
Cennik usług:  

 
Zabiegi All inclusive: 

Zabiegi All inclusive: NOWOŚĆ Czas usługi Cena usługi     

Manicure klasyczny z malowaniem lakierem 
OPI/VINYLUX + Pedicure klasyczny z malowaniem 
lakierem OPI/VINYLUX 

60min 135,00 zł 

  
Manicure hybrydowy + Pedicure hybrydowy 70min 180,00 zł     
Manicure hybrydowy + Pedicure klasyczny z 
malowaniem lakierem OPI/VINYLUX 

70min 160,00 zł 
  

Pedicure klasyczny z malowaniem lakierem 
OPI/VINYLUX + Ekspresowy zabieg dopasowany do 
potrzeb skóry (twarz+ szyja) 

60min 225,00 zł 
    

Pedicure hybrydowy + Ekspresowy zabieg 
dopasowany do potrzeb skóry (twarz, szyja) 

70min 250,00 zł 
  

Zabieg nawilżająco - relaksujący ciało + Zabieg 
pielęgnacyjny dopasowany do potrzeb skóry (twarz, 
szyja, dekolt) 

90min 380,00 zł 
    

Zabieg zmniejszający opuchliznę nóg +  Zabieg 
pielęgnacyjny dopasowany do potrzeb skóry (twarz, 
szyja) 

70min 300,00 zł 

  
Lifting rzęs Fall in the volume + spa na dłonie 60min 180,00 zł   

 



 

 

Kosmetologia Estetyczna: 

Mezoterapia igłowa : NOWOŚĆ  
 

    

Mezoterapia igłowa głowy 60min 300,00 zł   
Mezoterapia igłowa twarz 60min 300,00 zł     
Mezoterapia igłowa szyja, dekolt 60min 300,00 zł 

  
Mezoterapia igłowa ciało (jedna partia ciała) 60min od 600,00 zł     
Mezoterapia igłowa grzbiet dłoni 60min 300,00 zł 

  
     

     

Wypełniacze: NOWOŚĆ         

Powiększanie/modelowanie ust (0,55ml) 60min od 650,00 zł   
Powiększanie/modelowanie ust (1ml) 60min od 950,00 zł     
Nawilżanie ust (0,55ml) 60min od 650,00 zł   
Nawilżanie ust (1ml) 60min od 950,00 zł     
Wypełnianie zmarszczki gładziny czołowej (lwiej 
zmarszczki) 1 ml 

60min 500,00 zł 
  

Wypełnianie poprzecznych zmarszczek na czole 60min 500,00 zł     
Wypełnianie zmarszczek okolicy oczy (kurze łapki) 60min 500,00 zł   
Wypełnianie zmarszczek palacza 60min 500,00 zł     
Wypełnianie pionowych zmarszczek wokół ust 60min 500,00 zł   
Podnoszenie kącików ust 60min 500,00 zł     
Modelowanie twarzy (m.in.. Fałdy nosowo-wargowe, 
policzki, owal twarzy, linie marionetki) 1 ml 60min 1100,00 zł 

  
 

 

 

 

 



 

Zabiegi pielęgnujące twarz, szyja, dekolt: 

Zabiegi pielęgnujące skórę twarzy Janssen:     
  

  

Relaksacyjny masaż twarz, szyja, dekolt z maska 
algową 55min 115,00 zł 

  

Oczyszczanie twarzy z pełną pielęgnacją- twarz, szyja 90min-120min 180-250 zł     
Zabieg intensywnie nawilżający dla skóry odwodnionej  
z maską z białej herbaty- twarz, szyja, dekolt 70min 165,00 zł 

  
Zabieg odżywczy dla skóry szarej i zmęczonej  z maską 
z torfem- twarz, szyja, dekolt 70min 185,00 zł 

    
Zabieg wyciszający dla skóry wrażliwej, z trądzikiem 
różowatym z maską intensywnie łagodzącą- twarz, 
szyja, dekolt  

60min 190,00 zł 

  
Zabieg rozjaśniający przebarwienia- twarz, szyja, 
dekolt 

70min 190,00 zł 
    

Zabieg przeciwstarzeniowo - wygładzający - twarz, 
szyja, dekolt 

60min 190,00 zł 
  

Zabieg dostosowany dla skóry mężczyzn z pełną 
pielęgnacją -twarz, szyja  

70min 215,00 zł 
    

 
 

 
 

 
 

Zabiegi pielęgnujące skórę twarzy Montibello: DO 
WYCZERPANIA ZAPASÓW 

  
  

  
  

Vita C pure zabieg antyoksydacyjny- twarz, szyja, 
dekolt 70min 200,00 zł 

  
Skin Expert Ekspresowy zabieg przeciwzmarszczkowy i 
biorewitalizujący- twarz, szyja, dekolt 40min 140,00 zł 

    
Skin Expert Ekspresowy zabieg kolagenowy- twarz, 
szyja, dekolt 

40min 160,00 zł 
  

Ekspresowy zabieg Efekt Kopciuszka- twarz, szyja, 
dekolt 

40 min 150,00 zł 
    

Hydrium zabieg nawilżający dla skóry dojrzałej- twarz, 
szyja, dekolt 

70min 200,00 zł 
  

Hydrium zabieg nawilżający dla skóry młodej- twarz, 
szyja, dekolt 

70min 180,00 zł 
    

Oxygen Zabieg dotleniający- twarz, szyja, dekolt 70min 200,00 zł   
GenuineCell Zabieg przeciwzmarszczkowy- twarz, 
szyja, dekolt 70min 250,00 zł 

    
Arude Zabieg globalnie przeciwstarzeniowy- twarz, 
szyja, dekolt 100min 270,00 zł 

  

 



 

Kwasy: 

Kwasy:     
  

  

Peeling medyczny Frost Peel TCA 30% z pielęgnacją- 
twarz, szyja, dekolt 90min 200,00 zł 

  
Peeling medyczny Frost Peel TCA 40% z pielęgnacją- 
twarz, szyja, dekolt 

90min 200,00 zł     

 

Dodatki do zabiegów pielęgnujących: 

Dodatki do zabiegów twarz, szyja/dekolt:     
  

  

Relaksacyjny masaż twarz, szyja, dekolt - dodatek do 
zabiegu na twarz 

20min 50,00 zł 
  

Maska algowa - dodatek do zabiegu 20min 50,00 zł     
Maska płat kolagenowy 20min 90,00 zł   
Konsultacja kosmetologiczna 20min 50,00 zł     
Konsultacja kosmetologiczna w dniu zabiegu 10min gratis   

 

Zabiegi pozostałe:   
  

  
  

Darsonval- skóra głowy/ bez zabiegu 20min 40,00 zł   
Darsonval- jako dodatek do zabiegu 10min 30,00 zł     
Konchowanie uszu NOWOŚĆ 25min 50,00 zł   

 

Kobieteryjny Zabieg Firmowy: 

Zabieg Firmowy Kobieterii:  
 

  
  

Zabieg firmowy KOBIETERII pełna pielęgnacji i relaks- 
twarz, szyja, dekolt, plecy, kark, stopy 

100min 300,00 zł 
  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zabiegi sprzętowe pielęgnujące 
 twarz, szyja, dekolt: 

Peeling kawitacyjny:     
 

  

Peeling kawitacyjny jako dodatek do zabiegu 10min 35,00 zł   
Peeling kawitacyjny z pielęgnacją- twarz, szyja 70min 160,00 zł     
Peeling kawitacyjny z pielęgnacją- twarz, szyja, dekolt 80min 200,00 zł   

 

Mikrodermabrazja     
  

  

Mikrodermabrazja jako dodatek do zabiegu 15min 35,00 zł   
Mikrodermabrazja z pielęgnacją- twarz, szyja 60min 145,00 zł     
Mikrodermabrazja z pielęgnacją- twarz, szyja, dekolt 70min 180,00 zł   

 

Mezoterapia bezigłowa:       
  

Mezoterapia bezigłowa z pielęgnacją- twarz, szyja 80min 195,00 zł   
Mezoterapia bezigłowa z pielęgnacją- twarz, szyja, 
dekolt 

90min 250,00 zł 
    

 

Radiofrekwencja:     
  

  

Fala radiowa- Bezoperacyjny lifting z pielęgnacją- twarz, 
szyja 

70min 195,00 zł 
  

Fala radiowa- Bezoperacyjny lifting z pielęgnacją- twarz, 
szyja, dekolt 

90min 250,00 zł 
    

 

Dodatki do zabiegów sprzętowych 
pielęgnujących: 

Dodatki do zabiegów twarz, szyja/dekolt:         

Relaksacyjny masaż twarz, szyja, dekolt - dodatek do 
zabiegu na twarz 20min 50,00 zł 

  
Maska algowa - dodatek do zabiegu 20min 50,00 zł     
Maska płat kolagenowy 20min 90,00 zł   

 



 

Zabiegi pielęgnujące ciało: 
Zabiegi pielęgnujące ciało:         

Peeling całego ciała 60min 130,00 zł   
Montibello Zabieg złuszczająco- nawilżający Basic Corps 90min 230,00 zł     

Montibello Zabieg na zmęczone nogi 70min 160,00 zł   
Masaż relaksujący częściowy 30min 80,00 zł     

Masaż relaksujący całego ciała 60min 130,00 zł   
Balijski rytuał z masażem dla kobiet w ciąży NOWOŚĆ 75min 200,00 zł     

Balijski peeling z masażem dla kobiet w ciąży NOWOŚĆ 60min 150,00 zł   
Masaż dla kobiet w ciąży NOWOŚĆ 45min 120,00 zł     

 

Fele radiowe na ciało:     
  

  

Ramiona 30min 90,00 zł   
Brzuch z boczkami 30min 100,00 zł     
Pośladki 30min 100,00 zł   
Uda 30min 100,00 zł     

 

Bandaże Arosha zabieg na ciało:   
  

  
  

Zabieg z użyciem bandaży Arosha bez peelingu i bez 
ampułki (przypominający) 

50min 165,00 zł 
  

Zabieg z użyciem bandaży Arosha z peelingiem i ampułką 70min 210,00 zł     
Zabieg z użyciem 4 bandaży Arosha z peelingiem i 
ampułką 70min 340,00 zł 

  
 

Cellulogia:     
  

  

Zabieg cellulogii antycellulitowy masaż próżniowy  60min 120,00 zł 
  

Zabieg cellulogii antycellulitowy masaż próżniowy z 
bandażami Arosha peelingiem i ampułką 110min 240,00 zł 

    
Zabieg cellulogii antycellulitowy masaż próżniowy z 4 
bandażami Arosha peelingiem i ampułką 120min 390,00 zł 

  

 

 



 

Depilacja kobiety: 

Depilacja kobiety:   Woskiem EpilFree* Laser 

    
  

(dodatek do 
wosku) 

  

Depilacja łuku brwiowego - woskiem 15/10/-/min 30,00 zł 25,00 zł  - 

Depilacja łuku brwiowego - woskiem przy innych zabiegach 10/10/-/min 20,00 zł 25,00 zł  -  

Górna warga (wąsik) 15/10/10/min 30,00 zł 25,00 zł 100,00 zł 
Górna warga (wąsik) przy innych zabiegach 10/10/-/min 20,00 zł 25,00 zł  - 

Broda 10/10/10/min 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 

Szyja 15/10/15/min 30,00 zł 30,00 zł 150,00 zł 

Baki 15/10/10/min 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 

Policzki 15/10/15/min 40,00 zł 40,00 zł 150,00 zł 

Pachy 15/10/15/min 40,00 zł 60,00 zł 150,00 zł 

Otoczenie brodawek piersiowych 10/-/10/min 40,00 zł  - 100,00 zł 

Linia biała (od pępka do bikini) 10/10/10/min 20,00 zł 35,00 zł 80,00 zł 

Bikini płytkie 20/15/30/min 60,00 zł 70,00 zł 250,00 zł 

Bikini głębokie 30/20/30/min 80,00 zł 90,00 zł 250,00 zł 

Bikini Brazylijskie/Hollywood 45/20/35/min 100,00 zł 100,00 zł 250,00 zł 

Plecy dół 20/15/20/min 60,00 zł 80,00 zł 120,00 zł 

Szpara między pośladkowa 20/10/20/min 40,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 

Pośladki 35/20/30/min 80,00 zł 80,00 zł 150,00 zł 

Uda 35/20/30/min 75,00 zł 80,00 zł 300,00 zł 

Łydki z kolanami i stopami 35/20/30/min 70,00 zł 80,00 zł 300,00 zł 

Całe nogi 60/20/60/min 130,00 zł 135,00 zł 600,00 zł 

Ręce do łokci 30/15/30/min 55,00 zł 45,00 zł 180,00 zł 

Ręce całe 45/20/40/min 70,00 zł 105,00 zł 240,00 zł 

Pakiet I: całe nogi + bikini głębokie 80/20/70/min 190,00 zł 200,00 zł 750,00 zł 

Pakiet II: łydki z kolanami i stopami + bikini brazylijskie + 
pachy 80/20/70/min 200,00 zł 200,00 zł 600,00 zł 

*EpilFree produkt dodatkowo płaty oferowany jako dodatek depilacji woskiem 

Depilacja mężczyźni: 

Depilacja Mężczyźni:   

Woskiem 

EpilFree 
Laser 

    

(dodatek do 
wosku) 

Depilacja łuku brwiowego - woskiem 10/10/-/min 30,00 zł 25,00 zł  - 

Depilacja łuku brwiowego - woskiem przy innych zabiegach 10/10/-/min 20,00 zł 25,00 zł  -  

Kark 15/10/15/min 60,00 zł 60,00 zł 150,00 zł 

Pachy 15/10/20/min 60,00 zł 80,00 zł 200,00 zł 

Klatka piersiowa 30/15/30min 80,00 zł 120,00 zł 200,00 zł 

Brzuch 20/15/20min 80,00 zł 120,00 zł 150,00 zł 
Plecy góra 20/15/20min 80,00 zł 120,00 zł 200,00 zł 
Plecy dół 20/15/20min 80,00 zł 120,00 zł 200,00 zł 
Plecy całe 40/20/40min 100,00 zł 150,00 zł 400,00 zł 
PAKIET całe plecy + klaka piersiowa + brzuch  

80/30/80min 250,00 zł 350,00 zł 700,00 zł 

*EpilFree produkt dodatkowo płaty oferowany jako dodatek depilacji woskiem 



 

Makijaż: 

 

Makijaż:     
  

  

Dzienny 50min 100,00 zł 
  

Wieczorowy 60min 120,00 zł     
Ślubny 70min 120,00 zł 

  
Rzęsy na pasku 10min 45,00 zł     
Kępki rzęs 

10min 
4,00 zł 
/sztuka   

Indywidualna lekcja makijażu (1,5 h) NOWOŚĆ 
90min 235,00 zł 

    

 

Zabiegi pielęgnujące i upiększające okolice oczy: 

Zabiegi okolic oczu:         

Regulacja łuku brwiowego 15min 30,00 zł   
Regulacja łuku brwiowego przy innych zabiegach 10min 20,00 zł     
Shaping brwi + henna- pierwsza konsultacja kształtu i 
koloru łuku brwiowego NOWOŚĆ 25min 55,00 zł 

  
Henna brwi z regulacją 20min 35,00 zł     
Henna brwi z regulacją przy innych zabiegach 15min 25,00 zł 

  
Henna rzęs przy innych zabiegach 20min 25,00 zł     
Henna rzęs+ zabieg pielęgnacyjny okolic oczu NOWOŚĆ 25min 70,00 zł 

  
Henna komplet 25min 45,00 zł     
Henna komplet przy innych zabiegach 20min 35,00 zł   
Przedłużanie rzęs 1:1 120min 220,00 zł     
Uzupełnianie rzęs- do 3 tygodni od nałożenia 

90min 170,00 zł 
  

Uzupełnianie rzęs- powyżej 3 tygodni od nałożenia 110min 200,00 zł     
Ściąganie rzęs 15min 45,00 zł   
Lifting rzęs Fall in the volume 60min 150,00 zł     



 

Zabiegi pielęgnujące dłonie: 

Pielęgnacja dłoni:         

Manicure męski 40min 50,00 zł   
Manicure keratynowy 45min 65,00 zł     
Manicure klasyczny bez malowania 40min 50,00 zł   
Manicure klasyczny z malowaniem OPI/VINYLUX 60min 60,00 zł     
Manicure klasyczny z malowaniem french VINYLUX- CND 70min 75,00 zł   
Manicure hybrydowy jeden kolor bez zdobień 
(zmywanie poprzedniego koloru i peeling dłoni - gratis) 60min 85,00 zł 

    
Manicure hybrydowy hybrydowy french/baby boomer 
(zmywanie poprzedniego koloru i peeling dłoni - gratis) 70min 95,00 zł 

  
Manicure kombinowany + malowanie hybrydą NOWOŚĆ 
(zmywanie poprzedniego koloru i peeling dłoni - gratis)  

80min 105,00 zł     
Manicure hybrydowy SPA jeden kolor bez zdobień 
(zmywanie poprzedniego koloru i peeling dłoni - gratis) 90min 125,00 zł 

  
Manicure + wzmocnienie żelem naturalnej płytki paznokci 
bez malowania (peeling dłoni- gratis) 60min 110,00 zł 

    
Manicure + wzmocnienie żelem naturalnej płytki paznokci 
z malowaniem hybrydą (peeling dłoni- gratis) 70min 145,00 zł 

  
Przedłużanie paznokci na formie (długość 1-2) bez 
malowania  

110min 160,00 zł 
    

Przedłużanie paznokci na formie (długość 3-4) bez 
malowania 

110min 185,00 zł 
  

Przedłużanie paznokci na formie (długość 5-7) bez 
malowania  

120min 210,00 zł 
    

Przedłużanie paznokci na formie z malowaniem hybrydą 
(długość 1-2)  

120min 185,00 zł 
  

Przedłużanie paznokci na formie z malowaniem hybrydą 
(długość 3-4)  

150min 199,00 zł 
    

Przedłużanie paznokci na formie z malowaniem hybrydą 
(długość 5-7)  

150min 230,00 zł 
  

Przedłużanie paznokci na formie z malowaniem hybrydą - 
french/baby boomer (długość 1-2) 135min 195,00 zł 

    
Przedłużanie paznokci na formie z malowaniem hybrydą - 
french/baby boomer (długość 3-4)  135min 205,00 zł 

  
Przedłużanie paznokci na formie z malowaniem hybrydą - 
french/baby boomer (długość 5-7)  140min 230,00 zł 

    
Naprawa jednego paznokcia (żel) 20min 25,00 zł   
Uzupełnianie żeli (do 3 tygodni)  120min 150,00 zł     
Uzupełnianie żeli (powyżej 3 tygodni)  120min 185,00 zł   
Zabieg pielęgnujący dłonie SPA 30min 60,00 zł     
Fale radiowe- zabieg odmładzający, lifting dłoni 20min 100,00 zł   
Kąpiel parafinowa na dłonie 15min 30,00 zł     
Malowanie paznokci hybrydą jeden kolor - bez zdobień 20min 50,00 zł   
Malowanie paznokci lakierem OPI/VINYLUX 15min 35,00 zł     
Zdobienie folią/naklejkami/pyłkami/pieczątkami 5min 2,00 zł   
Zdobienie cyrkonie Swarovski 2min 4,00 zł     
Zdobienie Cristal Pixe Swarovski NOWOŚĆ 5min 30,00 zł   
Zdobienie jednego paznokcia RĘCZNE MALOWANIE 20min 10,00-50,00 zł     
Zmywanie hybrydy wykonanej w innym salonie 20min 45,00 zł   
Zmywanie hybrydy wykonanej w naszym salonie bez 
wykonania manicure 

20 min 30,00 zł 
    

Usunięcie żelu 30min 60,00 zł   



 

Zabiegi pielęgnujące stopy: 
Pielęgnacja stóp:         

Pedicure męski 50min 60,00 zł   
Pedicure klasyczny bez malowania 50min 80,00 zł     
Pedicure klasyczny z malowaniem lakierem OPI/VINYLUX 60min 85,00 zł 

  
Pedicure hybrydowy  70min 105,00 zł     
Pedicure hybrydowy SPA 80min 170,00 zł   
Pół pedicure (paznokcie + skórki z lakierem OPI/VINYLUX)  50min 60,00 zł     
Pół pedicure (opracowanie pięt i śródstopia)  35min 50,00 zł   
Pół pedicure (paznokcie z malowaniem hybrydą) 50min 80,00 zł     
Korekcja wrastających paznokci- rurkami Sulci Protectors 
(jedna rurka) przy pedicure NOWOŚĆ 15min 20,00 zł 

  
Korekcja wrastających paznokci- rurkami Sulci Protectors 
(jedna rurka) bez pedicure NOWOŚĆ 30min 50,00 zł 

    
Usunięcie odcisku przy pedicure NOWOŚĆ 15min 20,00 zł     
Usunięcie odcisku bez pedicure NOWOŚĆ 30min 50,00 zł     
Peeling stóp- dodatek do pedicure  10min 15,00 zł     
Malowanie paznokci u stóp lakier CND Vinylux/ OPI 15min 35,00 zł     
Zmywanie hybrydy u stóp wykonanej w innym salonie 20min 40,00 zł     

 

 
Zapraszamy: 

Salon Kosmetyczny KOBIETERIA  -  Ul. Pod Fortem 2F, 31-302 Kraków  -  Kontakt:  604 315 747 

www.kobieteriasalonkosmetyczny.pl   kobieteria@onet.pl 

rezerwacje online: https://www.moment.pl/kobieteria-salon-kosmetyczny 
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