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Kosmetyka twarzy 
Do zabiegów kosmetycznych twarzy stosujemy kosmetyki marki Thalgo. Marka Thalgo to gwarancja 

prestiżu i profesjonalizmu. Znana jest ona od 40 lat na świecie i 16 lat w Polsce. 
 

ZABIEG TRADYCYJNY THALGO - zabieg ten można wykonać dla każdego typu skóry. 
Ma za zadanie oczyścić skórę z zaskórników, wygładzić i odświeżyć naskórek 

70 min 130 zł 

RE-BALANCING TREATMENT - zabieg balansujący z mikronizowaną algą.  
Jest to w 100% naturalny zabieg przeznaczony do skóry tłustej i trądzikowej 

55 min 140 zł 

AQUARELLE - zabieg intensywnie nawilżający dla skór szarych, zmęczonych. 60 min 140 zł 
PURE COLAGEN VELVET MASK - zabieg głęboko nawilżający powodujący złagodzenie 

zmarszczek. Kolagen pozwala utrzymać wysoki poziom nawilżenia 
50 min 230 zł 

PURE COLLAGEN VELVET MASK + SEVE MARINE - kompleks SEVE MARINE został 
pozyskany z algi Blidingia Minima, która potrafi w sobie rozwinąć odporność na stress 

wodny. Może zmagać się z brakiem wody nawet przez  
14 dni. Zabieg przeznaczony do pielęgnacji skóry potrzebującej głębokiego nawilżenia, 

regeneracji, spłycenia zmarszczek 

50 min 230 zł 

THALGODERM ORGANIC MASK + RASPBERRY EXTRACTS - zabieg przeznaczony do 
skóry wrażliwej, delikatnej, suchej naczyniowej. Łagodzi on zaczerwienienie, wygładza 

i wzmacnia ścianki naczyń włosowatych 

55 min 160 zł 

AROMATHERAPY TREATMENT - zabieg z użyciem olejków esensjonalnych. 
Przeznaczony dla osób zestresowanych żyjących w pośpiechu 

60 min 150 zł 

W każdym zabiegu THALGO występuje masaż twarzy!   
PEELING MIGDAŁOWY TWARZY NATINUEL - zabieg nawilżający, odbudowujący, 

antyoksydacyjny, regenerujący, rozświetlający, niwelujący drobne przebarwienia skóry. 
Przeznaczony dla każdego typu skóry, nawet bardzo wymagającej. Mogą go stosować 

osoby przebywające na słońcu 

50 min 110 zł 

PEELING MIGDAŁOWY TWARZY, SZYI, DEKOLTU NATINUEL 50 min 140 zł 
OCZYSZCZANIE MANUALNE 90 min 100 zł 

OCZYSZCZANIE MANUALNE + KAWITACJA - oczyszczanie manualne + oczyszczanie 
ultradźwiękowe 

90-120 min 130 zł 

OCZYSZCZANIE KAWITACYJNE - oczyszczanie za pomocą ultradźwięków 60 min 90 zł 
MASAŻ TWARZY SZYI I DEKOLTU + PEELING + AMPUŁKA (MASKA) 60 min 80 zł 

MASAŻ TWARZY SZYI I DEKOLTU 30 min 55 zł 
Płatki kolagenowe pod oczy  35 zł 
PEELING CIAŁA + KREM 50 min 80 zł 

SONOFOREZA - wtłaczanie substancji aktywnych w głąb skóry za pomocą ultradźwięków 50 min 90 zł 
MIKROMASAŻ 50 min 90 zł 

 
 

Dłonie i stopy 
Manicure podstawowy 30 min 35 zł 

Manicure z malowaniem (FRENCH) 45 min 40-45 zł 
Malowanie paznokci (FRENCH)  15-20 zł 

Opiłowanie paznokci  10 zł 
Manicure LUMIA (MANICURE + PEELING + MASAŻ + MASKA)  65 zł 

Zdobienie paznokci  2 zł/szt 
Manicure hybrydowy SHELLAC (FRENCH)  75-80 zł 

Pomalowanie lakierem hybrydowym SHELLAC (FRENCH)  60-65 zł 
SYSTEM ŻELOWY PAZNOKCI   
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10 x żel (FRENCH)  100-110 zł 
10 x żel z przedłużeniem paznokci (FRENCH)  120-130 zł 

uzupełnienie 1 warstwy żelu  70 zł 
uzupełnienie 1 warstwy żelu (FRENCH)  70-80 zł 
PEDICURE podstawowy z peelingiem 50 min 75 zł 
PEDICURE z malowaniem (FRENCH) 60 min 80-85 zł 

Malowanie paznokci (FRENCH)  15-20 zł 
PEDICURE + położenie żelu (FRENCH)  150-160 zł 

PEDICURE + lakier SHELLAC (FRENCH)  120-130 zł 
Malowanie SHELLAC (FRENCH)  60-65 zł 

 
 

Depilacja 
Wąsik 15 zł 
Broda 15 zł 
Twarz 30 zł 
Pachy 25 zł 

Całe ręce 50 zł 
Przedramiona 25 zł 

Całe nogi 80 zł 
Łydki 40 zł 
Uda 45 zł 

Bikini całość 50 zł 
Bikini częściowo 30 zł 

Brzuch 25 zł 
Całe plecy 70 zł 

 
 

Makijaż 
Makijaż dzienny 60 zł 

Makijaż wieczorowy 100 zł 
Makijaż ślubny 100 zł 
Makijaż próbny 60 zł 

 
 

Pielęgnacja okolic oka 
Henna brwi 15 zł 
Henna rzęs 15 zł 

Regulacja brwi 15 zł 
Epilacja woskiem 20 zł 

Henna brwi i rzęs + regulacja 35 zł 
Henna brwi i rzęs + epilacja woskiem 40 zł 

Henna brwi + regulacja 30 zł 
 
 



Cennik usług – Studio Urody Lumia 
www.lumia.com.pl 
 
 
 

Pielęgnacja ciała 
Peeling ciała plus balsam  80 zł 

Relaksacyjny masaż pleców z wykorzystaniem aromaterapii 30 min 75 zł 
Relaksacyjny masaż całego ciała z wykorzystaniem aromaterapii  110 zł 

Relaksacyjny masaż twarzy i głowy  70 zł 
Antystresowy masaż całego ciała gorącymi olejami  110 zł 

Masaż Lumia (masaż całego ciała gorącymi olejami połączony z masażem twarzy)  150 zł 
Masaż całego ciała na cztery ręce  200 zł 

Masaż od stóp do głów 90 min 170 zł 
Pakiet relaksacyjny (twarz, plecy, stopy)  90 zł 

 
 

Przedłużanie rzęs 
Założenie rzęs 250 

Uzupełnienie do 2 tygodni 100 
Uzupełnienie do 3 tygodni 140 
Uzupełnienie do 4 tygodni 160 
Uzupełnienie do 5 tygodni 200 

 
 

Usługi fryzjerskie 
STRZYŻENIE  

włosy krótkie 45 zł + modelowanie + cięcie i koloryzacja 100 zł  
włosy średnie 55 zł + modelowanie + cięcie i koloryzacja 120 zł  
włosy długie 65 zł + modelowanie + cięcie i koloryzacja 140 zł  

męskie (bez mycia) 25 zł 
męskie (z myciem) 30 zł 

dziecko 18 zł 
maszynka 18 zł 

podcięcie końcówek 20 zł 
MODELOWANIE  

krótkie 30 zł 
średnie 38 zł 
długie 45 zł 

KOLORYZACJA  
włosy krótkie 70 zł 
włosy średnie 90 zł 
włosy długie 120 zł 

baleyage 80-120 zł 
baleyage włosy krótkie z modelowaniem i cięciem 120 zł 
baleyage włosy średnie z modelowaniem i cięciem 140 zł 
baleyage włosy długie z modelowaniem i cięciem 160 zł 

korona 100 zł 
FRYZURY UPINANE  

wieczorowa 70-90 zł 
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ślubna 120 zł 
trwała 90-110 zł 

kuracja 25 zł 
grzywa, broda, wąs, prostownica 10 zł 

 
 


