T u ro dzi si ę

PIękno!

price
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PL EN

[	medycyna estetyczna | Aesthetic Medicine
Konsultacja - Medycyna Estetyczna
| Medical Consultation
Konsultacja - Chirurgia Plastyczna

100 zł

30 min

200 zł

30 min

od | from

600 zł

30 min

od | from

500 zł

30 min

od | from
od | from

250 zł
400 zł

30 min
30 min

od | from

600 zł

30 min

od | from

500 zł

30 min

od | from

499 zł

30 min

2000 zł

30 min

| Plastic Surgery Consultation

Wypełnianie Zmarszczek i Bruzd
| Wrinkles and Creases Filling

Wyszczuplanie Podbródka /Ciała - Lipoliza
| Chin and Body Slimming - Lypolisis

Rewitalizacja, Mezoterapia | Mesotherapy
Botox | Botox
Powiększanie i Odmładzanie Ust
| Lips Enhancement and Rejuvenation

Peelingi Medyczne
| Photodynamic and Chemical Peels

Mezoterapia Osoczem Bogatopłytkowym
| Skin Rejuvenation - Plasma Facial, “Vampire Facial”

Sculptra
Odmładzanie skóry. | Skin rejuvenation.
Nici Liftingujące i rewitalizujące

od | from

500 zł

30 min

1 200 zł
16 000 zł

30 min

od | from

Złote nici, serdev, happy lift, PDO. | Suture lifting.
od | from
do | to

| Intensive skin lift (HIFU).

SculpSure
5 000 zł
Nieinwazyjne wyszczuplanie - do 25% tkanki tłuszczowej mniej,
po jednym zabiegu.

25 min

| Non-invasive body shaping treatment. Up to 25% fat less after one treatment.

1 200 zł
do | to 16 000 zł

30 min

900 zł
12 000 zł

30 min

3 900 zł
9 990 zł

30 min

od | from

Lifting bez skalpela. | Non-invasive skin lift.
od | from

Liposonix

do | to

Redukcja tkanki tłuszczowej brzucha, talii, ud.
| Non-invasive fat reduction: abdomen, waist and thighs.

Thermage
Termolifting skóry twarzy i ciała.
| Face and body termolifting.

*dostępny w wybranych lokalizacjach

MASAŻE | MASSAGES

od | from
do | to

]

Masaż z Elementami Ayurwedy
320 zł 70 min
| Massage With Elements of Ayurveda
Łączy masaż klasyczny i akupresurę. Relaksuje i eliminuje stres. | Manual
massage with acupressure, provide deep relaxation.

»

bez peelingu | without body peel
290 zł 60 min
Masaż Klasyczny Na Ciepło
290 zł 70 min
| Classic Warm Massage
Rytuał z elementami aromaterapii. Rewitalizuje i relaksuje. | Warm candle
massage with aromatherapy.

»

bez peelingu | without body peel
230 zł 60 min
Masaż Miodowy | Honey Massage
290 zł 60 min
Intensywnie relaksuje i detoksykuje, redukuje cellulit i pobudza krążenie
krwi. | Relaxing and detoxicating procedure, improves blood circulation.
bez peelingu | without body peel
230 zł 70 min
Masaż Kamieniami Wulkanicznymi
290 zł 70 min
| Hot Stones Massage
Głęboko odpręża, relaksuje i rozluźnia mięśnie całego ciała. | Deep relax, ease

»

»

bez peelingu | without body peel
230 zł 60 min
Masaż Czekoladowy | Chocolate Massage
290 zł 70 min
Intensywnie relaksuje, pobudza krążenie i odżywia skórę. Z użyciem
prawdziwej, ciepłej czekolady. | Highly relaxing massage with real warm
dark chocolate.

»

Intensywny lifting twarzy i ciała, wyszczuplanie.

Ulthera

[

tense muscles throughout your body.

| Lifting Threads

Ultraformer

]

bez peelingu | without body peel
230 zł 60 min
Masaż Klasyczny, Odprężający
280 zł 70 min
| Classic, Relaxing Massage
Rozluźniający masaż manualny całego ciała. Odpręża i relaksuje.
| Perfect solution to remove physical and mental tiredness.
bez peelingu | without body peel
190 zł 60 min
Masaż Sportowy | Sports Massage
300 zł 70 min
Intensywny masaż manualny. Przynosi ulgę zmęczonym i napiętym
mięśniom. | Intensive, manual massage, perfect for tense muscles.
bez peelingu | without body peel
240 zł 60 min
Masaż Klasyczny Pleców, Ramion i Karku
150 zł 30 min
| Classic Back, Shoulders And Nack Massage
Ulga dla zmęczonych i napiętych mięśni. | Relax for tense muscles.
Masaż Aroma-Detox La Perla*
390 zł 70 min
| Herbal Stamps Massage
Autorski masaż manualny z wykorzystaniem aromaterapeutycznych
stempli ziołowych. Koi zmysły, odpręża i głęboko relaksuje.
| Original, manual massage using herbal stamps aromatherapy. Relieves stress and

»
»

fatigue improves both emotional and physical well-being.

[

]

Rytuały dla ciała | Rituals for body

Rytuał La Perla | La Perla Ritual
390 zł 90 min
Autorski rytuał modelujący sylwetkę i przyspieszający metabolizm. Wygładza,
ujędrnia i poprawia elastyczność skóry. | Original relaxing ritual with slimming and

regenerates and moisturizes.

Rytuał Dotyk Słońca | Touch of the Sun Ritual
270 zł 60 min
Rytuał rozświetlający skórę i nadający efekt naturalnej opalenizny.
Ujednolica, regeneruje i odżywia skórę. | Brightening treatment giving the skin

sun giving the skin a delicate shade of brown.

Różowa Perła | Pink Pearl
290 zł 60 min
Zabieg dla cery wrażliwej i naczyniowej. Wzmacnia i obkurcza naczynka
krwionośne, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. | Reduce redness,

a delicate shade of brown.

Rytuał Kiwi | Kiwi Ritual
290 zł 60 min
Rytuał odmładzający i rewitalizujący. Wygładza, ujędrnia i poprawia
elastyczność skóry. | Intensively rejuvenating and revitalising ritual.
Rytuał Aloe Vera | Aloe Vera Ritual
350 zł 60 min
Rytuał intensywnie nawilżający i ujędrniający. Wygładza, odżywia
i poprawia elastyczność skóry. | Intensively moisturising and revitalising

calming down the skin.

Acne Perła | Acne Pearl
290 zł 60 min
Zabieg dla skóry tłustej i trądzikowej. Dogłębnie oczyszcza i reguluje
wydzielanie sebum. Zapobiega powstawaniu zaskórników.
| Anti-inflammatory and deeply cleansing treatment for oily skin prone to acne.
Biała Perła | White Pearl
230 zł 60 min
Zabieg dla skóry z przebarwieniami lub o nierównomiernym kolorycie.
Rozjaśnia, ujednolica i redukuje plamy pigmentacyjne. | Brightening

treatment.

350 zł

70 min

Zabieg ujędrniająco-detoksykujący na bazie naturalnej maski błotnej.
| Detoxicating and firming treatment, makes the skin smooth and bright.

treatment reducing discolouration.

La Perla Lekkie Nogi | La Perla Light Feet
180 zł 40 min
Zabieg relaksujący dla zmęczonych nóg. Odpręża, niweluje obrzęki,
przynosi ulgę i pielęgnuje skórę. | Relaxing treatment combined with the feet and
calves massage and complete care. Brings relief to fatigued legs.

[

DLA TWARZY | FACE SPA

60 min

Słoneczna Perła | Sunny Pearl
250 zł 60 min
Zabieg dla każdego rodzaju skóry. Nadaje skórze złocistego blasku
i wygładza drobne zmarszczki. Nawilża i odżywia. | Moisturising touch of the

body shaping effect.

Rytuał Organic Detox | Organic Detox Ritual

Mroźna Perła | Frosty Pearl
320 zł
Zabieg dla skóry wiotkiej i odwodnionej. Regeneruje, poprawia
elastyczność i nawilżenie skóry. | Perfect for dry and damaged skin,

]

Diamentowa Perła | Diamond Pearl
450 zł 70 min
Luksusowy, autorski zabieg poprawiający napięcie skóry oraz redukujący
przebarwienia. | Luxury, lifting and anti-aging treatment, makes the skin firm and

Chemabrazja (kwasy) | Chemabrasion
(chemical peel)

od | from

350 zł

60 min

Zabieg z użyciem indywidualnie dobranych kwasów kosmetycznych.
Głęboko złuszcza naskórek i regeneruje skórę. | Individually selected cosmetic
acids treatment, deeply exfoliating and regenerating the skin.

Liftingujący Masaż Twarzy
290 zł 45 min
| Lifting Face Massage
Manualny masaż, wraz z maską biocellulozową. Pobudza krążenie,
intensywnie liftinguje, redukuje obrzęki. | Manual, face massage with

bright.

bio-cellulose mask. Reduces swellings, make skin look health and younger.

Złota Perła | Golden Pearl
390 zł 60 min
Zabieg dla skóry dojrzałej i pozbawionej jędrności. Wygładza drobne
zmarszczki, zwiększa elastyczność i napięcie, pobudza produkcję
kolagenu. | Anti-aging treatment with lifting and anti-wrinkle properties.
Perła Młodości | Youth Pearl
230 zł 60 min
Autorski zabieg odmładzający, uwzględniający indywidualne potrzeby
każdego rodzaju skóry. | Original rejuvenation treatment focused on skin individual

Maska Biocellulozowa | Bio-cellulose Mask
150 zł 20 min
Profesjonalna kuracja silnie nawilżająca i liftingująca skórę, doskonale koi
podrażnienia. | Intensive skin hydration, lifting and calming.

needs.

Eko Perła | Eco Pearl
390 zł 60 min
Zabieg dla każdego rodzaju skóry, oparty na naturalnych kosmetykach.
Stymuluje do odnowy biologicznej, nawilża i spowalnia procesy starzenia.
| Treatment suitable for every skin type, even the most sensitive one.

[

Dla oczu | for eyes

]

La Perla Beauty Eye
150 zł 30 min
Zaawansowany, odmładzający zabieg skóry wokół oka. Spłyca drobne
zmarszczki, głęboko nawilża i uelastycznia skórę. | Advanced treatment
smoothing the wrinkles and making your look young and bright.

[

NA BIUST I DEKOLT | FOR BREASTS AND NECKLINE

]

La Perla Beauty Breast
290 zł 60 min
Instensywny zabieg liftingująco-modelujący skórę biustu i dekoltu.
| Intensive lifting and modeling breast and necklane skin treatment.

[

DLA PRZYSZŁYCH MAM | FOR FUTURE MOMS

]

La Perla Lekkie Nogi | La Perla Light Feet
180 zł 40 min
Zabieg pielęgnacyjny dla zmęczonych nóg. Odpręża, niweluje obrzęki,
nawilża i odżywia skórę. | Relaxing massage & complete care for tired feet and

treatment.

Rytuał Kiwi | Kiwi Ritual
290 zł 60 min
Rytuał odmładzający i rewitalizujący. Wygładza, ujędrnia i poprawia
elastyczność skóry. | Intensively rejuvenating and revitalising ritual.
Eko Perła Zabieg Na Twarz
390 zł 60 min
| Eco Pearl Face Treatment
Zabieg dla każdego rodzaju skóry na bazie naturalnych kosmetyków.
Stymuluje do odnowy biologicznej, nawilża i spowalnia proces starzenia.
| Treatment suitable for every skin type, even the most sensitive one.

DLA MĘŻCZYZN | FOR MEN

with immediate lifting effect, stimulate skin to regeneration.

Męskie Oblicze | Manly Vissage
290 zł 60 min
Zabieg pielęgnacyjny na twarz dla każdego mężczyzny. Oczyszcza,
energetyzuje i odmładza skórę. | Cleansing and revitalising facial with powerful
rejuvenating effects.

La Perla Men’s Eye
150 zł 30 min
Zaawansowany zabieg dla skóry wokół oka. Spłyca drobne zmarszczki,
głęboko nawilża i uelastycznia skórę. | Advanced treatment smoothing the
wrinkles and making your look young and bright.

]

Acne Perła Young | Acne Pearl
200 zł 60 min
Zabieg dla skóry tłustej i trądzikowej. Reguluje wydzielanie sebum
i zapobiega tworzeniu się zaskórników. Poprawia koloryt skóry.
| Anti-inflammatory and deeply cleansing treatment for oily skin prone to acne.
Manicure Biologiczny | Biological Manicure
50 zł 30 min
Zdrowa i naturalna pielęgnacja dłoni. | 100% natural manicure
Pedicure Biologiczny | Biological Pedicure
50 zł 30 min
Zdrowa i naturalna pielęgnacja stóp. | 100% natural pedicure.

Rytuał Aloe Vera Zabieg na Ciało
350 zł 60 min
| Aloe Vera Ritual for Body
Rytuał intensywnie nawilżający i ujędrniający. Wygładza, odżywia
i poprawia elastyczność skóry. | Intensively moisturising and revitalising

Rytuał Gentlemana | Gentelman Ritual
390 zł 60 min
Zabieg dostosowany do potrzeb męskiej skóry – poprawia jej napięcie
redukuje drobne zmarszczki. | Luxurious men’s facial complete care treatment,

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | FOR CHILDREN AND TEENS

Mała Księżniczka | Little Princess
170 zł 40 min
Zabieg na twarz dostosowany do potrzeb delikatnej skóry każdej
dziewczynki, doskonale nawilżający.
| Delicately facial for very young skin, using natural cosmetics.
Piotruś Pan | Peter Pan
170 zł 40 min
Zabieg na twarz dostosowany do potrzeb delikatnej skóry małego
gentlemana, doskonale nawilżający.
| Facial perfect for young men skin needs.
Mleczno-Czekoladowa Przygoda
170 zł 40 min
| Adventure in Milky Chocolate
Masaż relaksacyjny dla najmłodszych, wykonywany ciepłą czekoladą.
Słodki zapach przenosi dziecko w bajkowy świat i wprowadza
w doskonały nastrój. | Body care treatment offering a meeting with chocolate in
an unusual and fun form.

calves. Brings relief to fatigued legs.

[

[

[

Zabiegi dodatkowe | Extra Treatments

]

Henna / Regulacja | Henna / Plucking
od | from 25 zł
Naturalna metoda podkreślania rzęs i poprawy kształtu brwi. | Natural
method of emphasising the eyelashes and adjusting eyebrows.

]

Depilacja Woskiem Lycon | Lycon waxing
od | from 30 zł
Nowoczesna i bezbolesna metoda depilacji woskiem. | Effective and
painless method of waxing.

Peeling Całego Ciała | Whole Body Scrub
90 zł 15 min
Doskonale złuszcza martwy naskórek, wygładza skórę i zwiększa
absorbcję składników aktywnych podczas zabiegów. | Exfoliates the skin
on your body leaving it feeling fresh, smooth, moisturised and soft.

Parafina - Dłonie | Paraffin hands SPA
50 zł 20 min
Wygładza, nawilża i odżywia skórę dłoni. | It smoothens, moisturizes and
regenerates the skin of the Hands.

Parafina - Stopy | Paraffin Feet SPA
70 zł 20 min
Wygładza, nawilża i odżywia skórę stóp. | It smoothens, moisturizes and
regenerates the skin of the feet.

price
list

PL EN

[

]

MANICURE / PEDICURE

Manicure
100 zł 60 min
Kompleksowa pielęgnacja dłoni wraz z malowaniem paznokci. | Traditional
treatment improving the beauty of hands and nails.

Manicure SPA
150 zł 75 min
Zabieg regenerujący dla suchych i zniszczonych dłoni połączony
z klasycznym manicurem. | Relaxing treatment nurturing and regenerating the
hands.

Manicure GELCOLOR
140 zł 60 min
Manicure hybrydowy z użyciem nowatorskich lakierów Gelcolor,
o trwałości nawet do 3 tygodni. | Hybrid nail polish with the use of innovative
GELCOLOR varnishes remaining on the nails in perfect condition even up to
3 weeks.

Pedicure
130 zł 60 min
Kompleksowa pielęgnacja stóp wraz z malowaniem paznokci. | Traditional
treatment improving the beauty of the feet and nails.

Pedicure SPA
170 zł 90 min
Zabieg regenerujący i pielęgnujący dla zmęczonych stóp połączony
z klasycznym pedicurem. | Regeneration of the calloused and chapped skin of
the feet, pedicure.

Pedicure GELCOLOR
160 zł 70 min
Pedicure hybrydowy z użyciem nowatorskich lakierów Gelcolor,
o trwałości nawet do 3 tygodni. | Hybrid nail polish with the use of innovative
GELCOLOR varnishes remaining on the nails in perfect condition even up to
3 weeks.

Usunięcie GelColor | GELCOLOR remove

40 zł

30 min

Przedstawiona oferta oraz podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usług zostanie określony podczas konsultacji, po dostosowaniu oferty
Kliniki do indywidualnych potrzeb klienta. La Perla zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisywanych w niniejszym menu usług.
The above treatments and price list are for information purposes only and do not constitute an offer within the meaning of Art. 66 Paragraph 1 of the Civil Code. The final cost of the servece will be agreed during consultation, after tailoring
the offer of the Clinic to individual needs of each patient. La Perla Clinic reserves the right to change the prices and services presented in the above menu.

Jako jedyni w Polsce oferujemy najbardziej kompleksowe usługi, nie tylko rytuały relaksujące ale także zabiegi z zakresu
odmładzania, odchudzania i estetyki. W naszych SPA odnajdziesz szeroką gamę masaży, autorskie rytuały pielęgnacyjne na
twarz i ciało oraz zabiegi premium. Klinika La Perla Spa to także najbardziej zaawansowane zabiegi z zakresu kosmetyki hitech i laseroterapii. Wyróżnikiem naszej oferty jest pełen zakres zabiegów medycyny estetycznej, a także chirurgii plastycznej.

Klinika La Perla provides the most plentiful offer in Poland – from many standard SPA treatments to the widest offer of antiaging services together with non-invasive cosmetology, aesthetic medicine and plastic surgery. Klinika La Perla offers awide
choice of Hi-Tech cosmetology – an effective and non-invasive way to make your body and face more perfect. Klinika La Perla
is a chain of clinics which guarantees you the newest technologies and cosmetic hits.

Kliniki La Perla
Klinika La Perla SPA „Rzeszów”
Hotel Hilton Garden Inn (lub wejście od Millenium Hall),
Al. Kopisto 1, Rzeszów
tel. + 48 533 363 665

Klinika La Perla SPA „Kraków”
Hotel Holiday Inn,
ul. Wielopole 4, Kraków
tel. +48 692 209 715

Klinika La Perla SPA „Warszawa”
Hotel Hilton,
ul. Grzybowska 63, Warszawa
tel. + 48 784 066 277

Klinika La Perla SPA „Alexandrinum”
Hotel Pałac Alexandrinum,
Krubki-Górki 13a, gm. Poświętne, pow. Wołomin,
tel. +48 533 363 655

Klinika La Perla SPA „Józefów”
Hotel Holiday Inn,
ul. Telimeny 1, Józefów
tel. + 48 784 066 276

Klinika La Perla SPA „Zakopane”
Hotel Grand Nosalowy Dwór,
ul. Balzera 21d, Zakopane
tel. + 48 784 066 275

Klinika La Perla „Łowicka”
ul. Łowicka 21b/1, Warszawa
tel. + 48 784 066 272

Klinika La Perla „Panorama”
C.H. Panorama,
ul. Witosa 31, Warszawa
tel. + 48 784 066 274

Klinika La Perla „Wilcza”
ul. Wilcza 22a, Warszawa
tel. + 48 784 066 273

Klinika La Perla „Bolesławiec”
ul. Dolne Młyny 21, Bolesławiec
tel. + 48 882 077 416

INFOLINIA

784 066 278

www.klinikalaperla.pl

