
STREFA MĘŻCZYZNY W MANI LA 88 
Nowoczesny mężczyzna to zadbany mężczyzna! 
THE MAN ZONE IN MANI LA 88 
A modern man is a well-groomed man! 

� +48 888 371 555

� salon@manila88.pl

� ul. Wyspiańskiego 26

www.manila88.pl

SPEKTAKULARNE ODMŁODZENIE  
SPECTACULAR REJUVENATION  

Odmładzanie okolicy oczu – 230 pln
Rejuvenation of the eye area - 230 pln

Peeling odmładzający  -  299 pln
Rejuvenating peeling  - 299 pln

Fotoodmładzanie IPL – 300 pln
IPL Photorejuvenation - 300 pln

DLA WYMAGAJĄCYCH MĘŻCZYZN 
FOR DEMANDING MEN 

Kapitał Młodości 
Mezoterapia mikroigłowa Nanofrax (cała twarz) – 315 pln
Micro-needle mesotherapy (whole face) - 315 pln

Mezoterapia mikroigłowa z peelingiem 
odmładzającym – 415 pln
Micro-needle mesotherapy with 
a rejuvenating peeling - 415 pln

Mezoterapia igłowa okolicy oczu – 260 pln
Mesotherapy needle around eyes - 260 pln

Mezoterapia igłowa twarzy – 350 pln
Facial needle mesotherapy - 350 pln

Mezoterapia igłowa z efektem wypełnienia – 590 pln
Needle mesotherapy with a filling effect - 590 pln

DEPILACJA LASEROWA  / DEPILATION 
PROMOCJA 1+1 / PROMOTION 1+1

Płacisz za jedną partię ciała, druga tańsza jest GRATIS! 
*Promocja obowiązuje przy zakupie pakietu minimum 4 zabiegów.
You pay for one part of the body, the second part is FREE! 
*Promotion applies when buying a package of minimum 4 treatments.

Pachy - 200 pln
Underarms - 200 pln

Całe ciało - 800 pln
Whole body - 800 pln

DR CYJ - peptydowa kuracja skóry głowy
- stop łysieniu androgenowym – 700 pln
DR CYJ - peptide treatment of the hair scalp
- stop androgenic alopecia – 700 pln

Manicure męski biznesowy – 70 pln 
Manicure for men business – 70 pln 

Plecy - 400 pln
Back - 400 pln

Nogi - 400 pln
Legs - 400 pln

MAKSYMALNE OCZYSZCZENIE  
MAXIMUM CLEANSING  

Manualne oczyszczanie twarzy z maską algową – 150 pln
Manual facial cleansing with algae mask - 150 pln

InnoFacial – hydradermabrazja kwasowa - 280 pln
InnoFacial - acid hydradermabrasion - 280 pln


