
HAIR SPA
M E N U  Z A B I E G Ó W



Każdy z zabiegów Hair SPA przynosi widoczne rezultaty już po pierwszym 
wykonaniu. Jednak to systematyczność gwarantuje jego trwałość i umożliwia pełne 
wydobycie piękna włosów. Warto więc regularnie powtarzać zabiegi.

W trosce o zdrowe i piękne włosy.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj naszego specjalistę.

Wówczas gdy nasz cel został osiągnięty sugerujemy podtrzymanie uzyskanego 
efektu. Osiągnąć go można poprzez stosowanie specjalistycznych produktów 
pielęgnacyjnych do włosów oraz skóry głowy - ściśle dopasowanych do konkretnych 
zabiegów. Stanowią doskonałe uzupełnienie każdej terapii i pozwalają na 
profesjonalną pielęgnację włosów każdego dnia.

Z miłosci do włosów .

      Każdą terapię czy wątpliwość warto omówić ze specjalistą. Nasz salon 
współpracuje z doświadczonym lekarzem dermatologiem, z którym można umówić 
się na specjalistyczne konsultacje na temat problemów skóry głowy.



MAGIA NATURY • Zabieg dla włosów długich

AZJATYCKA ODNOWA • Zabieg pielęgnacyjny najwyższej jakości

Filozofię marki stanowi hasło Życie i piękno, bios i estetyka. Oznacza ono, że działalność firmy 
opiera się na 3 filarach: unikalnym połączeniu składników pochodzenia naturalnego, wynikach 
zaawansowanych badań i zamiłowaniu do pięknych włosów. Włosów, które stanowią wyraz naszej 

osobowości i stylu, warto więc odpowiednio o nie zadbać.Dlatego właśnie Paryż jest centralą
i geograficznym sercem firmy. Perfekcję i precyzję zapewnia produkcja w Niemieckim Pforzheim na 

obrzeżach Shwarzwaldu.

Wysoka zawartość protein i nawilżających składników aktywnych zapewnia intensywną pielęgnację włosów. 

Formułę wzbogacono również o m.in.: kwasy tłuszczowe, olej z orzechów SachaInchi, olejek arganowy i ekstrakt

z korzenia Yacon. Rezultat? Włosy mocne, elastyczne, odporne na czynniki zewnętrzne i pięknie pachnące.

Innowacyjny zabieg gwarantujący kompleksową pielęgnację włosów pozbawionym blasku, miękkości i witalności. 

Dzięki ekstraktowi z pereł, substancjom aktywnym czystego jedwabiu oraz wyciągom z kaktusa, algi i nasion 

Moringa - chroni i wydobywa z włosów ich prawdziwe piękno. Efekt wzmacniają ekstrakty z szampana i azjatyckich 

roślin leczniczych.

290zł

380zł

TARCZA MORINGA • Zabieg ochronny
Głęboka ochrona włosów od wewnątrz, zwiększająca ich stabilność i gładkość. Silne oddziaływanie na mostki 

siarczkowe obywa się za sprawą naturalnego aminokwasu – cysteiny. Zabieg za sprawą wyciągu z nasion Moringa 

zwiększa odporność włosów na szkodliwe czynniki zewnętrzne i poprawia ich elastyczność.

260zł



RYTUAŁ BLASKU • Kuracja olejami szlachetnymi

POCAŁUNEK ANIOŁA • Zabieg do skóry wrażliwej z suchymi włosami

ODŻYWCZE NAWILŻENIE • Zabieg do skóry suchej z suchymi włosami

Silnie nawilżająca, pielęgnująca i chroniąca włosy kuracja olejami. Nadadzą one naturalny blask i jedwabistą 

gładkość. Z olejem rycynowym i Balsamem Tolu każda kobieta może łatwo spełnić swoje marzenie o pięknych i 

zdrowych włosach, które będą wyglądały jak nowe.

Neurosensorycznie działanie kompleksu Sensitive zapewnia intensywnie złagodzenie wszelkich podrażnień i 

zaczerwienień skóry głowy (efekt pantenolu). Zabieg dostarcza najwyższej jakości składników pielęgnacyjno-

odżywczych oraz zapobiega elektryzowaniu i puszeniu się włosów.

Zabieg oparty o specjalny kompleks Vitalisante, który likwiduje suche obszary skóry głowy poprzez pobudzenie 

nieaktywnych gruczołów łojowych. Włosy odzyskują natomiast elastyczność i jedwabistość. Aktywne składniki 

pomagają w wytworzeniu warstwy hydrolipidowej, pełniącej funkcje ochronne.

320zł

280zł

260zł



MOC 10 ROŚLIN • Zabieg przeciw wypadaniu włosów
Siła wyciągu z 10 roślin gwarantuje najlepsze zabezpieczenie przed wypadaniem włosów. Zabieg dzięki 

właściwościom antyoksydacyjnym i dotleniającym stymuluje wzrost, wzmacnia cebulki i przedłuża żywotność 

włosów.

POWIEW JAPONII • Zabieg oczyszczający
Zabieg oczyszczający skórę głowy z substancji toksycznych, nadmiaru łoju i martwego naskórka. Stanowi 
obowiązakowe przygotowanie do każdej kuracji Medavita. Swoje właściwości zawdzięcza wyciągowi z japońskiego 
anyżu gwiazdkowatego i czerwonych alg.

Już w 1963 roku firma wprowadziła pierwszy preparat przez Giancarlo Verona, stworzony według 
wyjątkowej starożytnej receptury opartej na wyciągach z roślin i ziół. Giancarlo był pionierem 
ziołolecznictwa zanim stało się to trendem w naszych czasach. Ponad pół wieku tradycji, harmonia 
między wydajnością a naturalnością oraz misja nadania włosom pięknego wyglądu – oto wizytówka 
działalności marki Medavita. Firma tworzy wyjątkowe produkty do pielęgnacji włosów, które łączy 

wysoką zawartość kompleksu substancji pochodzenia roślinnego. 

MĘSKI ŚWIAT • Zabieg przeciw wypadaniu
włosów dla mężczyzn
Przedstawiamy najskuteczniejsze rozwiązanie dla mężczyzn zmagających się z wypadaniem włosów. Zabieg 

wzmacnia i stymuluje wzrost, a dzięki ekstraktowi z palmy sabalowej leczy źródło problemu – aktywizację formy 

testosteronu.

ROZPOCZĘCIE KAŻDEGO
ZABIEGU Z SERII MEDAVITA

220zł

220zł



DOTYK MIRRY • Zabieg przeciwłupieżowy

BOGACTWO OCZYSZCZENIA • Zabieg dla włosów przetłuszczających się

CZAR UKOJENIA • Zabieg kojący i łagodzący wrażliwą skórę

Zabieg zwalczający każdą odmianę łupieżu. Posiada w składzie silne składniki aktywne pochodzenia roślinnego, 

które ograniczają łuszczenie skóry, rozwój bakterii i mikroorganizmów wywołujących swędzenie skóry.

Zabieg hamujący nadmierne wydzielanie łoju skórnego i nadający efekt oczyszczenia skóry głowy. Skutecznie 

przewraca równowagę skóry głowy i łagodzi swędzenie. Dzięki niemu włosy będą czyste i świeże na długo.

Problem nadmiernie wrażliwej skóry może być bardzo uciążliwy. Zamiast go lekceważyć, należy zainteresować 

się zabiegiem VELOUR,  który powstał w celu przywrócenia równowagi skóry głowy i złagodzeniu wszelkich jej 

podrażnień.

280zł

220zł

220zł



Dogłębna regeneracja
Zabieg regenerujący dla włosów zniszczonych i pozbawionych witalności. Powstał w oparciu o formułę

z antyoksydacyjnym olejem arganowym, dzięki czemu szybko i skutecznie poprawia kondycję włosów, czyniąc je 

mocniejszymi i odporniejszymi na czynniki zewnętrzne.

Intensywne, witaminowe nawilżenie
Terapia stworzona z myślą o głębokim nawilżeniu włosów suchych i matowych. Zapewnia miękkość, jedwabistą 

gładkość i łatwiejsze układanie. Swoje działanie zawdzięcza wysokiej zawartości witamina A i E oraz ekstraktowi z alg.

Renomowana marka Moroccanoil to gwarancja najwyższej jakości produktów do pielęgnacji  
włosów. Firma zapoczątkowała popularność olejku arganowego, który od lat stanowi podstawę jej 
unikalnych receptur. Intensywne i trwałe działanie jest najlepszą wizytówką wyjątkowych zabiegów 
Moroccanoil. Carmen Tal współzałożycielka firmy podczas podróży po Maroko doświadczyła 
potężnej przemiany dzięki olejom arganowym, natychmiastowe zrewitalizowanie z uszkodzonych 
do błyszczących i gładkich włosów, postanowiła zatem podzielić się ze światem magią olejów 

arganowych.

Aksamitne wygładzenie
Zabieg ułatwiający stylizację niesfornych i puszących się włosów. Innowacyjny składnik AminoRenew™ wraz

z bogactwem aminokwasów, oleju i masła arganowego gwarantuje intensywne wygładzanie i odżywienia aż po 

same końce.

260zł

230zł

250zł



Przesuszona skóra głowy • Zabieg przynoszący wyraźną ulgę wysuszonej i podrażnionej skórze 

głowy. Skutecznie rewitalizuje, koi i łagodzi łuszczenie. Swoje działania zawdzięcza wysokiej 

zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i witaminy E.

Równowaga skóry głowy
Tłusta skóra głowy • Terapia przeznaczona dla tłustej i swędzącej skóry głowy z problem 

przetłuszczających się włosów. Zawiera naturalny środek o właściwościach ściągających

i oczyszczających. Dzięki zahamowaniu nadmiernego wydzielania sebum, przywraca równowagę 

skóry głowy.

100zł

100zł



PERŁOWE ZAKLĘCIE • Zabieg z perłami kawioru
Jeden z najintensywniejszych zabiegów kompleksowej odnowy włosów. Wyjątkowa receptura nadaje im blask, 

zapobiega puszeniu, regeneruje i nawilża. Na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie pereł kawioru, które czynią 

włosy sprężystymi, jedwabistymi i odżywionymi.

Ta powstała w 1964 r. założona przez François Dalle uznana początkowo w Europie potem 
Japonii, obecnie marka jest stosowana w najlepszych salonach fryzjerskich na świecie.

Co świadczy o jej fenomenie? Przede wszystkim innowacyjne formuły i niezrównane 
składniki kosmetyczne. Produkty Kérastase to skuteczna pielęgnacja oraz gwarancja dobrego 

samopoczucia i relaksu.

330zł



Mezoterapia igłowa skóry głowy

Mezoterapię igłową wykonuje lekarz dermatolog z wykorzystaniem
specjalistycznego preparatu: DR.CYJ HairFiller

Innowacyjna terapia, stanowiąca zwieńczenie ponad 10-letnich badań. Dzięki formule 7 peptydów i kwasu 
hialuronowego skutecznie pobudza krążenie i rewitalizuje mieszki włosów. Efekt? Zahamowanie wypadania 
włosów i stymulacja ich odrostu. 

Preparat cechuje rewolucyjna technologia Przedłużonego Uwalniania Substancji Aktywnych, dzięki której utrzymuje 
się on w skórze 2 tygodnie po zabiegu. Przez cały ten czas – powoli i długotrwale – uwalniane są wspomniane 
składniki. 

Terapia z wykorzystaniem DR.CYJ HairFiller nie tylko zahamuje wypadanie włosów, ale również je wzmocni, zagęści 
i pogrubi.

Zabieg jest polecany bez względu na płeć i przyczynę problemu pacjenta. Doskonale sprawdza się również jako 
uzupełnienie przeszczepu włosów. Jego wykonanie zajmuje ok. 30 min i jest praktycznie bezbolesne.

Dla osiągnięcia oczekiwanych efektów niezbędne jest wykonanie
4 zabiegów w 2-tygodniowych odstępach.

600zł

500zł

Jest to bardzo popularny i skuteczny zabieg medycyny estetycznej, polegający na dostarczeniu skórze 
substancji odżywczych i kwasu hialuronowego. Odbywa się to za pomocą strzykawki i igły, dzięki czemu 
składniki aktywne działają znacznie szybciej i trafiają bezpośrednio w miejsca, które najbardziej ich 

potrzebują. Zabieg przynosi doskonałe efekty rewitalizujące i skutecznie stymuluje wzrost włosów.

W pakiecie taniej

Pojedynczy zabieg






