeneracyjne zachodzące
w skórze, dzięki systemowi pulsujących igieł dostarcza substancji czynnych do naskórka i skóry właściwej 
oraz zapewnia intensywną stymulację fibroblastów. Idealnie sprawdza się przy redukcji przebarwień, blizn 
oraz rozstępów.

320 zł
550 zł
650 zł
300 - 600 zł

Okolica oczu:
Twarz (w tym okolica oczu):
Twarz + szyja + dekolt (w tym ogolica oczu):
Blizny, rozstępy (w zależności od wielkości):



STREFA MĘSKA

Głębokie oczyszczanie, detoks, wydłużenie życia komórek dla każdego typu skóry. Aktywuje układ 
detoksykacji komórkowej skóry i pobudza procesy regeneracji.

Zabieg prowadzi do reaktywacji genów nawadniania, aby ugasić pragnienie i przywrócić dobre 
samopoczucie skórze odwodnionej i suchej.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY

ZABIEG NAWILŻAJĄCY

ZABIEG PRZECIWSTARZENIOWY

220 zł 80 minut

220 zł 80 minut

240 zł 80 minut



ZABIEGI 
NA CIAŁO 



PEELINGI

ŁAŹNIA PAROWA

KOKOSOWY
CZEKOLADOWY

ZIELONA HERBATA
KAWOWY

MALINOWY

78 zł 25 minut

78 zł 25 minut

78 zł 25 minut

78 zł 25 minut

78 zł 25 minut

1 - 2 OSOBY

3 - 4 OSOBY

50 zł 30 minut
80 zł 60 minut

70 zł 30 minut
100 zł 60 minut

Przed każdym masażem polecamy wizytę w łaźni parowej oraz peeling całego ciała, który złuszczy 
martwy naskórek i pozostawi ciało jedwabiście gładkie...



MASAŻE

Masaż relaksacyjny całego ciała naturalną, przyjemnie ciepłą i pachnącą czekoladą.

Masaż relaksacyjny całego ciała na bazie musu jogurtowo-truskawkowego.

CHOCOLATE FONDUE

YOGHURT CAKE

150 zł 50 minut

140 zł 50 minut

Jest zabiegiem odżywczym i relaksującym, doskonałym dla osób o alergicznej i wrażliwej skórze.

Masaż ciepłymi stemplami ziołowymi wywodzący się z tradycji wschodu.

WITAMINOWY MASAŻ MASŁEM KARITE

HERBAL – MASAŻ ZIOŁOWYMI STEMPLAMI

160 zł 50 minut

160 zł 50 minut

Masaż o działaniu odprężającym przy użyciu relaksującej mięśnie 
kompozycji esencjonalnych olejków.

Masaż ciepłą świecą aromatyczną sprawia, że skóra staje się nawilżona, gładka i aksamitna w dotyku. 
Przynosi ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję.

Odprężający i redukujący napięcie mięśniowe. Masaż o aromacie białej czekolady.

AROMATYCZNY MASAŻ CIEPŁYM OLEJEM

ZMYSŁOWY MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ

WHITE LUXURY

110 zł 50 minut

190 zł 50 minut

140 zł 50 minut

60 zł 25 minut
plecy



Połączenie ciepłych kamieni bazaltowych z technikami masażu 
relaksacyjnego ,masażu limfatycznego i akupresury ma zbawienny wpływ 
na zmęczone, zestresowane ciało i umysł człowieka.

MASAŻ KAMIENIAMI WULKANICZNYMI

MASAŻ RELAKSACYJNY STÓP

190 zł 80 minut

150 zł 50 minut

70 zł 25 minut



RYTUAŁY LA BRU DAY SPA

Specjalnie opracowany rytuał relaksujący z elementami masażu Lomi Lomi oraz masażu karaibskiego.

Zanurz się w uspokajającym świecie zgranym z peelingiem kokosowym, połączonym z delikatnym 

Prawdziwa sztuka cieszenia się urokami masażu, który działa relaksująco na całe ciało, przy użyciu de 
egzotycznego oleju z konopii indyjskiej. Ta niesamowita podróż połączona jest z płynnymi lecz mocnymi
i głębokimi ruchami masażu balijskiego.

Całościowa pielęgnacja dbająca o piękne, jedwabiste ciało i dobre samopoczucie ducha dzięki aromatowi 
słodkiej i delikatnej woni płatków piwonii ,magnolii i róży. Zabieg doskonale nawilża skórę oraz chroni ją 
przed czynnikami zewnętrznymi.

VANILLA SKY

COCO DELICIOUS

MASAŻ BALIJSKI

RYTUAŁ WSCHÓD

199 zł 80 minut

199 zł 80 minut

180 zł 80 minut

190 zł 80 minut

Specjalnie opracowane rytuały naszego SPA, które przeniosą Cię w świat relaksu...

Rytuał kosmetyczny wzbogacony drogocennym bursztynem bałtyckim- symbolem wiecznej młodości. 
Zabieg energizujący, który wzmacnia ciało i przywraca spokój duszy.

RYTUAŁ ZACHÓD 190 zł 80 minut



Rytuał składa się z następujących etapów: kąpiel parowa, złuszczenie 
naskórka przy użyciu naturalnego czarnego mydła oraz rękawicy kessa, okład 
na ciało z naturalnej glinki bogatej w minerały, nałożenie na ciało oleju 
arganowego. Rytuał intensywnie wygładza i nawilża skórę. Podczas rytuału 
oddajemy do wyłącznej dyspozycji Gości urzekający orientalnym klimatem 
gabinet.

RYTUAŁ HAMMAM
250 zł do 90 minut

450 zł do 90 minut

dla 1 osoby

dla 2 osób



ZABIEGI MODELUJĄCE

Zabieg estetyczny na ciało- redukcja tkanki tłuszczowej oraz cellulitu, ujędrnianie skóry, modelowanie 
sylwetki, podnoszenie pośladków, modelowanie brzucha, lifting biustu, dla kobiet po porodzie.

ICOONE

ICOONE MEDYCZNY

BASE [20 min.] + 2 x FOCUS [20 min.]

1100 zł
2100 zł + 1 zabieg gratis

3500 zł

Pakiet 5 zabiegów:
Pakiet 10 zabiegów:
Pakiet 20 zabiegów:

strój do zabiegów gratis

250 zł + 60 zł strój

50 zł (10 minut)

Zabieg pojedynczy:
Dodatkowy pojedynczy Focus:

Blizny, rozstępy, dla kobiet po porodzie, po zabiegach liposukcji, przykurczach, rekonwalescencja przy 
złamaniach, zaparciach oraz jako masaż powysiłkowy i przedstartowy.

Pakiet 5 zabiegów:

Pakiet 10 zabiegów:

Zabieg pojedynczy: 10 minut

450 zł
900 zł
100 zł

Zabieg pojedynczy:

Zabieg pojedynczy:
20 minut
30 minut

150 zł
200 zł



Kriolipoliza jest nową techniką, która pozwala na miejscowe usuwanie tkanki tłuszczowej w ramach 
nieinwazyjnego, ograniczonego powierzchniowo zabiegu. Metoda polegająca na kontrolowanym, 
schładzaniu tkanki tłuszczowej w celu jej rozbicia.

KRIOLIPOLIZA

45 minut
80 minut
80 minut
80 minut

Brzuch (1 przyłożenie):

Uda (zewn. 2 przyłożenia):

Pośladki (2 przyłożenia):

Boki (2 przyłożenia):

400 zł
700 zł
700 zł
700 zł

Polega na podskórnym podaniu dwutlenku węgla na obszary wymagające leczenia i odbudowy. Infuzja 
CO2 powoduje zwiększenie przepływu krwi, tlenu i składników odżywczych do leczonego obszaru oraz 
osłabia komórki tłuszczowe urazem ciśnieniowym w trakcie podawania gazu.Terapia dwutlenkiem węgla 
jest stosowana w leczeniu rozstępów, cellulitu i blizn.

KARBOKSYTERAPIA

100 - 200 złBlizny:

100 - 300 złRozstępy:

100 - 250 złŁuszczyca:

200 złBrzuch: 1500 złPakiet 10 zabiegów:

200 złŁysienie: 1500 złPakiet 10 zabiegów:
250 złNogi + pośladki: 2000 złPakiet 10 zabiegów:



To w pełni bezpieczna i bezbolesna metoda na odmładzanie skóry. Wykorzystuje się tutaj urządzenie 
emitujące promieniowanie podczerwone IR. Dochodzi wówczas do kontrolowanego podgrzania głębokich 
warstw skóry właściwej, do ok. 65 st. C. Znakomicie sprawdza się przy skórach wiotkich, które po ciąży lub 
utracie wagi straciły na elastyczności.

ZAFFIRO

Brzuch:

Uda strona wewnętrzna:

Nogi (nad kolanami):

Ramiona (pelikany):

1000 zł
1200 zł
800 zł
1000 zł

Pośladki:
Dłonie:

Piersi:

1000 zł
500 zł
1000 zł



Bezinwazyjny, zabieg modelujący sylwetkę, polegający na działaniu zewnętrznego źródła ultradźwięków o 
określonej mocy bezpośrednio na podskórną tkankę tłuszczową wybranej partii ciała.

KAWITACJA ULTRADŹWIĘKOWA

30 minut
30 minut
30 minut
30 minut

Uda (tył) + pośladki:

Uda (przód):

Brzuch:

Ramiona (pelikany):

140 zł
140 zł
140 zł
120 zł

Pakiet 6 zabiegów: 700 zł

Zabiegi radiofrekwencji wykorzystują efekt podgrzania tkanek, który powstaje w wyniku przepływu przez 
skórę prądu wysokiej częstotliwości. Podgrzanie skóry skutkuje ponownym napięciem włókien 
kolagenowych oraz stymulacją fibroblastów do tworzenia nowego kolagenu i elastyny.

FALE RADIOWE

30 minut
30 minut
30 minut
30 minut

Uda (tył) + pośladki:

Uda (przód):

Brzuch:

Ramiona (pelikany):

140 zł
140 zł
140 zł
120 zł

Pakiet 6 zabiegów: 700 zł



ZABIEGI UJĘDRNIAJĄCE

ZABIEGI ANTYCELLULITOWE

Sekret młodości do zwalczania wiotkiej skóry i oznak starzenia się ciała. Przywraca ciału elastyczność, 
gładkość i napięcie.

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY Diego Dalla Palma

EASY:

MEDIUM:

HIGH:

50 minut
80 minut   + woalka ujędrniająca
80 minut   + woalka ujędrniająca oraz szokowa ampułka ujędrniająca

150 zł
250 zł
290 zł

Intensywny zabieg do walki z cellulitem. Modeluje tkanki i intensywnie wygładza skórę.

ZABIEG ANTYCELLULITOWY Diego Dalla Palma

EASY:

MEDIUM:

HIGH:

50 minut
80 minut   + termo-aktywny bandaż modelujący
80 minut   + termo-aktywny bandaż modelujący oraz szokowa ampułka drenująca

150 zł
250 zł
290 zł

Regularne działanie baniek chińskich i drenażu limfatycznego 
wspomaga walkę z cellulitem.

ORIENTALNY MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ 140 zł

80 zł

50 minut

25 minut



ZABIEGI ODTOKSYCZAJĄCO - WYSZCZUPLAJĄCE

Pomaga zwalczyć kumulowanie się miejscowej otyłości oraz modeluje profil ciała, pobudza drenowanie 
istniejącego tłuszczu i hamuje rozwój nowych komórek tłuszczowych.

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY Diego Dalla Palma

EASY:

MEDIUM:

HIGH:

50 minut
80 minut   + termo-aktywny bandaż modelujący
80 minut   + termo-aktywny bandaż modelujący oraz szokowa ampułka drenująca

150 zł
250 zł
290 zł



DŁONIE
I STOPY



MANICURE

MANICURE KLASYCZNY

MANICURE BIOLOGICZNY

ZABIEG ODŻYWCZY

MANICURE + MALOWANIE PAZNOKCI

50 zł do 40 minut

60 zł do 40 minut

50 zł do 40 minut

65 zł do 60 minut

98 zł do 70 minut

60 zł do 30 minut    - samo nałożenie hybrydy (bez opracowania paznokci)
80 zł do 60 minut    

Dotyk luksusowej pielęgnacji dłoni oraz paznokci połączony z rytuałem O.P.I. Rytuał składa się z 
wygładzającego peelingu, głęboko odżywiającej maski, relaksującego masażu dłoni, usunięcia skórek oraz 
nadania paznokciom odpowiedniego kształtu.

Stylizacja paznokci stworzona na bazie delikatnego, oddychającego żelu, który utrzymuje się na 
paznokciach dłużej, nie wiąże się silnie z płytką paznokcia, dzięki czemu chroni ją przed zniszczeniem.

MANICURE LA BRU SPA

MANICURE HYBRYDOWY



PEDICURE

PEDICURE KLASYCZNY

PEDICURE + MALOWANIE PAZNOKCI

90 zł do 70 minut

105 zł do 90 minut

PEDICURE + MANICURE HYBRYDOWY 190 zł

109 zł do 100 minut

60 zł do 30 minut    - samo nałożenie hybrydy (bez opracowania paznokci)
140 zł do 90 minut    

Dotyk luksusowej pielęgnacji stóp oraz paznokci, który przywróci im nie tylko właściwy poziom nawilżenia, 
odżywi je, ale również otuli zmysłowym zapachem. Rytuał składa się z wygładzającego peelingu, głęboko 

PEDICURE LA BRU SPA

PEDICURE HYBRYDOWY



USŁUGI PODOLOGICZNE

KONSULTACJA PODOLOGICZNA (przy zabiegu bezpłatna) 40 zł 20 minut

WIZYTY KONTROLNE - KOREKTA KLAMRY 40 zł do 30 minut

USUWANIE ODCISKÓW I MODZELI od 40 zł

REKONSTRUKCJA USZKODZONEJ PŁYTKI PAZNOKCIA 50 - 60 zł 30 - 50 minut

75 zł 30 - 60 minutKLAMRA PLASTIKOWA BS CLASSIC na wrastające paznokcie

ZABIEGI DODATKOWE
WOSKOWANIE

GÓRNA WARGA / BRODA 25 zł 20 minut

CAŁE NOGI 110 zł do 60 minut

ŁYDKI 55 zł do 40 minut

UDA 80 zł do 40 minut

BIKINI PŁYTKIE 45 zł do 40 minut

RĘCE 45 zł do 40 minut

PACHY 40 zł do 30 minut

PLECY / KLATKA PIERSIOWA 90 zł do 30 minut



PIELĘGNACJA OCZU

OPALANIE NATRYSKOWE

REGULACJA BRWI 15 zł

HENNA BRWI + REGULACJA BRWI 25 zł

20 zł

HENNA BRWI, RZĘS + REGULACJA BRWI 40 zł

99 zł

49 zł

HENNA RZĘS

15 złHENNA BRWI

Całkowicie bezpieczny i zdrowy sposób na złocistą, piękną opaleniznę bez promieni UV.

Przed zabiegiem polecamy peeling ciała.











ul. Warszawska 29, 59-900 Zgorzelec
tel.: +48 75 77 55 000
e-mail: recepcja@labrudayspa.pl

www.labrudayspa.pl


