Firmowe zabiegi Arkana
Carbo Re-Constructor Therapy - terapia z efektem karboksyterapii, która łączy w sobie aktywną
formę kwasu ksymenynowego, argininę oraz remodelujący peptyd. Kwas ksymenynowy oraz arginina
poprawiają mikrokrążenie, zwiększają dotlenienie skóry i jej odżywienie. Stymulują i remodelują
tkankę, przywracając jej właściwą rzeźbę, jędrność oraz elastyczność. Wzmocnienie efektu ich
działania zapewnia specjalny peptyd o właściwościach odbudowujących i poprawiających owal
twarzy w strefie "V". Jest to doskonała beinwazyjna alternatywa dla nici liftingujących.
Cena regularna - 160zł
Czas trwania: 75 minut
Seria: 4-6 zabiegów
Bo2Look Therapy - rewolucyjna dermoestetyczna terapia z opatentowanym neuropeptydem XEPTM
-018, który w nieinwazyjny sposób redukuje zmarszczki mimiczne. Jego działanie opiera się na
relaksacji mięśni twarzy odpowiedzialnych za powstawanie tzw. zmarszczek ekspresyjnych. Jest to
terapia bezpieczna, intensywnie wygładzająca skórę i gwarantująca efekty "botox like" zapewniając
jednocześnie naturalny wygląd.
Cena regularna - 160zł
Czas zabiegu: 75 minut
Seria: 4-6 zabiegów
V Shape Therapy - to skuteczna terapia anty-age łącząca w sobie dwa efekty: w okolicach
zmarszczek mimicznych efekt botoxu i w obszarach zmarszczek grawitacyjnych efekt nici
liftingujących. Zabieg wykonywany jest przy użyciu mezoterapii mikroigłowej, co dodatkowo
wspomaga procesy regeneracyjne.
Cena regularna - 180zł
Czas zabiegu: 90 minut
Seria: 4-6 zabiegów

AzAcPeel – to dwuetapowy peeling z 16% kwasu azelainowego, 10% kwasu migdałowego oraz
2% kwasu salicylowego. Opiera się na synergistycznym działaniu starannie dobranych kwasów o
profilu seboregulującym, bakteriostatycznym, przeciwzapalnym, keratoplastycznym i
keratolitycznym. Rekomendowany dla skór skłonnych do trądziku pospolitego i różowatego.
Cena regularna: 130,00
Czas zabiegu: 30 minut
Seria: 1 x miesiącu (1-5 zabiegów w zależności od oczekiwań klienta i stanu wyjściowego skóry)
Transform HA Therapy – dermokosmetyczna terapia z transformowalnym kwasem hialuronowym
zamkniętym w elastycznych, odkształcających się nośnikach. Wyjątkowo mały rozmiar nośników i
deformowalna błona sprawia, że kwas hialuronowy przenika przez barierę naskórka i dociera do
skóry właściwej. Tam długotrwale wiąże wodę, daje efekt głębokiego nawilżenia, zwiększenia
gęstości skóry i wypełnienia zmarszczek. Zabieg łączony z mezoterapią mikroigłową.
Cena regularna:160,00
Czas zabiegu: 90 minut
Seria: 4-6 zabiegów
RetiFusionPeel – opiera się na kompleksowym działaniu stabilnego 5% retinolu w połączeniu z 10%
witaminą C i 30% kompleksem antyoksydantów. Fuzja wysokich stężeń składników aktywnych
gwarantuje wszechstronne działanie odmładzające i korygujące niedoskonałości skóry.
Cena regularna:190,00
Czas zabiegu: 30 minut
Seria: 1 x miesiącu (1-5 zabiegów w zależności od oczekiwań klienta i stanu wyjściowego skóry)

Unitone TXA + Vit C Therapy – nowatorska terapia dermoestetyczna przeznaczona do
wyrównywania kolorytu oraz niwelowania zaburzeń pigmentacyjnych różnego rodzaju. Kwas
traneksamowy to najnowsze odkrycie kosmetologii w walce z przebarwieniami o podłożu
hormonalnym, pozapalnym, posłonecznym.
Cena regularna:100,00; z mezpterapią mikroigłową 160,00
Czas zabiegu: 60/90 minut
Seria: 5 -10 zabiegów
LactobionicTherapy – wyjątkowa linia preparatów dermokosmetycznych z wysokim stężeniem kwasu
laktobionowego 5%, 10%, 15% i 22%. Łączy w sobie zalety bezpiecznej eksfoliacji z działaniem
nawilżającym, regenerującym i łagodzącym. Dedykowana dla skór wrażliwych i naczyniowych,
podrażnionych po zabiegach estetycznych oraz po kuracjach dermatologicznych.
Cena regularna:120,00
Czas zabiegu: 60 minut
Seria: 5 – 10 zabiegów
EyeIlluminateTherapy – w tej linii wykorzystano wyjątkowy efekt synergii kwasu traneksamowego,
kwasu laktobionowego oraz witaminy C. Efektem terapii jest rozjaśnienie skóry pod oczami,
poprawa jej jakości poprzez stymulację produkcji kolagenu i wzmocnienie naczyń krwionośnych.
Cena regularna:60,00; z RF 100,00
Czas zabiegu: 45-60 minut
Seria: 5 – 10 zabiegów

Strong Lift Therapy – intensywna terapia liftująca, dedykowana dla skóry dojrzałej lub jako
błyskawiczny zabieg liftujący i modelujący „na wielkie wyjście”
Cena regularna100,00
Czas zabiegu: 45 minut
Seria: w zależności od potrzeby
RetiFusionTherapy – kompleksowe odmłodzenie i pielęgnacja skóry dojrzałej. Retinol o stężeniu
0,3%, kwas ferulowy oraz witamina C to gwarancja zwalczenia wszystkich oznak starzenia skóry.
Cena regularna:100,00; z mezoterapiąmikroigłową160,00
Czas zabiegu: 60/90 minut
Seria: 6-8 zabiegów
BiomimeticPeptideTherapy – biomimetyczna terapia oparta na rewolucyjnym peptydzie Progeline i
aminokwasie Adipofill`In aktywnie przeciwdziała oraz redukuje oznaki starzenia się. Specjalne
produkty napinające stworzone na bazie polimerów i czystego kwasu hialuronowego pozwalają
uzyskać błyskawiczne efekty liftujące i wypełniające zmarszczki.
Cena regularna:120,00
Czas zabiegu: 70 minut
Seria: 6-8 zabiegów

HydrosphericTherapy - aktywnie nawilżająca linia oparta na stymulacji aquaporyn 3 – specjalnych
„kanałów wodnych” oraz na nowej generacji niskocząsteczkowym kwasie hialuronowym.
Przeznaczona do pielęgnacji każdego rodzaju skóry w każdym wieku.
Cena regularna:100,00
Czas zabiegu: 90 minut
Seria: 5-10 zabiegów

SakuraSensitiveTherapy – głównym składnikiem linii jest sakura – ekstrakt z liści japońskiej wiśni.
Wzmacnia naczynia i podnosi odporność skór wrażliwych i alergicznych, z cuperose oraz trądzikiem
różowatym. Zabieg i kosmetyki polecane są również dla skóry podrażnionej mechanicznie lub
chemicznie oraz po intensywnych zabiegach dermoestetycznych.
Cena regularna:100,00
Czas zabiegu: 70 minut
Seria: 1-6 zabiegów
AminoBioTherapy – głęboko i długotrwale regenerująca kuracja niezbędna dla każdego rodzaju
skóry. Hypoalergiczna bezzapachowa formuła kosmetyków doskonała nawet dla najbardziej
wrażliwej cery. Kompleks 12 aminokwasów imitujących dokładny skład NMF oraz kwas hialuronowy
w dwóch postaciach gwarantuje działanie w każdej warstwie skóry.
Zabieg z użyciem peelingu kawitacyjnego i sonoforezy.
Cena regularna:100,00
Czas zabiegu: 60 minut
Seria: 1-6 zabiegów

Acne Out Therapy – linia rekomendowana dla skór tłustych, mieszanych i trądzikowych.
Wykorzystuje synergistyczne działanie unikalnych substancji aktywnych, takich jak czysty kwas
szikimowy, kwas salicylowy oraz Affipore – wyciąg z liści Barosma betulina. Zabieg połączony z
manualnym oczyszczaniem.
Cena regularna:100,00; z eksfoliacją 120,00
Czas zabiegu: 90/120 minut
Seria: 1-8 zabiegów

Pozostałe zabiegi pielęgnacyjne:
Mikrodermabrazja diamentowa – średnio głęboki peeling mechaniczny, można go stosować
zarówno na twarz, szyję i dekolt jak i na ciało. Dedykowany dla każdego rodzaju skóry z wyjątkiem
wrażliwej i płytko unaczynionej oraz ze zmianami zapalnymi.
Cena regularna: 100,00; z ampułką 120,00
Czas zabiegu: 60 minut
Seria: jednorazowo; 1-8 zabiegów
Masaż twarzy, szyi i dekoltu – zabieg dla każdego i w każdym wieku, oprócz dobroczynnego
działania na skórę, doskonale sprawdza się jako relaks i odprężenie dla całego organizmu.
Polecany jako zabieg „upominkowy”
Cena regularna: 75,00; z maską 90,00
Czas zabiegu: 45/60 minut
Seria: jednorazowo; 1-6 zabiegów

Zabieg bankietowy – ekspresowy lifting, fizycznie spłycający zmarszczki, na bazie mikrocząsteczek
krzemionki. Uwaga! Odczuwalne uczucie ściągania i napinania skóry.
Cena regularna: 90,00
Czas zabiegu: 45 minut
Seria: przed wielkim wyjściem
Eksfoliacja kwasami AHA/BHA/PHA – peelingi chemiczne wykorzystujące właściwości różnych
hydrok sykwasów – w zależności od rodzaju i problemu skóry oraz oczekiwań klienta.
W ofercie kwas salicylowy,glikolowy,ferulowy, migdałowy, pirogronowy, azelainowy i askorbinowy.
Cena regularna: 120,00/ zabieg typu „Sandwich” 130,00
Czas zabiegu: 45/60 minut
Seria: 6-8 zabiegów
Eksfoliacja TCA – intensywny zabieg odnawiający naskórek silnym kwasem trójchlorooctowym.
Cena regularna: 220,00
Czas zabiegu: 30 minut
Seria: 1-4 zabiegów
Peeling ziołowy – głęboki peeling wykonywany przy użyciu zmielonych, wyselekcjonowanych ziół,
których skład wykazuje silne działanie dezynfekujące skórę. Świetnie sprawdza się w niwelowaniu
trądziku, blizn potrądzikowych i świeżych rozstępów oraz jako silny zabieg anty-age.
Cena regularna: 170,00
Czas zabiegu: 75 minut
Seria: 1-4 zabiegi

Lifting falami radiowymi RF – przyjemny i skuteczny zabieg poprawiający napięcie i gęstość skóry.
Polecany dla skór dojrzałych oraz z pierwszymi oznakami starzenia. Polecany również jako
profilaktyka anty-age.
Cena regularna: oczy 60,00; twarz 100,00; twarz i szyja 150,00; twarz,szyja i dekolt 200,00
Czas zabiegu: 60/90 minut
Seria: 1-6 zabiegów

Pielęgnacja oprawy oczu
Cena regularna:
henna i regulacja brwi
regulacja brwi
henna rzęs lub brwi
henna rzęs i brwi z regulacją

20,00
10,00
15,00
30,00

Czas zabiegu: 10-30 minut
Seria: co 2-3 tygodnie
Przebicie uszu

40,00-50,00

Pielęgnacja dłoni i stóp
Cena regularna:
- manicure klasyczny
- manicure z malowaniem
- manicure japoński
- manicure hybrydowy
- malowanie hybrydowe z przygotowaniem płytki
-ściąganie lakieru hybrydowego
-ściąganie żelu
- malowanie paznokci
- pedicure
- pedicure hybrydowy
- usunięcie odcisku
- założenie klamry
- zdobienie paznokci
-przedłużanie paznokci na formie
-uzupełnianie paznokci żelowych
-żelowanie naturalnych paznokci
- naprawa paznokcia
- manicure tytanowy SNS kolor
- manicure tytanowy SNS french
- ściąganie tytanu
Czas zabiegu: 15-90 minut
Seria: wg potrzeby

35,00
45,00
45,00
50,00
40,00
10,00
15,00
15,00
70,00
80,00
40,00
50,00
1,00-20,00
90,00
80,00
80,00
5,00-10,00
80,00
90,00
10,00

Zabiegi upiększające
Cena regularna:
- makijaż okolicznościowy (+rzęsy)
- makijaż ślubny (+rzęsy)
- kępki rzęs 1 szt.
- rzęsy w pasku
- makijaż permanentny
- kreski górne
- kreski dolne
- brwi
- usta pełne
- microblading brwi
(w cenie zabiegu pierwsza korekta po miesiącu)
Czas zabiegu: 15-120 minut
Seria: wg potrzeb

100,00
100,00
1,00
20,00
350,00
300,00
500,00
650,00
400,00

Pielęgnacja ciała:
Modelowanie ciała falami radiowymi RF – zabieg ma zastosowanie w miejscach, które trudno jest
wyćwiczyć aktywnością fizyczną lub w przypadku, gdy skóra uległa intensywnemu rozciągnięciu, np.
podczas ciąży. Zabieg skraca włókna kolagenowe w skórze, w skutek czego skóra jest zdecydowanie
bardziej jędrna i napięta. Zabieg polecany również w niwelowaniu rozstępów.
Cena regularna: 80,00-100,00
Czas zabiegu: 20/30 minut
Seria: 1-10 zabiegów

Zaawansowane zabiegi kosmetologiczne:
Mezoterapia igłowa (za pomocą igły i strzykawki) - jest jednym z najskuteczniejszych i
najpopularniejszych zabiegów estetycznych. Skutecznie pielęgnuje skórę przywracając jej świeży,
młody wygląd. To zabieg, który wydłuża młodość i niweluje oznaki upływu czasu.
Mezoterapia jest metodą wykorzystywaną od lat w kosmetologii i dermatologii estetycznej. Jej
zadaniem jest wtłoczenie w skórę rozmaitych substancji aktywnych ukierunkowanychna potrzeby
każdej cery. W zależności od stanu i wymagań skóry, zabieg będzie poprawiał jej nawilżenie,
uzupełniał niedobory witamin i minerałów, wspomagał mikrokrążenie, zwiększał napięcie i
elastyczność skóry, redukując oznaki starzenia się.
Cena regularna: oczy 100,00; twarz 200,00; twarzi szyja 220,00; twarz, szyja i dekolt 280,00
Czas zabiegu: 60-105 minut
Seria: 1-6 zabiegów
Mezoterapia igłowa ciała – zabiegi redukujące miejscową tkankę tłuszczową (lipoliza), zabiegi
redukujące cellulit oraz rozstępy.
Cena regularna:
lipoliza iniekcyjna 75,00-150,00; terapia antycellulitowa 100,00-150,00;
korekta rozstępów 100,00-200,00
Czas zabiegu: 45/60 minut
Seria: 5-10 zabiegów

Nietrwałe eliminowanie zmarszczek kwasem hialuronowym nieusieciowanym – zapewnia on
przemijający efekt silnego nawilżenia skóry, podawany jest przy użyciu ampułkostrzykawki głównie
w obrębie twarzy, szyi i dekoltu ale również zaleca się stosować go jako kurację nawilżającą na
dłonie.
Cena regularna: 200,00 (1 ampułkostrzykawka)
Czas zabiegu: 60/75 minut
Seria: 1 x miesiącu
(każda kolejna ampułkostrzykawka w tym samym zabiegu + 180,00)
Trwałe eliminowanie zmarszczek kwasem hialuronowym usieciowanym – tzw. wypełniacz.
Miejscowe podanie zapewnia określone w czasie działanie uzupełniające-wypełnienie bruzd i
zmarszczek przy zachowaniu pełniej mimiki twarzy.
Cena regularna: 600,00 (1 ampułkostrzykawka)
Czas zabiegu: 60-75 minut
Seria: 1 zabieg (trwałość 6-18 miesięcy w zależności od stopnia usieciowania i miejsca podania)
(każda kolejna ampułkostrzykawka w tym samym zabiegu +350,00)
Botox - jest najpopularniejszą metodą wygładzania zmarszczek głównie w górnej części twarzy
(tzw. zmarszczek mimicznych), zabieg polega na wstrzyknięciu preparatu w małej dawce w kilka
precyzyjnie wybranych miejsc na twarzy. Botox uniemożliwia przepływ impulsów nerwowych
płynących z mózgu do wybranych tkanek mięśniowych, które z kolei przestają pracować czyli nie
marszczą się i nie fałdują. Efekty zauważalne są już po dwóch lub trzech dniach, efekt końcowy jest
widoczny już siódmego dnia.
Cena regularna:
- „lwia zmarszczka” 450,00
- „kurze łapki” lub czoło 650,00
- dwie okolice jednorazowo 900,00
- trzy okolice jednorazowo 1200,00
Czas zabiegu: 15-30 minut
Seria: 1 zabieg
(trwałość efektu 3-9 miesięcy)

Elektrokoagulacja - wykorzystuje się podczas niej działanie prądu elektrycznego zmiennego
o dużej częstotliwości. Polega na ścięciu (koagulacji) białka za pomocą łuku elektrycznego.
Jest wykorzystywana przy leczeniu włókniaków, kurzajek i innych zmian skórnych.
Cena regularna: 80,00/100,00/120,00
Czas zabiegu: 15 minut/ 30 minut/ 60 minut
Seria: 1-2 zabiegi
Radiotermoliza (zamykanie naczyń krwionośnych) - wykorzystuje w swoim działaniu terapeutyczne
właściwości prądu o częstotliwości fali radiowej. W trakcie zabiegu energia przewodzona jset przez
precyzyjną elektrodę igłową, która przyciąga płyny z tkanek na powierzchnię skóry, gdzie następuje
zjawisko elektrokoagulacji termicznej zmian naczyniowych. Poddanie naczynia działaniu wysokiej
temperatury powoduje jego koagulację prowadzącą do obkurczenia, a następnie zwłóknienia, co
oznacza po prostu ścinanie cząsteczek białka budującego tkankę. Naczynko zostaje zamknięte,
uszczelnione, a co najważniejsze mniej widoczne.
Zdecydowaną zaletą technologii radiotermolizy jest fakt, że igły nie stają się gorące podczas
zabiegu, tak więc nie dochodzi do poparzenia skóry.
Aby zamknąć wszystkie popękane oraz rozszerzone naczynia krwionośne z reguły potrzeba
od 1 do 5 zabiegów wykonywanych w ciągu kilku miesięcy.
Cena regularna: 80,00/110,00/140,00
Czas zabiegu: 5 minut/ 15 minut/ 45 minut
Seria: 1-5 zabiegów

Depilacja:
Depilacja woskiem- nietrwała metoda usuwania owłosienia, ma zastosowanie w obrębie całego
ciała.
Cena regularna:
- górna warga
- broda
- twarz
- pachy
- bikini płytkie
- bikini głębokie
- przedramiona
- łydki z kolanem
- uda
- nogi
- plecy
Czas zabiegu: 5-60 minut
Seria: regularne zabiegi co 3-4 tygodnie

10,00
10,00
15,00
30,00
30,00
50,00
45,00
50,00
50,00
90,00
45,00

Depilacja laserem diodowym - to jedna z najbardziej zaawansowanych metod trwałego usuwania
owłosienia. Przy użyciu naszego sprzętu redukcja owłosienia ok. 40% następuje średnio po dwóch
zabiegach.
Cena regularna:
- górna warga /uszy/linia brzucha
- broda/baki/dłonie/stopy/policzki/szyja/kolana
- pachy
- bikini płytkie
- bikini głębokie
- łydki (z kolanami i stopami)
- uda
- nogi
-brzuch
- pośladki
- plecy/klatka piersiowa
- ramiona
- przedramiona (z dłońmi)
Czas zabiegu: 5-60 minut
Seria: 1-6 zabiegów

85,00
130,00
150,00
150,00
170,00
250,00
250,00
400,00
150,00
170,00
150,00-200,00
170,00
170,00

Karboksyterapia - zwana jest także terapia „cudownym gazem”. Jej zastosowanie stanowi przełom
w dziedzinie kosmetologii. Dobroczynne działanie dwutlenku węgla pozwala na wielość zastosowań
tego gazu. Niewątpliwie także przy tych ogromnych możliwościach, karboksyterapia jest zabiegiem
bezpiecznym, niewymagającym długotrwałej rekonwalescencji. Zabieg polega na precyzyjnym
wstrzykiwaniu dawek dwutlenku węgla.’
W przypadku skóry twarzy jego głównym wskazaniem będzie niwelowanie obrzęków i zasinień
w okolicy oka (zarówno na powiece dolnej jak i górnej) oraz poprawa napięcia i jędrności skóry
twarzy szyi i dekoltu.
Powieki
Podbródek i „chomiczki”
Twarz
Szyja
Dekolt
Twarz, szyja, dekolt
Dłonie
Redukcja rozstępów
Brzuch
Uda
Pośladki
Uda i pośladki
Ramiona
Blizny
Skóra głowy

90,00
120,00
150,00
120,00
120,00
300,00
90,00
90,00-200,00
120,00
120,00
120,00
180,00
120,00
90,00 -120,00
100,00

