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Salon Kosmetyczny Elilah
Diana Bodach - Zielińska

Gliwice, ul. Fornalskiej 10

Kosmetyka tel. 505 654 641
Stylizacja paznokci tel. 508 780 061

w w w . p i e k n o d l a c i e b i e . p l

Zamykanie naczynek, usuwanie brodawek, włókniaków itp.
Bezpłatne konsultacje!!!

Cena zabiegu 10 min/150 zł . C E N N I K

www.pieknodlaciebie.plpachy 350,00 zł 175,00 zł
bikini 350,00 zł 175,00 zł
bikini całkowite 600.00 zł 300,00 zł  
uda 500.00 zł 250,00 zł
łydki 500.00 zł 250,00 zł
broda 250.00 zł 125,00 zł
policzki 300.00 zł 150,00 zł
wąsik 200.00 zł 100,00 zł
przedramiona 400.00zł 200,00 zł

Mezoterapia mikroigłowa  twarzy
(mikrodermabrazaja+wypełnienie kwasem hialuronowym+maska) 200,00 zł

Mezoterapia mikroigłowa wybranej części twarzy
(okolice oczu, czoło, okolice ust) 80,00-150,00 zł

depilacja

LASER
VariLite

OCZYSZCZANIE ORGANIZMU 
(Body Detox)

z masażem wibracyjnym i infrared stóp

1 zabieg   30 zł
10  zabiegów (pakiet)  200zł 

BAdANIE NA NIEtOlERANCjE 
pOkARMOwą FoodDetective

W ciągu zaledwie 40 minut badanie wykrywa przeciwciała klasy IgG specyficzne 
dla 59 powszechnie występujących pokarmów. Jeżeli otrzymasz pozytywny 
wynik na którykolwiek z  testowanych pokarmów prosta jest jego eliminacja 
z diety. Badanie może całkowicie odmienić twoje życie! 
Cena badania   400 zł

ANAlIZA pIERwIAStkOwA 
Z włOSA +zalecenia

Jest to metoda  diagnostyczna oceniająca stan odżywienia człowieka. Dzieki niej  
można bardziej precyzyjnie  leczyć choroby gastrologiczne, dermatologiczne 
(wypadanie, prztłuszczenie włosów, łuszczycę, egzemy, grzybice itp.) 
kardiologiczne, neurologiczne i inne zaburzenia metabolizmu. Wynik pomiaru  
zawiera: opis przemiany mineralnej ze wskazaniami metabolicznymi oraz 
sugestie dietetyczne wraz z suplementacją witaminową i mikroelementową .
Cena badania  320 zł

REALIZUJEMY BONY

lIpOlIZA INIEkCYjNA +  masaż 

( r e d u k c j a  t k a n k i  t ł u s z c z o w e j )
cena uzależniona jest od  zużycia materiału  

110,00 zł  cena ampułki



pielęgnacja stóp
Pedicure od 40.00 zł

Żel na stopy 60.00 zł

Pedicure + żel na stopy 100.00 zł

Lakier hybrydowy 40.00 zł

Parafina na stopy 25.00 zł

Masaż wibracyjny z podczerwienią 10.00 zł

Masaż stóp 25.00 zł

Makijaż permanentny
Brwi 600.00 zł

Kreski górne 350.00 zł

Kreski dolne 250.00 zł

Kreski górne i dolne 500.00 zł

Usta 400.00-800.00 zł

Mikrodermabrazja diamentowa
Mikrodermabrazja + maska kremowa 80 .00 zł
Mikrodermabrazja + maska algowa 100.00 zł
Mikrodermabrazja + maska + ampułka 130.00 zł
Mikrodermabrazja + kwasy 150.00 zł

depilacja woskiem
Wąsik 10.00 zł
Łydki 40.00 zł
Uda 40.00 zł
Całe nogi 70.00 zł
Bikini 20.00-40.00 zł
Pachy 30.00 zł
Przedramiona 40.00 zł
Plecy 70.00 zł

kwasy
Kwas pirogronowy + maska 100.00 zł
Kwas  NEO GLIS 70% + maska 120.00 zł
Kwas AGERA (nanocząsteczki) + maska 130.00 zł
Kwas migdałowy  + maska 70.00 zł

Zabiegi na twarz
Peeling twarzy 10.00 zł

Czyszczenie twarzy 80.00-100.00 zł

Zabieg nawilżający, przeciwzmarszczkowy,  
liftingujący i inne

od 60.00 zł

Algi od 30.00 zł
Płat kolagenowy od 30.00 zł
Uwypuklanie zmarszczek od 80.00 zł

Zabiegi na ciało
Peeling całego ciała 50.00 zł
Zabiegi ujędrniające, antycelulitowe i inne od 40.00 zł
Masaż ciała od 30.00 zł
Wyszczuplanie ciała BIOlINE 120.00-200.00 zł

Ultradzwięki
Peeling kawitacyjny 35.00 zł
Peeling kawitacyjny + maska 50.00 zł
Sonoforeza (ultradzwięki + ampułka) 40.00 zł
Masaż pulsacyjny (ujędrniający) 30.00 zł

Stylizacja paznokci
Przedłużenie paznokci tipsy (french lub kolor) od 130.00 zł

Uzupełnienie płytkie (french lub kolor) od 60.00 zł

Przedłużenie paznokci tipsy (mleczne) od  110.00 zł

Uzupełnienie płytkie (mleczne) od 40.00 zł 

Nałożenie żelu  (french lub kolor) od 80.00 zł

Uzupełnienie płytkie (french lub kolor) od 60.00 zł

Nałożenie żelu (mleczne) od 60.00 zł

Uzupełnienie płytkie (mleczne) od 40.00 zł

Manicure hybrydowy 40.00zł

Manicure 35.00 zł

Manicure japoński 50.00 zł

Makijaż
Wieczorowy 60.00zł

Dzienny 40.00 zł

Ślubny 60.00 zł

Ślubny+ rzęsy kępki 80.00 zł

Ślubny próbny 40.00 zł

Fotograficzny 80.00 zł

pielęgnacja oprawy oczu
Henna brwi 10.00 zł

Henna rzęs 10.00 zł

Regulacja brwi 6.00-10.00 zł

Henna brwi, rzęs + regulacja 20.00 zł

Przedłużanie rzęs metodą 1+1 190.00 zł

Uzupełnienie 100.00 zł

Przedłużanie rzęs metodą 1+1 (kocie oko) 150.00 zł

Przekłuwanie uszu (z kolczykami) 35.00 zł

www.pieknodlaciebie.pl
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