
BASKIN - twarz 

Baskin Face Therapy • 350pln 90min •300pln  

w karnecie (5 zabiegów 1500pln) 

Zaawansowana autorska metoda manualna estetyczno-
lecznicza. Zapobiega tworzeniu się nowych zmarszczek, spływa 
powstałe, opóźnia procesy starzenia się skóry. Działa 
dobroczynne na cały organizm i obszary objęte zmianami 
zwyrodnieniowymi. Przywraca wewnętrzną równowagę i dobre 
samopoczucie. 

KOBIDO GOLDFACE • 290PLN 90min •260pln  

w karnecie (5 zabiegów 1300pln) 

Charakteryzuje się dużą ilością złożonych liftingujących technik 
manualnych. Połączony z masażem we wnętrzu ust, przynosi 
znakomite efekty estetyczne. Sprawia, że skóra staje się jędrna i 
wygładzona, a dzięki drenażowi limfatycznemu twarz promienna 
i bez obrzęku. 

Kobido • 230 PLN 60min 

Liftingujący masaż manualny twarzy. 

Fizjoterapia stomatologiczna • 200PLN 60min 

Konsultacja i badanie wydłuża czas wizyty o ok. 20min; są 
wliczone w koszt pierwszej wizyty. 

Liftingujący masaż transbukalny twarzy • 129PLN 

50min 

Liftingujący masaż we wnętrzu ust z relaksacyjnym wstępem 
rozluźniającym ciało, wykończony masażem odżywczym twarzy.  

 

BASKIN THERAPY – ciało             

Fizjoterapia/Terapia manualna • 160PLN 60min 

Terapia manualna jest wyspecjalizowaną metodą fizjoterapii 
opartą na biomechanice i funkcji układu ruchu człowieka. Jest 
metodą pracy opierającą się na szczegółowym badaniu 
pacjenta, a następnie leczeniu manualnym. Postępowanie 
dotyczy pracy ze wszystkimi stawami, więzadłami i mięśniami.  

Masaż leczniczy • 30’/60’ • 120/160pln 

Oprócz regulowania napięcia mięśniowo – powięziowego oraz 
zniesienia „punktów spustowych” – stanów zapalnych, efektem 
masażu jest przyspieszenie krążenia krwi. Dzięki dotlenieniu 
całego organizmu, rozszerzeniu się naczyń włosowatych, 
zmniejszają się obrzęki i odprowadzają z organizmu produkty 
przemiany materii. Wszystko to sprawia, że w rezultacie masaż 
zwiększa także ogólną odporność organizmu. 

Masaż relaksacyjny • 120/160/220PLN 

• 30’/60’/90min 

Zalecany jest osobom, które poszukują odpoczynku i wyciszenia 
oraz złagodzenia dolegliwości bólowych pleców, wywołanych 

stanem nadmiernego napięcia mięśniowego i nerwowego. 

Masaż modelujący Confer Shape • 129/160/210PLN 

45’ – nogi 

60’– brzuch, boczki, nogi 

90’ – brzuch, boczki, nogi, plecy, ramiona 

Manualny specjalistyczny zabieg, nacelowany na ujędrnienie 
skóry i rozbicie tkanki tłuszczowej. Naturalnie poprawia krążenie 
krwi żylnej oraz rozbija zrosty podskórne, co skutkuje redukcją 
każdego typu cellulitu oraz znacznie wpływa na zmniejszenie 
obrzęków.  

  


