


Raja Medical 

ZABIEGI PRZY UŻYCIU 
OxyLight i IonixLight

TO WYJĄTKOWE DOŚWIADCZENIE,
KTÓRE  NATYCHMIAST POPRAWI

KONDYCJĘ SKÓRY TWARZY.

mini facial 45’                 400,-

Zabieg typu quick-fix. 

Idealnie wpisujący się w tryb miejskiego 
stylu życia lub jako relaksujący sposób na 
wypełnienie krótkiej przerwy w grafiku.

Do wyboru:

• mikrodermabrazja  ‘odświeżenie’
• infuzja tlenowa ‘dotlenienie’ 
• mikroprądy Myolight  ‘napięcie’
• ultradźwięki  Biosonix ‘odżywienie’

Każdy mini zabieg to także dobrane do 
indywidualnych potrzeb preparaty 
zabiegowe oraz relaksująca, dotleniająca 
sesja pod panelem LED Oxylight lub 
Ionixlight. 

Jako pierwsi w Europie, oferujemy
uwielbiane przez najpopularniejsze
gwiazdy ze świata mediów, zabiegi

OxyLight i IonixLight.

standard OxyLight 70’                    600,-

Połączenie innowacyjnej technologii, 
sprawdzonych rozwiązań i indywidualnie 
dobranych preparatów w jednej wyjątkowej 
sesji. 

Mikrodermabrazja, infuzja tlenowa, 
ultradźwięki Biosonix i mikroprądy 
Myolight w połączoniu z celowaną 
fototerapią LED, a na koniec - wielki finał - 
czyli relaksująca sesja dotleniająca pod 
panelem LED Oxylight z jednoczesnym 
natryskiem czystego tlenu. Jeszcze nigdy 
efekty nieinwazyjnych zabiegów nie były 
bardziej zadowalające. 



Nie tylko tlen i światło. Doświadczenie.
NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA

METODA NIEINWAZYJNEGO
USZLACHETNIANIA SKÓRY TWARZY.

standard IonixLight 70’                  700,-

Mikrodermabrazja, drenaż limfatyczny, 
infuzja tlenowa, innowacyjne ultradźwięki 
Biosonix i mikroprądy MyoLight z 
jednoczesną celowaną fototerapią LED. Na 
koniec rewolucyjna sesja dotleniająca pod 
panelem LED IonixLight. Wszystko przy 
użyciu indywidualnie dobranych 
preparatów zabiegowych najwyższej 
jakości.

pakiety standard IonixLight 70’

4 zabiegi     2600,-
6 zabiegów    3800,-
8 zabiegów   4900,-

autorski IonixLight 70’                  700,-

Autorski zabieg Lalka Med Spa. Nie tylko jest 
niezwykle przyjemny, ale przede wszystkim 
przynosi natychmiastowe rezultaty.  Sesja 
obejmuje masaż, aplikację maski w 
płachcie, której działanie maksymalizujemy 
wtłaczając składniki aktywne w głąb skóry 
ultradźwiękami z LED Biosonix. Następnie 
wykonujemy infuzję tenową za pomocą 
czystego tlenu i kończymy sesją dotleniającą 
pod panelem LED IonixLight. Skóra jest 
nawilżona, zrewitalizowana i ujędrniona.

Doskonała opcja na prezent lub przed 
ważnym wyjściem.

Panel LED IonixLight w końcowej sesji 
udoskonalono o technologię - Ionized Oxygen. 
Od teraz uwalniany tlen wzbogacony jest o 
ujemne jony, które neutralizują działanie 
wolnych rodników na powierzchni skóry, 
zapobiegając uszkodzeniom komórek, a 
tym samym spowalniając procesy starzenia, 
wspierając produkcję kolagenu i stymulując 
procesy regeneracyjne. 

Dodatkowo ujemne jony zwiększają 
przepuszczalność błon komórkowych 
sprawiając, że zarówno sam tlen jaki i 
stosowane w trakcie zabiegu koktajle są  
lepiej absorbowane.

Jednoczesny natrysk ujemnie 
zjonizowangeo tlenu oraz 

fototerapia LED, doprowadzą Twoją 
skórę do jej możliwie najlepszej kondycji. 

To jedyne takie rozwiązanie w swoim 
rodzaju. Spowolnienie procesów starzenia 
oraz redukcja jego istniejących oznak, 
stymulacja produkcji kolagenu, lepsze 
przyswojenie preparatów zabiegowych, 
dodatkowe dotlenienie, regeneracja, 
nawilżenie oraz ukojenie. 



target 90’                800,-

Zabieg celowany w konkretne potrzeby 
skóry. Autorski zabieg, w którym zarówno 
technologia używana w jego trakcie jak i 
produkty są dobierane, tak aby pracować 
nad konkretnym problemem. Trądzik, 
przebarwienia, utrata elastyczności, 
uporczywa suchość ? To zabieg dla Ciebie. 
Zabieg jest budowany w zależności od 
indywidualnych potrzeb.

6 zabiegów                  4300,-

pre - event 90’     900,-

Zabieg bankietowy, polecany przed 
ważnymi wyjściami, jako przygotowanie do 
ważnego wydarzenia (seria) lub wtedy kiedy 
po prostu szybko chcemy znacznie 
poprawić wygląd skóry. W trakcie 
przechodzimy przez etapy oczyszczenia, 
odżywienia i nawilżenia, rozjaśnienia, 
poprawy napięcia i owalu. W zabieg 
włączamy manualne masaże liftingujące. 
Na koniec serwujemy dotleniającą sesję 
LED IonixLight. Stosujemy aparaturę, 
preparaty i maski indywidualnie dobrane 
do potrzeb skóry. Efekt ‘glow’  
gwarantowany. 

6 zabiegów                  4900,-

NIEINWAZYJNE, 
SPERSONALIZOWANE SESJE 

USZLACHETNIAJĄCE SKÓRĘ, 
KTÓRE POZWALAJĄ 

ZARÓWNO NA 
PRZEPROWADZENIE ZABIEGÓW

BANKIETOWYCH, MOMENTALNIE 
POPRAWIAJĄCYCH WYGLĄD 

SKÓRY, JAK I BARDZIEJ
ZAAWANSOWANYCH TERAPII.

full service 120’             1000,-

Od zabiegu ‘pre-event’ odróżnia go to, iż 
poszczególne etapy trwają dłużej, skupiamy 
się dogłębnie na poszczególnych potrzebach 
lub problemach. W zabieg oprócz 
indywidualnie dobieranej aparatury i 
preparatów włączony jest masaż 
liftingujący. Skóra może być bardziej 
zaczerwieniona, stąd nie jest polecany przed 
ważnymi wyjściami. To sesja dla ciała i dla 
duszy. Wykończona relaksującą i 
dotleniającą sesją LED IonixLight.



Biologique Recherche

ISTNIEJĄCA OD PONAD 40 LAT,
FRANCUSKA MARKA KOSMETYKÓW BIOLOGICZNYCH I 

AUTORSKICH ZABIEGÓWT HAUTE COUTURE.

Zabiegi aplikacyjne

Young Eyes Treatment    230,-

Odmładzający zabieg na okolice oczu. 
Wygładza oraz skutecznie wypełnia linie i 
zmarszczki, dzięki autorskiemu masażowi 
BR oraz innowacyjnej aplikacji kwasu 
mlekowego zawartego w Lotion MC 110.

 

Vivant Treatment     300,-

Leczniczy zabieg przeciwtrądzikowy z 
użyciem kultowej Masque Vivant. Reguluje 
wydzielanie sebum, oczyszcza i zwęża pory. 
Przyspiesza gojenie stanów zapalnych, 
zapobiega ich nawrotom oraz głęboko 
nawilża skórę. W Lalka Med Spa połączony 
z dotleniającą terapią niebieskim światłem 
LED IonixLight. 

Biomagic Treatment        350,-

Bankietowy zabieg 
regulująco-rozświetlający. Łączy matujące i 
zwężające pory działanie białej glinki oraz 
ujędrniające, uelastyczniające i 
przeciwstarzeniowe działanie krzemu. 
Liftinguje, zwęża pory, ujednolica i 
rozjaśnia skórę. Doskonała propozycja dla 
mężczyzn. 

Cold Mask            370,-

Zabieg regulująco-łagodzący. Polecany do 
skóry wrażliwej, problemowej, ale też 
dojrzałej. Wykorzystuje kojące i matujące 
działanie alg Laminaria. Redukuje    
podrażnienia i zaczerwienienie oraz 
nadmiar wydzielanego sebum. Skóra 
zostaje nawilżona i ukojona.   



Vip O2      370,-

Zabieg dotleniający. Rozjaśnia, głęboko 
nawilża i wygładza pozostawiając cerę     
promienną i wypoczętą. Polecany w 
przypadku skóry zmęczonej, poszarzałej,              
potrzebującej dotlenienia i odświeżenia. 
Bardzo dobre rozwiązanie w przypadku 
sińców i opuchnięć okolic oczu, a także dla 
palaczy.

AHA Treatment                           400,-

Zabieg odnawiający dla skóry 
problematycznej lub skóry dojrzałej. 
Wykorzystuje złuszczające i odmładzające 
działanie kwasów owocowych. Delikatnie 
złuszcza przywracając odpowiednią 
grubość warstwie rogowej naskórka. 
Nawilża, stymuluje produkcję kolagenu, 
poprawia jej jędrność i napięcie. Ujednolica 
i rozjaśnia koloryt, redukuje przebarwienia.

4 zabiegi                    1450,-
6 zabiegów     2150,- 

Masque PIGM 400                     500,-

Zabieg na przebarwienia. Rozjaśniający, 
wykorzystujący połączenie wysoko 
stężonych składników aktywnych, 
działających na 4 poziomach 
melanogenezy. Widocznie redukuje 
istniejące zmiany pigmentacyjne oraz 
zapobiega powstawaniu nowych. 
Ujednolica koloryt skóry, rozjaśnia ją i 
odżywia, nie powodując uporczywego 
intensywnego łuszczenia.

6 zabiegów      2600,-

 

Naturalne piękno.

 KOSMETYKI BIOLOGICZNE,
CENIONE ZA POTWIERDZONĄ 

SKUTECZNOŚĆ, OPARTĄ NA KLINICZNYCH 
METODACH PIELĘGNACJI 

SKÓRY TWARZY.



Zabiegi liftingujące

MC 110                                450,-

Zabieg wypełniający zmarszczki. 
Przeznaczony dla skóry dojrzałej, której 
głównym problemem są zmarszczki.                
Intensywny zabieg redukujący zmarszczki i 
linie oparty o autorski masaż BR, łączący 
ruchy modelujące kontury twarzy z 
nowatorską metodą aplikacji aktywnych 
substancji o działaniu wypełniającym, 
nawilżającym, widocznie poprawiającym 
napięcie i nawilżenie skóry. Doskonała 
propozycja pielęgnacji okolic oczu. 

6 zabiegów      2450,- 

Lift C.V.S.      500,-

Zabieg liftingujący. Przeznaczony dla skóry 
dojrzałej, z przebarwieniami i oznakami 
starzenia takimi jak wyraźny spadek 
jędrności, niejednolitą strukturą oraz 
kolorytem. Intensywny zabieg liftingujący 
oparty o głęboki, modelujący kontury 
twarzy masaż mięśni i tkanki łącznej. 
Wykorzystuje aktywne substancje o 
działaniu złuszczającym, wygładzającym i 
rozjaśniającym. Stymuluje syntezę włókien 
kolagenowych oraz elastynowych, ujędrnia 
dojrzałą, zwiotczałą skórę. 

6 zabiegów                                2600,-

Zabieg aparaturowy

Remodeling Face Machine             500,-

Kultowy zabieg Biologique Recherche przy 
użyciu mikroprądów Remodeling Face 
Machine. Tzw. pilates dla twarzy, który 
przynosi natychmiastowy efekt                             
wymodelowania, ujędrnienia, odmłodzenia 
i wypełnienia zmarszczek.       Wykonywany 
przy użyciu indywidualnie dobranych 
preparatów, łączy wszystkie elementy, które 
już po pierwszej sesji doprowadzą Twoją 
skórę do jej najlepszej możliwej kondycji. 

4 zabiegi      1850,-
6 zabiegów     2700,-



masaż manualny    

400,-    |    70’

peeling + masaż + maska

Autorski masaż liftingująco - modelujący. 
Intensywna stymulacja tkanek głębokich 
twarzy, z użyciem najwyższej jakości 
indywidualnie dobranych preparatów 
zabiegowych. Natychmiastowy efekt 
liftingu, wygładzenia i rozświetlenia - 
nieinwazyjnie. Zabieg obejmuje delikatny 
peeling na początku oraz maskę na koniec. 

6 zabiegów                    2150,- 

masaż manulany + Ionixlight 

600,-    |    90’
          

peeling + masaż + mikroprądy + maska 

Przynoszące spektakularne efekty 
połączenie autorskich technik manualnych 
oraz najwyższej jakości technologii. Zabieg, 
który doskonale sprawdzi się w roli 
bankietowej lub w serii - jako 
przygotowanie do ważnego wydarzenia. 
Doskonałe rezultaty masażu manualnego 
pogłębiamy i utrwalamy technologią 
mikroprądów Myolight („pilates twarzy” - 
natychmiastowe napięcie mięśni i 
wymodelowanie twarzy). Na koniec 
aplikujemy induwidulanie dobraną maskę. 

Można rozbudować też zabieg o sesję 
dotelniającą LED Ionixlight, z 
jednoczesnym natryskiem czystego, 
bogatego w ujemne jony tlenu. 

6 zabiegów    3200,-

Autorskie masaże liftingujące
 

PRZYNOSZĄCE SPEKTAKULARNE 
EFEKTY, AUTORSKIE MASAŻE

LIFTINGUJĄCE, ŁĄCZĄCE NAJBARDZIEJ
ZAAWANSOWANE TECHNIKI

MANULANE. 

Zabiegi liftingujące

MC 110                                450,-

Zabieg wypełniający zmarszczki. 
Przeznaczony dla skóry dojrzałej, której 
głównym problemem są zmarszczki.                
Intensywny zabieg redukujący zmarszczki i 
linie oparty o autorski masaż BR, łączący 
ruchy modelujące kontury twarzy z 
nowatorską metodą aplikacji aktywnych 
substancji o działaniu wypełniającym, 
nawilżającym, widocznie poprawiającym 
napięcie i nawilżenie skóry. Doskonała 
propozycja pielęgnacji okolic oczu. 

6 zabiegów      2450,- 

Lift C.V.S.      500,-

Zabieg liftingujący. Przeznaczony dla skóry 
dojrzałej, z przebarwieniami i oznakami 
starzenia takimi jak wyraźny spadek 
jędrności, niejednolitą strukturą oraz 
kolorytem. Intensywny zabieg liftingujący 
oparty o głęboki, modelujący kontury 
twarzy masaż mięśni i tkanki łącznej. 
Wykorzystuje aktywne substancje o 
działaniu złuszczającym, wygładzającym i 
rozjaśniającym. Stymuluje syntezę włókien 
kolagenowych oraz elastynowych, ujędrnia 
dojrzałą, zwiotczałą skórę. 

6 zabiegów                                2600,-

Zabieg aparaturowy

Remodeling Face Machine             500,-

Kultowy zabieg Biologique Recherche przy 
użyciu mikroprądów Remodeling Face 
Machine. Tzw. pilates dla twarzy, który 
przynosi natychmiastowy efekt                             
wymodelowania, ujędrnienia, odmłodzenia 
i wypełnienia zmarszczek.       Wykonywany 
przy użyciu indywidualnie dobranych 
preparatów, łączy wszystkie elementy, które 
już po pierwszej sesji doprowadzą Twoją 
skórę do jej najlepszej możliwej kondycji. 

4 zabiegi      1850,-
6 zabiegów     2700,-



Remodeling Face Machine            

200,-    |    20’

Modelowanie twarzy.

Urządzenie łączy działanie czterech 
rodzajów prądów. Młodsze spojrzenie, 
wymodelowane policzki, mniej widoczne 
zmarszczki, poprawa jędrności skóry i 
zarysowany kontur twarzy to tylko niektóre 
z efektów jakie możemy uzyskać przy użyciu 
urządzenia RFM od Biologique Recherche.

Polecamy jako dodatek do wszystkich 
zabiegów BR, a szczególnie: Young Eyes, 
Vivant, Biomagic, Cold Mask, Vip O2 i na 
pewno MC 110 oraz Lift CVS. 

Sesja dotleniająca IonixLight      

100,-    |    15’

Fototerapia LED z jednoczesnym 
natryskiem ujemnie zjonizowanego tlenu.

Sesja Ionixlight to doskonałe uzupełnienie 
każdego zabiegu, a szczególnie zabiegów 
bankietowych, przed ważnymi wyjściami, 
lub kiedy skóra wymaga specjalnej troski. 

Ionixlight to innowacyjne rozwiązanie w 
zabiegach nieinwazyjnego uszlachetniania 
skóry. Łączy terapeutyczne działanie światła 
LED, o kolorze dobranym do 
indywidualnych potrzeb skóry z 
jednoczesnym natryskiem tlenu bogatego w 
ujemne jony. 

Ujemne jony neutralizują działanie wolnych 
rodników na powierzchni skóry, 
zapobiegając uszkodzeniom komórek, a 
tym samym spowalniają procesy starzenia, 
wspierają produkcję kolagenu, zwiększają 
przepuszczalność błon komórkowych i 
stymulują procesy regeneracyjne. 

6 zabiegów       500,-

Dodatki do zabiegów

MOŻESZ UROZMAICIĆ 
SWÓJ ZABIEG O JEDEN Z 
NASZYCH WYJĄTKOWYCH 
DODATKÓW.



Nie chcemy Cię zmieniać.

Chcielibyśmy wydobyć Twoje 
naturalne piękno. Dzienne SPA, które 

łączy tradycyjne metody oraz
nowoczesną technologię.


