CENNIK

COLOR BAR - CENNIK

Spis treści
Color Bar to miejsce stworzone z myślą o Tobie,
byś mogła odnaleźć swoje naturalne, wewnętrzne
piękno.

2

Pielęgnacja dłoni i stóp...................................................4
Pielęgnacja twarzy..........................................................6
Rytuały KLAPP................................................................8

Odpręż się… Jesteś w dobrych rękach.
Umów się na wizytę i wspólnie ustalimy kompleksowy
plan działania uwzględniający Twoje oczekiwania
i potrzeby Twojej skóry.

Skinshooter.....................................................................13
Karboksyloterapia..........................................................14
Lightsheer Desire®........................................................16
Pielegnacja ciała............................................................18
Henna/rzęsy/wosk.......................................................19

3

PIELĘGNACJA
DŁONI I STÓP

Manicure głęboki
Znany też jako kombinowany, to specjalna technika, gdzie

Manicure i pedicure stały się w ostatnim czasie
podstawą pielęgnacji, a paznokcie to równoprawny
element stylizacji.

skórki są precyzyjnie wycinane, odpychane i wyfrezowane
wokół paznokci. Dzięki dokładnemu usunięciu naskórka
i wygładzeniu powierzchni płytki jesteśmy w stanie nałożyć
lakier lub hybrydę pod skórki. Kolor wychodzi wtedy spod

Są albo jak biżuteria, albo wręcz przeciwnie

nich, nie widać przerwy pomiędzy płytką a kolorem.

- stają się minimalistyczną oprawą dłoni.

Zaletami

są:

wydłużony

czas

noszenia

hybrydy,

wypielęgnowane, niezadzierające się skórki i wyjątkowo
Wbrew pozorom samodzielna pielęgnacja paznokci nigdy

estetyczny wygląd dłoni.

nie da nam takich efektów jak profesjonalny manicure
u kosmetyczki.
Zdejmowanie hybrydy
Istnieje kilka podstawowych typów manicure, zależnych od

Przy użyciu frezarki zdejmowany jest jedynie top oraz kolor,

preferencji, oczekiwań klientów, płci oraz wykorzystanych

dzięki

preparatów.

nienaruszona. Jest to bezpieczna i nieinwazyjna metoda,

czemu

naturalna

płytka

paznokcia

pozostaje

alternatywna do powszechnie stosowanego acetonu, który
wysusza płytkę oraz skórę wokół paznokcia.
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czas trwania
zabiegu
w minutach

cena zabiegu
w zł

Malowanie

20

Manicure klasyczny z odżywką

55

Manicure klasyczny z malowaniem

60

Manicure męski

60

Manicure japoński

70

Manicure hybrydowy express

60

90

Manicure hybrydowy głęboki

90

120

120

130

Manicure hybrydowy głęboki + french lub zdobienia

90

Pedicure klasyczny z odżywką

100

Pedicure klasyczny z malowaniem
90

120

Pedicure hybrydowy głęboki

120

150

Mani + Pedi klasyczny z malowaniem

150

150

Mani + Pedi hybrydowy express

150

200

Mani + Pedi hybrydowy głęboki

210

250

Pedicure hybrydowy

Manicure

Pedicure

Komplet
manicure
+
pedicure
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PIELĘGNACJA TWARZY
czas trwania
zabiegu
w minutach

cena zabiegu
w zł

SUSHI CEREMONY anti-aging & whitening treatment

60

160

GARDEN CEREMONY Sensi Skin

60

160

GODDES CEREMONY firming & lifting treatment

60

170

60/75

220/250

STEAM CELL Ceremony

45/60/75

190/220/250

ANTI TIME Skin Therapy

60/75

190/220

VITAMIN C Skin Therapy

60/75

190/220

Zabieg normalizujący SKIN BALANCING

45

120

Zabieg oczyszczający DEEP CLEANING

90

160

Zabieg łagodzący CALMING

60

160

45/75

160/210

Zabieg wzmacniający naczynka SKIN COUPEROSE

60

180

Zabieg odbudowujący dla skóry suchej REGESTRIL

45

180

Zabieg odbudowujący dla skóry tłustej REGESTRIL

45

180

CLINICAL REPAIR Care Therapy

Zabieg nawilżający HYDRA
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czas trwania
zabiegu
w minutach

cena zabiegu
w zł

45/75

180/230

Zabieg regulująco-oczyszczający Clinical z BHA

75

200

Zabieg poprawiający strukturę skóry CS III

60

200

45/75

200/250

60

400

60

250

Vit C-Peel Exfoliation

45

210

A-Peel Exfoliation

45

160

F-Peel Exfoliation

45/60/75

140/170/210

ASA Peel

60

190

Retix C

45

250

Kwas migdałowy

45

180

Kwas regulujący

45

180

Peeling kawitacyjny + ampułka + maska

45

160

Mikrodermabrazja

45

150

Zabieg nawilżająco-ujędrniający SKIN PUSH UP

Zabieg regenerujący POWER EFFECT

Derma-Roller zabieg odmładzająco-odbudowujący
pierwsza wizyta (cena zawiera koszt rollera)

Derma-Roller zabieg odmładzająco-odbudowujący
kolejna wizyta
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RYTUAŁY KLAPP
Wyjątkowe kompozycje i wysokie stężenia składników

Rytuały KLAPP to zabiegi setowe, w skład których
wchodzi komplet produktów w całości przeznaczonych
dla jednego klienta wraz z dokładnie ustaloną
kolejnością i etapami działania.

aktywnych

pochodzenia

innowacyjnych
laboratoriów
i

przyjemność

rozwiązaniach
KLAPP,

dają

stosowania.

naturalnego,
i

oparte

wieloletnich

niesamowitą
Kosmetyki

te

na

badaniach
skuteczność
są

bogate

w skoncentrowane składniki odżywcze, a jednocześnie
Wszystkie nasze rytuały wykonywane są na twarz, szyję

są wolne od konserwantów i parabenów.

oraz dekolt.

Hydra Colagen Silk
Rytuał nawilżająco-regenerujący z kolagenem morskim

Intensywny zabieg wygładzająco-nawilżający, opracowany z myślą
o pobudzeniu funkcji życiowych skóry, daje jej komórkom zastrzyk
energii.

- Znakomite wygładzenie
- Nawilżenie skóry

Specjalna formuła naprawcza bazuje na rozpuszczalnym kolagenie

- Intensywne odżywienie

morskim i proteinach jedwabiu. Dostarcza niezbędne składniki
odżywcze, dzięki którym skóra zachowuje swoje piękno, żywotność

czas trwania
w minutach
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75

cena rytuału
w zł

250

i młodość.

Stri-Pexan
Rytuał z komórkami macierzystymi z jabłek

Subtelna pielęgnacja nawilżająca, na bazie ekstraktu z komórek
macierzystych jabłoni, odświeży i zrelaksuje skórę.

- Nawilża i odżywia
- Wzmacnia skórę i poprawia jej napięcie

Dodatkowo witamina C, kwas hialuronowy, ektoina, Matrixyl i skwalen

- Zwalcza oznaki zmęczenia

w naturalny sposób chronią cerę przed niekorzystnym wpływem
zanieczyszczeń środowiska i promieni UV.

czas trwania
w minutach

75

cena rytuału
w zł

290

Power Boost
Rytuał regenerująco-wygładzający

Innowacyjny zabieg ze złotą maską bogatą w ekstrakt z szampana

- Dogłębna regeneracja skóry

zdetoksykowaną i intensywnie nawilżoną.

i mikronizowanych pereł, przeznaczony dla skóry dojrzałej. Zapewnia
kompleksowe

działanie

anti-aging,

pozostawiając

Twoją

skórę

- Redukcja zmarszczek
Zmarszczki i linie stają się mniej widoczne, a twarz wygląda świeżo

- Detoksykacja i odświeżenie skóry
czas trwania
w minutach

60

cena rytuału
w zł

i promiennie. Dzięki zawartości kompleksu PAG Longlife Code, który

290

za pomocą stymulacji genów opóźnia proces starzenia, przyspiesza
i regeneruje skórę na poziomie DNA oraz poprzez detoks oksydacyjny
zatrzymuje pojawianie się plam starczych.

Caviar Lift
Rytuał liftingująco-wygładzający

Intensywny zabieg liftingujący. Jednocześnie złuszcza i napina skórę.
Dzięki bogactwu minerałów zawartych w ekstraktach z kawioru,

- Poprawa napięcia i jędrności

DNA-Marine i ostryg, pobudza odnowę komórkową oraz procesy

- Rozświetlenie i wyrównanie kolorytu

naprawcze skóry. Ponadto po zabiegu skóra będzie rozświetlona, pory

- Oczyszczenie i zwężenie porów

zmniejszone, a zmarszczki wygładzone.

czas trwania
w minutach

90

cena rytuału
w zł

320
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C-Pure
Rytuał dotleniająco-rozświetlający z witaminą C

Intensywny zabieg z bogactwem składników hamujących proces
starzenia, mający na celu poprawę struktury, napięcia i nawilżenia

- Rozświetlenie skóry

skóry, a poprzez delikatne działanie złuszczające również wygładzenie

- Ujednolicenie kolorytu skóry

szorstkiego naskórka i wyrównanie jego kolorytu.

- Intensywne nawilżenie
Natychmiastowe rozświetlenie dzięki wyjątkowej formule witaminy C
czas trwania
w minutach

90

cena rytuału
w zł

300

Hialuron X-Treme
Rytuał nawilżająco-napinający

aktywowanej na skórze widoczne jest bezpośrednio po zabiegu.

Nowatorska formuła zabiegu z wykorzystaniem innowacyjnej techniki
nakładania bandaży. W czasie zabiegu wymodelowany zostaje kontur

- Dogłębne nawilżenie

twarzy, a trójpostaciowy kwas hialuronowy, algi i skwalen dogłębnie

- Poprawa owalu twarzy

i długotrwale nawilżają skórę.

- Poprawa napięcia skóry
Zabieg ten jest doskonałą pielęgnacją dla cery odwodnionej, skłonnej
czas trwania
w minutach

90

cena rytuału
w zł

320

DNA Repacel
Rytuał ochrona DNA

do przesuszeń.

Innowacyjna linia kosmetyków, bazująca na komórkowych badaniach
telomerazy (często określanej enzymem młodości), które zostały

- Ochrona DNA i przedłużenie życia komórek skóry

uhonorowane nagrodą Nobla.

- Zniwelowanie niepożądanych oznak starzenia
Luksusowy, odprężający program pielęgnacyjny dostosowany do

- Poprawa kondycji skóry

potrzeb różnych rodzajów skóry. Wyjątkowy składnik TCR3-Plus
czas trwania
w minutach
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90

cena rytuału
w zł

350

wspiera

żywotność

i rozświetloną.

komórek

i

pozostawia

skórę

wygładzoną

Repagen Exclusive
Rytuał przeciwstarzeniowy

Nowatorska formuła zabiegu przeciwstarzeniowego intensywnie

- Poprawa napięcia, jędrności i elastyczności skóry

składników

- Poprawa konturu twarzy

glikozaminoglikanów,

stymuluje funkcje skóry do autoregeneracji. Wyjątkowy dobór

90

cena rytuału
w zł

pobudza

kwasu

syntezę

kolagenu

hialuronowego,

i

laminy-5

elastyny,
i

innych

składników budujących skórę właściwą i naskórek, znaczących dla jej

- Spłycenie zmarszczek
czas trwania
w minutach

aktywnych

młodego wyglądu.

400

Zabieg przeznaczony jest dla skóry dojrzałej po 45. roku życia, szarej,
szorstkiej, niedotlenionej lub z utratą elastyczności.

Cuvee Prestige
Rytuał młodości
Luksusowa pielęgnacja skóry po 35. roku życia
- Nadanie jędrności i elastyczności

Prestiżowy i ekskluzywny zabieg odmładzający. Poprzez połączenie
najszlachetniejszych

substancji

najnowocześniejszych

badań

aktywnych

naukowych

z

zapewnia

wynikami
wyjątkową

pielęgnację, zaspokajając potrzeby nawet najbardziej wymagającej

- Zwiększenie poziomu nawilżenia

skóry.

- Wypełnienie zmarszczek
Cuvee Prestige zawiera ekstrakty ze szczególnie wartościowych
czas trwania
w minutach

90

cena rytuału
w zł

390

królewskich

winogron,

które

zwykle

można

znaleźć

jedynie

w najlepszym francuskim szampanie. Produkty z tej linii są wyjątkowe,
gdyż nie ma w nich parabenów, PEG oraz olejków mineralnych
i silikonowych.
Składniki aktywne skomponowane w odpowiednich proporcjach
wpływają na pobudzenie syntezy kolagenu i kwasu hialuronowego,
detoksykację

komórek,

ochronę

ścian

naczyń

krwionośnych,

wspomaganie procesu regeneracji naskórka i skóry właściwej.
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Eiszele
Rytuał z żywymi komórkami macierzystymi
- Pobudzenie procesów naprawczych skóry
- Odnowa strukturalna skóry

Jeśli lubisz iść z duchem czasu, masz ochotę spróbować nowych
rozwiązań, dotychczasowa pielęgnacja nie spełniła Twoich oczekiwań,
zdecyduj się na najnowszą technologię w kosmetyce w postaci
świeżych, zamrożonych komórek macierzystych.

- Napięcie konturów twarzy
Eiszelle to 100% naturalna doskonała broń w walce ze skutkami

- Spłycenie zmarszczek i bruzd

starzenia się skóry - ochrona immunologiczna, intensywne i widoczne
czas trwania
w minutach

75

cena rytuału
w zł

790

wspomaganie regeneracji, wzmocnienie konturu twarzy, rozjaśnienie
kolorytu, poprawa napięcia, spłycenie zmarszczek i bruzd oraz
nawilżenie.
Zabieg

doskonały dla każdego typu cery, również dla alergików

i osób zmagających się ze zmianami trądzikowymi. Usługa dostępna
na zamówienie.

Men Recovery Treatment
Rytuał oczyszczająco-nawilżający przeznaczony
dla mężczyzn
czas trwania
w minutach

60

cena rytuału
w zł

Podrażniona codziennym goleniem i stosowaniem wód kolońskich
skóra zostanie szybko znormalizowana dzięki kojącemu zabiegowi
o delikatnej męskiej nucie zapachowej.

300
Lekka konsystencja chłodzących preparatów MEN TREATMENT DRY
SKIN zaspokoi potrzeby wymagającej męskiej skóry. Panthenol, sól
z Morza Martwego, hamamelis, sok z brzozy, alantoina, kwas
mlekowy, wyciąg z alg, proteiny jedwabiu oraz perełki jojoba to tylko
kilka

z

całej

gamy

wyjątkowego klienta.
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substancji

wspierających

pielęgnację

dla

SKINSHOOTER
lifting + nawilżenie + odżywienie skóry

SKINSHOOTER to najnowsze urządzenie firmy KLAPP
Cosmetics do profesjonalnej pielęgnacji skóry twarzy.
Wykorzystanie zjawiska mezoporacji i elektroosmozy
umożliwia dostarczenie do skóry aż 6 ml serum podczas
jednego zabiegu. Dzięki temu od razu widoczna jest
poprawa napięcia i wygładzenie skóry, dające
natychmiastowy efekt liftingu, lepsze nawilżenie skóry
oraz przywrócenie jej młodego wyglądu.
Zastosowanie aktywnych koktajli z serii Clinical Care
zapewni rozjaśnienie oraz ukojenie wrażliwej skóry
naczyniowej. Wszystkie produkty są wolne od
parabenów, PEG, alkoholu i olejów mineralnych.

Zabieg rewitalizujący ENERGY
Przeznaczony dla skóry powyżej 40. roku życia,
kuracja regenerująca dla pobudzenia syntezy kolagenu i elastyny.
Zabieg odnawiający REGENERATION
Przeznaczony dla skóry powyżej 50. roku życia,
kuracja odbudowująca, będąca swojego rodzaju wypełniaczem.
Zabieg regulujący PORE MINIMIZER
Przeznaczony do cery tłustej z rozszerzonymi porami,
kuracja oczyszczającą dla uzyskania delikatnej i czystej cery.
Zabieg rozjaśniający EVEN LIGHT
Przeznaczony dla skóry pozbawionej blasku, z zaburzeniami
pigmentacyjnymi, dający efekt napięcia i rozjaśnienia skóry.
Zabieg łagodzący SENSITIVE SKIN
Przeznaczony dla skóry naczyniowej, pielęgnujący wrażliwą skórę
twarzy i okolic oczu, daje efekt wzmocnienia delikatnej tkanki,

czas trwania
zabiegu
w minutach

cena zabiegu
w zł

zmniejszenia obrzęków i redukcji teleangiektazji.

Zabiegi można wykonywać pojedynczo (efekt bankietowy) lub dla

60

250

seria 6 zabiegów

1500

gratis Repagen krem + serum

1820

przeprowadzenia intensywnej kuracji w seriach 6 zabiegów raz
w tygodniu.
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KARBOKSYTERAPIA
Karboksyterapia to nowatorski zabieg polegający na
precyzyjnym wprowadzeniu pod skórę dwutlenku
węgla.
W momencie iniekcji gaz rozchodzi się równomiernie pod

Zabieg karboksyterapii aktywuje czynnik wzrostu naczyń
VEGF. Wynikiem jego działania jest przyrost nowych
naczyń włosowatych. Poprawa krążenia dzięki nowym
naczyniom pozwala niwelować cienie pod oczami.

skórą, rozszerza naczynia krwionośne i dzięki temu poprawia
odżywienie oraz dotlenienie tkanek. Podawany dwutlenek
węgla stymuluje procesy regeneracji tkankowej, powstają
nowe,

drobne

naczynia

krwionośne,

a

skóra

staje

się

Ogromną zaletą karboksyterapii jest brak jakichkolwiek
trwałych uszkodzeń skóry. Nie występuje ryzyko reakcji
alergicznych ani uwrażliwiania skóry na promieniowanie UV.

biologicznie młodsza i silniejsza.
Karboksyterapia pobudza naturalne procesy, które często
w naszym organizmie są uśpione ze względu na starzenie się,
niezdrowy styl życia, odżywiania, brak aktywności fizycznej.
Karboksyterapia wywołuje lekki i krótkotrwały stan zapalny,
który uruchamia produkcję kolagenu i elastyny. Proces
przebudowy rozpoczyna się zwykle już po pierwszym zabiegu
i trwa do kilku tygodni po zakończeniu serii zabiegowej.
Włókna

kolagenowe

obkurczają

się,

poprawia

się

też

mikrokrążenie, dzięki czemu skóra staje się gładsza i bardziej
sprężysta.
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Karboksyterapia, jest metodą o wielokierunkowym
działaniu – zarówno na twarz, jak i na ciało – która
jednocześnie odchudza i ujędrnia.
Ponadto jest niezwykle skuteczna i mało inwazyjna. Nie
wymaga żadnego okresu rekonwalescencji, a po zabiegu
możemy śmiało wrócić do swoich codziennych
obowiązków.

cena zabiegu
w zł

Wskazania:
- cellulit
- rozstępy
- wiotkość skóry

Oczy

125

Twarz

200

Twarz, Szyja, Dekolt

300

Rewitalizacja skóry głowy

300

Nadmiar tkanki tłuszczowej

250

Cellulit

250

Wiotkość skóry

250

Zabiegi
na twarz

- redukcja tkanki tłuszczowej:
brzuch, pośladki, uda, kolana, ramiona
- zwiotczenie skóry po ciąży
i utracie wagi ciała
- brak elastyczności skóry twarzy,
szyi i dekoltu
- opadające powieki
- cienie i worki pod oczami
– wypadanie włosów
- blizny

partia
partia
partia

Rozstępy

Zabiegi
na ciało

od 100*

Blizny

od 50*

Łuszczyca

od 50*

*cena jest uzależniona od ilości i wielkości zmian skórnych
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LIGHTSHEER DESIRE®

Przygotowanie do zabiegu:
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Lightsheer Desire® jest najnowocześniejszym i zarazem
najskuteczniejszym na rynku urządzeniem do usuwania
zbędnego owłosienia.

- Dzień przed zabiegiem należy zgolić włosy maszynką,

Laser diodowy działa na zasadzie selektywnej
fototermolizy. Światło lasera pochłaniane jest wybiórczo
przez struktury mieszka włosowego zawierającego
melaninę i zamieniane jest na ciepło, które niszczy
elementy włosa odpowiedzialne za wzrost, powodując
jego trwałą utratę.

- Skóra w obrębie depilowanej powierzchni nie może być

Laser działa na włosy znajdujące się w fazie wzrostu,
pozostałe są niewrażliwe na jego działanie. Właśnie
dlatego potrzebujemy serii zabiegów w odstępach
6-8 tygodni, aby uzyskać pożądany efekt.

- Unikaj ekspozycji na słońce min. 4-6 tygodni przed zabiegiem

włosów

nie

można

wyrywać

(usuwać

woskiem

albo

depilatorem) w odstępie 4 tygodni.

opalona, przesuszona lub podrażniona. Zaleca się stosowanie
emolientów kilka dni wcześniej.
- W dniu zabiegu nie nakładaj na skórę na obszarze
zabiegowym kremów, dezodorantów, maści i perfum.

oraz po nim.

cena zabiegu
w zł

Twarz 1 partia

150

Pachy

350

Bikini

400

Bikini głębokie

500

Uda

450

Łydki

450

Całe nogi

800

Nogi + Pachy

1000
1150

Nogi + Bikini + Pachy

1200

Lightsheer Desire®

Zestawy
Lightsheer Desire®

1550
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PIELĘGNACJA
CIAŁA
czas trwania
zabiegu
w minutach

cena zabiegu
w zł

Arosha modelowanie sylwetki Firming

190

Arosha modelowanie sylwetki Firming + masaż

230

peeling i ampułka w zestawie

Arosha cellulit wodny + obrzęki Aqua Drain

190

Arosha cellulit wodny + obrzęki Aqua Drain + masaż

230

peeling i ampułka w zestawie

Arosha cellulit zaawansowany Adipocel

190

Arosha cellulit zaawansowany Adipocel + masaż

230

peeling i ampułka w zestawie

Arosha Remodeling biustu Lifting Up

230

peeling, ampułka i masaż w zestawie

Zestaw 4 zabiegów Arosha

920

peeling, ampułka i masaż w zestawie, szczotka gratis

990

Zestaw 6 zabiegów Arosha
peeling, ampułka i masaż w zestawie, gratis 1 zabieg i szczotka

1450

Masaż bańką chińską

30/60

80/150

Dermomasaż podciśnieniowy

45/60

120/150

1 przyłożenie
2 przyłożenia

400
600

Kriolipoliza
18

1200

HENNA/RZĘSY/WOSK
cena zabiegu
w zł

Henna brwi

20

Henna rzęs

20

Regulacja brwi

20

Henna brwi + regulacja

40

Komplet brwi + rzęsy (henna + regulacja)

50

1:1

220

Uzupełnienia

180

1:2

240

Wąsik Lycon

30

Brwi Lycon

30

Przedramiona

40

Pachy Lycon

60

Twarz Lycon

60

Ręce

60

Łydki

60

Uda

60

Bikini płytkie Lycon

80

Bikini głębokie Lycon

130

Henna

Rzęsy

Wosk
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REKOMENDACJE
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Color Bar
ul. Zielona 12
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: recepcja@color-bar.pl

tel.: +48 577 067 707
godziny otwarcia:
pon-pt: 10 00 - 20 00
sobota: 9 00 - 15 00
Zarezerwuj wizytę na

/colorbar.konstancin/
/colorbar.konstancin/
www.color-bar.pl
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www.color-bar.pl

