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Cennik Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin
obowiązuje od 2018
Zapewniamy darmową konsultację odnośnie zabiegów na twarz
i ciało
Zabiegi oczyszczające cerę
Twoja skóra wymaga natychmiastowej pomocy w oczyszczaniu?
Lepiej nie mogłaś trafić!
Oczyszczanie skóry GENEO POLOGEN

Twarz

250 zł

Oczyszczanie skóry GENEO POLOGEN

Twarz szyja dekolt

450 zł

Hydro Face

Twarz

200 zł

Hydro Face

Twarz szyja dekolt

270 zł

Usuwanie zaskórników
zamkniętych metodą radiotermolizy

Twarz

100 zł

Zabieg peelingu medycznego PRX T33

Twarz

350 zł

Zabieg peelingu medycznego PRX T33

Twarz szyja dekolt

470 zł

Peeling Jessner

Twarz

170 zł

Peeling kwasem glikolowym

Twarz

170 zł

Peeling kwasem glikolowym

Twarz szyja dekolt

260 zł

Peelingi kwasowe medyczne {mlekowy, salicylowy,migdałowy,itp

Twarz

170 zł

Peelingi kwasowe medyczne {mlekowy, salicylowy,migdałowy,itp

Twarz szyja dekolt

270 zł

Zabieg z 4% Retinolem

Twarz

400 zł

Zabieg z 4% Retinolem

Twarz, dekolt

460 zł

Mezoterapia mikroigłowa
Fusion Pen Platinum

Twarz

280 zł

Mezopen czyli mezoterapia mikroigłowa Fusion
Pen Platinum

Twarz szyja dekolt

370 zł

Peeling zasadowy Danne
Montaque King

Twarz

250 zł

Alkaline Wash paramedyczny peeling oczysz-

Twarz

250 zł

1
czający

Zabieg dla skóry tradzikowej

Twarz

od 200 zł - 350 zł w
zależności od użytej
terapii

Laserowe leczenie trądziku

Twarz

od 200 zł - 350 zł w
zależności od użytej
terapii

Skóra trądzikowa plecy
oczyszczanie

Plecy

od 200 zł - 350 zł

Usuwanie blizn trądzikowych Emerge laser frakcyjny

Jeden impuls 7 zł

od 230 zł - 450 zł

Tecartherapia – Winback
Beauty Medical

Twarz,szyja,dekolt

450 zł

Winback Beauty Tecarthe- Twarz
rapy

200 zł – 250 zł

Winback Beauty ujędrnianie , odchodzanie

180 zł

W pakiecie 150 zł/jeden

Winback Beauty Tecarthe- Uda -przód i tył
rapy odchudzanie, cellulit

220 zł

W pakiecie 200 zł/jeden

Winback Beauty Pośladki

180 zł

W pakiecie 150 zł/jeden

Brzuch

Winback Beauty ręce

ręce

160 zł

W pakiecie 140 zł/jeden

Winback Beayty plecy

plecy

280 zł

W pakiecie 240 zł/jeden

Winback Beauty Blizny

W zależności od wielkości Od 150 zł -200 zł

Terapia Led

Twarz

80 zł

Sucha skóra, regeneracja
Sucha jak piach pustyni skóra wygląda o kilka lat starzej…
Brak odpowiedniego nawilżenia wstrzymuje naturalne procesy,
przez co twarz traci blask a Ty czujesz się niekomfortowo pod kilogramami korektorów, pudrów i podkładów. Zadbaj o odpowiednią
pielęgnację i odzyskaj z Nami wygląd, który w każdym świetle będzie prezentował się zjawiskowo. Bo nawilżona skóra, to piękna
skóra!
Mezoterapia bezigłowa

Twarz

200 zł

Mezoterapia bezigłowa

Twarz, szyja, dekolt

280 zł
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Peelingi Rhona Alison

Twarz

200zł

Peelingi Rhona Alison

Twarz, szyja, dekolt

450 zł

Peeling Dermatologiczny Twarz
kwasem mlekowym

170 zł

Peeling Dermatologiczny Twarz, szyja, dekolt
kwasem mlekowym

260 zł

Karboksyterapia - terapia Twarz
z użyciem medycznego
Co2

150 zł

Karboksyterapia - terapia Twarz, szyja, dekolt
z użyciem medycznego
Co2

250 zł

Terapia z 4% Retinolem

Twarz

350 zł

Terapia kwasami dermatologicznymi

Twarz

230 zł

Terapia kwasami dermatologicznymi

Twarz, szyja, dekolt

350 zł

Emerge laser frakcyjny
plus karboksyterapia

Twarz

550 zł

Terapia Led

Twarz

80 zł

Zabiegi na okolice oczu
Podkreślone, pewne spojrzenie zamiast cieni i worków pod oczami.
Od teraz każde Twoje spojrzenie będzie zniewalało a uśmiech doda prawdziwej kobiecości Twojej pięknej twarzy. W naszym Studio pracując z naszymi
klientami zwracamy uwagę na to, by po wyjściu nie tylko czuli się lepiej, ale
także by ich twarz zniewalała blaskiem oraz prawdziwym kobiecym spojrzeniem.
Laser Emerge okolica
oczu usuwanie zmarszczek

Jeden impuls 7 zł

Od 230 zł - 250 zł

Karboksyterapia usuwanie obrzęków, worków i
cieni

Jeden zabieg 90 zł

pakiet 5 zabiegów 450 zł

Henna brwi i rzęs

30 zł

Permanentne farbowanie
brwi

30 zł

Permanentne farbowanie
rzęs

30 zł

Komplet farbowanie brwi
i rzęs

50 zł

1
Regulacja i stylizacja
brwi

30 zł

Stylizacja brwi bez farbowania

10 zł

Zmarszczki niwelowanie, redukowanie, likwidacja
Metody pobudzania odnowy skóry to jedna z wizytówek naszego Studia
Nie zatrzymujemy wskazówek zegara, ale z powodzeniem pomagamy powrócić do do jędrności i gładkości skóry jaką miałaś przed laty. Zarówno
zmarszczki powierzchowne jak i te głębsze skutecznie niwelujemy dzięki najnowszym osiągnięciom medycyny i kosmetologii. Skóra staje się bardziej napięta, na długo pozostaje gładka i lśniąca!

Dermapen

Twarz, szyja, dekol

550 zł

Winback Beauty Medical
Tecartherapy

Twarz

Emerge laser frakcyjny
usuwanie zmarszczek
okolica oczu

Jeden impuls 7 zł

od 240 zł - 270 zł

Emerge laser frakcyjny
Jeden impuls 7 zł
usuwanie bruzd nosowowargowych

od 250 zł- 380 zł

Emerge laser frakcyjny
poprawa owalu twarzy

Jeden impuls 7 zł

od 280 zł- 400 zł

Emerge laser frakcyjny
usuwanie chomików

Jeden impuls 7 zł

od 250 zł- 450 zł

Emerge laser frakcyjny
Jeden impuls 7 zł
czoło zmarszczki poprzeczne, lwia zmarszczka

od 280 zł - 450 zł

200 zł – 250 zł

Karboksyterapia

Twarz

150 zł

Karboksyterapia

Twarz, szyja, dekol

250 zł

Peelingi medyczne z
uzyciem kwasów

Twarz

Retinol 4% złuszczanie,
odmładzanie, regeneracja

Twarz

350 zł

Retinol 4% złuszczanie,
odmładzanie, regenera-

Twarz, szyja, dekol

450 zł

170 zł - 450 zł
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Laserowy lifting twarz z
użyciem lasera diodowego

Twarz

350 zł

Laserowy lifting twarz z
użyciem lasera Zafiro

Twarz, szyja, dekol

700 zł

Mezo pen Fusion Pen
Twarz
Platinum mezoterapia
mikroigłowa z uzyciem
medycznego pena zabiegowego

280 zł

Mezo pen Fusion Pen
Twarz, szyja, dekol
Platinum mezoterapia
mikroigłowa z uzyciem
medycznego pena zabiegowego

380 zł

Zabieg Geneo Pologen
oczyszczanie, regeneracja, dotlenienie

Twarz

250 zł

Zabieg Geneo Pologen
oczyszczanie, regeneracja, dotlenienie

Twarz, szyja, dekol

350 zł

Skóra wrażliwa, naczyniowa Zamykanie naczyń, niwelowanie rumienia
Delikatna, bezpieczna pielęgnacja dla wrażliwej cery
Twoja skóra często reaguje podrażnieniami i zaczerwienieniem na czynniki
atmosferyczne, stres, niektóre napoje i pokarmy, a także wiele kosmetyków
szczególnie perfumowanych i kolorowych. Nie znaczy to jednak, że zabiegów
kosmetycznych należy unikać w obawie o reakcję wrażliwej cery. Delikatna
skóra szczególnie powinna być poddawana pielęgnacji w celu odbudowania
warstwy ochronnej, dlatego w Naszym Salonie proponujemy Tobie Zamykanie naczyń krwionośnych, niwelowanie rumienia naczyniowego oraz zabiegi
poprawiające kondycje skóry wrażliwej i naczyniowej
Zamykanie naczyń
Twarz
krwionośnych termoablacja

od 150 zł- 250 zł

Zamykanie naczyń
krwionośnych Laser
Alma Harmony

Twarz, szyja, dekolt

700zł

Niwelowanie rumienia
naczyniowego laser
Alma Harmony

Twarz

550 zł
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Zamykanie naczyń
Twarz
krwionośny Alma Harmony DVL

550 zł

Zamykanie naczyń Alma
Harmony pojedyńcze

200 zł – 250 zł

Peeling kwasem Azelino- Twarz
wym

170 zł

Peeling kwasem Azelino- Twarz, szyja, dekolt
wym

350 zł

Mezopen - terapia mikro- Twarz
igłowa Fusion pen Platinum

280 zł

Mezopen - terapia mikro- Twarz, szyja, dekolt
igłowa Fusion pen Platinum- poprawa gęstosci
skóry

550 zł

Zabiegi HITECH
Hi-tech w Studio Kosmetyki Nowoczesnej Lorin najlepsze technologie w służbie Twojego piękna!
Rozwój medycyny, kosmetologii, ale także skok cywilizacyjny jaki dokonał
się w dziedzinie produkcji sprzętów dla zdrowia i urody kazał nam poważnie
zastanowić się nad tym, co faktycznie przynosi efekty, a co jest zręcznym
chwytem dystrybutorów sprzętu. Z tysięcy ofert od Bolonii, przez Paryż,
Frankfurt, wybraliśmy te, które przede wszystkim przynoszą efekty takie, po
jakie do Nas przychodzisz. Inni mówią o jędrnym ciele, my sprawimy, że ciało
faktycznie jędrnym się staje. Obiecują CI pożegnanie ze zmarszczkami, workami pod oczami, czy na pierwszy rzut oka widocznym permanentnym przemęczeniem, a z Nami faktycznie je żegnasz! W końcu – niektórzy mamią Cię
obniżkami cen – Lorin w tym samym czasie pracuje by Twoje życie zmieniło
się na prawdę.
Zabiegi ujędrniające, odchudzające likwidujące cellulit,usuwanie rozstępów
Vip Line - gimnastyka
izometryczna mięśni

Jeden obszar 25 minut

Karboksyterapia tkanka
tłuszczowa brzuch

czas około 20 minut

150 zł 10 zabiegów 1300 zł
5 zabiegów 750 zł

Karboksyterapia tkanka
tłuszczowa uda

czas około 35 minut

250 zł 10 zabiegów 2300 zł
5 zabiegów 1250 zł

Karboksyterapia posladki czas około 15 minut

170 zł 10 zabiegów 1600 zł
5 zabiegów 850 zł

czas około 35 minut

170 zł 10 zabiegów 1600 zł
5 zabiegów 850 zł

Karboksyterapia usuwanie rozstępów uda

70 zł 10 zabiegów 650 zł
5 zabiegów 350 zł
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Karboksyterapia usuwanie rozstępów brzuch

czas około 20 minut

150 zł 10 zabiegów 1300 zł
5 zabiegów 750 zł

Karboksyterapia usuwanie rozstępów pośladki

czas około 25 minut

190 zł 10 zabiegów 1800 zł
5 zabiegów 950 zł

Karboksyterapia usuwanie rozstępów piersi

czas około 25 minut

150 zł 10 zabiegów 1450 zł
5 zabiegów 750 zł

Laser frakcyjny Emerge
usuwanie rozstępów

czas około 30-60 minut

jeden impuls 7 zł

Mezopeen plus karboksyterapia w przypadku
rozstępów

Czas w zależności od
obszarów

dodatkowo 100 zł do
każdego zabiegu

Presoterapia drenaż limfatyczny

Czas od 30 minut-45 minut

Tecratherapy Winback
Beauty

Okolice zabiegowe

Masaż relaksacyjny z pe- czas 50 minut
elingiem i maską

cena od użytych impulsów od 1500 zł - 4000 zł

35 zł 10 zabiegów 450 zł
Od 150 zł- 300 zł 1
100 zł 10 zabiegów 600 zł

Odpowiednio napięta, gładka i jędrna skóra powoduje, że czujesz się lepiej w
swoim ciele. By uzyskać najlepsze efekty należy skumulować działania które
sprawią że stanie się ona „gęstsza”.
Dlaczego w Lorin osiągamy tak wspaniałe efekty w krótkim czasie, które są
widoczne przez wiele miesięcy? Ponieważ do procesu ujędrniania skóry podchodzimy kompleksowo. Po konsultacji z kosmetologiem rozpoczynamy walkę z przyczyną powstania tego estetycznego problemu. Wówczas wybieramy
ten rodzaj terapii, który u konkretnej Pani będzie najbardziej skuteczny.
Depilacja laserowa Alma Harmony
Zabieg przeprowadzany jest na najwyższej jakości laserze z certyfikacją medyczną
Co zyskujesz decydując się na laserową depilację?
czas dla siebie (długotrwały efekt bez konieczności cotygodniowej depilacji
czy golenia niechcianych włosów).
wygodę i komfort w każdej sytuacji (gładka skóra przez cały czas).
aksamitną skórę każdego dnia (bez wrastających włosków, bez stanów zapalnych, bez wyskubywania włosków pęsetką).
Laser Alma Harmony - jedyny skuteczny sposób na trwałą depilację
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Depilacja nogi

400zł 5 zabiegów

1900 zł

Depilacja same łydki

280zł 5 zabiegów

1000 zł

Depilacja wąsik

150zł 5 zabiegów

700 zł

Depilacja broda

180 zł 5 zabiegów

750 zł

Depilacja bikini standardowe

190 zł 5 zabiegów

900 zł

Depilacja bikini średnie

200 zł 5 zabiegów

900 zł

Depilacja bikini głębokie

250 zł 5 zabiegów

1200 zł

Depilacja brzuch kresa
biała

190 zł 5 zabiegów

900 zł

Depilacja pośladki

250 zł 5 zabiegów

1200 zł

Depilacja ręce

280 zł 5 zabiegów

1400 zł

