Kosmetyka ciała i twarzy
Mezoterapia igłowa / mikroigłowa
Dermapen® twarz
Od 500 zł
Mezoterapia igłowa twarz
350zł
Derma–roller Mesoboost twarz
250 zł
Karboksyterapia twarz / włosy
150 zł
Karboksyterapia oczy / dłonie
100 zł
Profesjonalna pielęgnacja twarzy
Mikrodermabrazja diamentowa
150 zł
z pielęgnacją
Oxybrazja peeling tlenowy
150 zł
Infuzja tlenowa
100 zł
Masaż tlenowy
50 zł
Razem w 1 zabiegu
250 zł
Medyczny peeling chemiczny
150 zł
kwasem Peel Mission®
5+1
Zabiegi Mesoboost® oparte na
130 zł
kwasie hialuronowym
5+1
250 zł 400 zł
Termolifting VenusLegacy –
3 zabiegi – 660
multipolarna fala radiowa
zł 990 zł
urządzenie medyczne!
6 zabiegów –
1200 zł 1680 zł
Peeling kawitacyjny / z
80 zł /150 zł
pielęgnacją
Oczyszczanie manualne twarzy
200 zł
Masaż twarzy
50 zł
Maska AROSHA/ Crystal Peel
80 zł /70 zł
Peeling + ampułka + maska
200 zł
Płatki liftingujące na okolice oka
50 zł
Endermolift Endermologia
100 zł
LPG twarz
5+1
Zamykanie naczyń krwionośnych, usuwanie
włókniaków – termokoagulacja Apilus®
Naczynka
jedna okolica od 120 zł
nos/policzki/broda
max. 30 min - 200 zł
Znamiona, włókniaki,
od 80 zł,
kurzajki
max. 30 min. - 200 zł
Regulacja brwi / henna/ lifting
Regulacja brwi /henna brwi/ rzęsy
po 20zł
Regulacja brwi + henna brwi
30 zł
Regulacja + henna brwi i rzęsy
45 zł
Lifting rzęs / +henna
120 zł /140zł

Cennik usług i Promocje
na miesiąc grudzień 2021

Kalendarz Adwentowy
codziennie inna Promocja
Szczegóły na Facebooku
i w recepcji

(cennik obowiązuje od 01.12.21 do 31.12.2021)

Depilacja laserowa
Mała okolica (górna warga, baki, broda,
dłonie, stopy, brodawki piersiowe, linia brzucha)
- 99 zł (zamiast 149 zł)

Średnia okolica (pachy, bikini płytkie,
policzki, szyja) - 149

zł (zamiast 199 zł)

Duża okolica (uda, łydki, bikini głębokie,
przedramiona, ramiona, plecy góra) - 249
(zamiast 299 zł)

zł

Drogie Panie!
Promocje, rabaty i sunfitki nie sumują się!
Karnety, vouchery i pakiety ważne 3 miesiące.
Odwołanie wizyty max. 2 godziny przez umówionym
terminem
Regulamin „Sun-Fitek” na naszej stronie www

"Sun-Fit" Studio Doskonalenia Ciała
ul. Brzeźnicka 9
(róg Dekabrystów)
42-200 Częstochowa
sunfit@sunfit.pl
www.sun-fit.pl

tel. 034 361 16 61
kom. 504 028 503
godziny otwarcia:
pn. – pt. 9.00 – 20.00 sob. 9.00 – 14.00

Redukcja cellulitu/ ujędrnienie/
wyszczuplenie

Karnety na urządzenia
Bieżnia w podciśnieniu, orbitrek w podczerni, bieżnia
otwarta Body Space ®
Czas jednego treningu – 30 min.
Masaż limfatyczny (rollmasaż)– BodyRoll
Czas zabiegu – 60 min. lub 30 min (1/2 wejścia)
1 wejście – 1
Podczerwień zdrowotna
urządzenie
lampy Philips infrared
Pojedyncze wejście
20 zł
23 zł
5 wejść
90 zł
100 zł
10 wejść
150 zł
170 zł
15 wejść
195 zł
225 zł

Podczerwień płatna jednorazowo - 3 zł

Karnet OPEN – 249 zł
(1 x urządzenie fitness, 1 x rollmasaż 30 min.,1 x urządzenie vacu
- 1,5 godziny treningu) od 12.00 do 15.00 – 199 zł

Karnet OPEN soft – 139 zł
urządzenie fitness + rollmasaż 30 min.
(dotyczy orbitreka, bieżni otwartej)

Karnety OPEN ważne 30 dni kalendarzowych, nie
podlegają dodatkowym upustom i rabatom.

Elektrostymulacja BOTT®
Czas zabiegu – 30 lub 45 min.
Pojedyncza sesja całe ciało – 45
50 zł
min.
8 zabiegów / 12 zabiegów
360 zł / 480 zł
Pojedyncza sesja wybrana partia
ciała – 30 min
30 zł
8 zabiegów / 12 zabiegów
200 zł/ 240 zł
Elektrostymulacja twarzy
30 zł / 250 zł
(elektrolifting) / 10 zabiegów

Podczerwień do karnetu Open - 50 zł

Redukcja tkanki tłuszczowej
1. Kriolipoliza CoolTech czas zabiegu 70 min.
Mała głowica - 449 zł
Dwie małe głowice: uda, boczki - 649 zł
Duża głowica DOUBLE na cały brzuch - 749 zł

Dwa obszary przy jednej wizycie – 999 zł
2. Kawitacja ultradźwiękowa VaCaVite® – zabieg
wybrana część ciała z endomasażem 40 min. – 180 zł
Pakiet 3 zabiegi – 450 zł, 5 zabiegów – 650 zł

1.

Redukcja owłosienia
Epilacja – trwałe usuwanie owłosienia
(elektroliza aparatem Apilus®)
Znieczulenie do zabiegu opcjonalnie 10 zł
Wąsik lub broda
100 zł
Cała Twarz - czas zabiegu max. 1 h - 200 zł

Endermologia LPG® Alliance™

Czas zabiegu 40 min – 150 zł
Pakiet 10 zabiegów – 1 300 zł

2. Endermologia LPG ® Integral II (FDA)
Cena zabiegu 35 min. – 100 zł
Pakiet 10 zabiegów – 950 zł (kostium lub zabieg 15min. gratis)
Pakiet 10 zabiegów 50 min. – 1 300 zł

3. Venus Legacy® (FDA) – multipolarna fala
radiowa + pole magnetyczne z drenażem
Cena zabiegu 30 min. – 250 zł
Pakiet 3 zabiegów – 660 zł Pakiet 6 zabiegów – 1 200 zł

4. Podciśnieniowy

masaż

bańką

chińską

GreenVac
Uda, pośladki – 80 zł, brzuch – 50 zł, całe ciało 120 zł
Pakiet 10 zabiegów 700 zł / 400 zł / 950 zł

5. Ręczny masaż wyszczuplający Plastitoterapia
z drenażem paryskim – 120 zł

6. Karboksyterapia – mezoterapia medycznym
dwutlenkiem węgla CO2.
1 obszar ciała – 150 zł, Pakiet 10 zabiegów – 1 200 zł

7. Fala Uderzeniowa
Wybrany
obszar
Uda przód / uda
tył/ pośladki/
bryczesy
20 tys. – 60 min,
Brzuch /
ramiona/ kolana
10 tys. – 30 min,
Całe nogi
przód i tył
40 tys. – 90 min.

STORZ®

Cena zabiegu
300 zł
Promocja 250 zł

Depilacja woskiem Depileve®
Całe nogi / łydki
od 100 zł / od 60 zł
Bikini małe / duże
50 zł / 100 zł
Pachy / przedramiona
40 zł / 50 zł
Wąsik/ broda / brwi
20 zł
Plecy
150 zł

Inne zabiegi na ciało
Push-Up pośladków (masaż próżniowo – ssący)
1 zabieg 20 min. – 30 zł/ 10 zabiegów – 250 zł
Opalanie natryskowe / peeling ciała 80 zł
Całe ciało 80zł/ góra 50 zł/ nogi 30 zł
Drenaż limfatyczny – presoterpia uciskowa
Kombinezon nogi + brzuch – 30 min. – 40 zł,
Pakiet 10 zabiegów – 350zł

Terapia przeciwobrzękowa – manualny
drenaż limfatyczny
Drenaż nóg – 70 zł, drenaż całego ciała – 140 zł
Drenaż przeciwobrzękowy twarzy i oczu 50 zł
Terapia po usunięciu węzłów chłonnych - 100 zł

Bandaże Arosha – 150 zł
Medical
Pakiet 6
zbiegów
1 200 zł (200 zł)

250 zł
Promocja 200 zł

960 zł (180 zł)

600 zł
Promocja 450 zł

2100 zł (350zł)

Presoterapia, elektrostymulacja + 30 zł
Szczotka AROSHA – 80 zł / masaż szczotką 50 zł
Program
zabiegowy
wyszczuplający
lub
antycellulitowy Arosha KIT – Pakiet 8 zabiegów:
peeling, ampułka, bandaż, maska – 1300 zł +
presoterapia lub elektrostymulacja GRATIS

Masaże w strefie SPA
Masaż relaksacyjny 30 min. – 60 zł/ 60 min. – 100 zł
Masaż klasyczny 30 min. – 70 zł / 60 min. – 130 zł
Masaż gorącymi kamieniami 60 min. – 140 zł
Masaże twarzy liftingujący KOBIDO /
bankietowy KASSAJI – 60 min. – 150 zł
Refleksologia Twarz – 60 zł, dłonie – 50 zł

Facemodeling – 350 zł

