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Masaż Czekoladowy  |  Chocolate Massage
Intensywnie relaksuje, pobudza krążenie i odżywia skórę. Z użyciem
prawdziwej, ciepłej czekolady.  |  Highly relaxing massage with real warm

dark chocolate.

 290 zł | 70 min
 230 zł | 60 min     bez peelingu | without body peel 

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

 320 zł | 70 min
 290 zł | 60 min     bez peelingu | without body peel 

Masaż Kamieniami Wulkanicznymi  |  Hot Stones Massage
Głęboko odpręża, relaksuje i rozluźnia mięśnie całego ciała. 
| Deep relax, eases tense muscles throughout your body.

 290 zł | 70 min
 230 zł | 60 min     bez peelingu | without body peel

 
Masaż Aroma-Detox La Perla*  |  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.

 450 zł | 70 min *dostępny w wybranych lokalizacjach

Masaż klasyczny, odprężający  |  Classic, Relaxing Massage  
Rozluźniający masaż manualny całego ciała. Odpręża i relaksuje. 
| Perfect solution to remove physical and mental tiredness.

 280 zł | 70 min
 250 zł | 60 min     bez peelingu | without body peel  

Masaż klasyczny pleców, ramion i karku  |  Classic Back, Shoulders 
and Neck Massage
Ulga dla zmęczonych i napiętych mięśni.  |  Relax for tense muscles.

 210 zł | 30 min

Masaż klasyczny na ciepło  |  Classic Warm Massage
Masaż świecą z elementami aromaterapii. Rewitalizuje i relaksuje. 
| Warm candle massage with aromatherapy.

 320 zł | 70 min
 290 zł | 60 min     bez peelingu | without body peel

Masaż sportowy  |  Sports Massage
Intensywny masaż manualny. Przynosi ulgę zmęczonym i napiętym
mięśniom.  |  Intensive, manual massage, perfect for tense muscles.

 330 zł | 70 min
 300 zł | 60 min     bez peelingu | without body peel

MASSAGES

Masaże
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Rytuał La Perla  |  La Perla Ritual 
Autorski rytuał modelujący sylwetkę i przyspieszający metabolizm.
Wygładza, ujędrnia i poprawia elastyczność skóry.  |  Original relaxing

ritual with slimming and body shaping effect.

 390 zł | 90 min

Rytuał Eko  |  Eco Ritual
Rytuał odmładzający i rewitalizujący. Wygładza, ujędrnia i poprawia
elastyczność skóry.  |  Intensively rejuvenating and revitalising ritual.

 290 zł | 60 min

Rytuał Organic Beauty Box  |  Beauty Box Organic Ritual
Rytuał intensywnie nawilżający i ujędrniający, oparty na autorskich,
organicznych kosmetykach Beauty Box. Wygładza, odżywia i poprawia 
elastyczność skóry.  | Intensively moisturising and revitalising treatment based 

on Beauty Box organic cosmetics.

 350 zł | 60 min

Diamentowa Perła  |  Diamond Pearl
Luksusowy, autorski zabieg poprawiający napięcie skóry oraz
redukujący przebarwienia.  |  Luxury, lifting and anti-aging treatment, makes

the skin firm and bright.

 450 zł | 70 min

Złota Perła  |  Golden Pearl
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.

 390 zł | 60 min

Perła Młodości  |  Youth Pearl
Autorski zabieg odmładzający, uwzględniający indywidualne potrzeby
każdego rodzaju skóry.  |  Original rejuvenation treatment focused on skin

individual needs.

 250 zł | 60 min

Dla twarzyDla ciała
BODY RITUALS FACE RITUALS
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Eko Perła  |  Eco Pearl
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.

 390 zł | 60 min

Różowa Perła  |  Pink Pearl
Zabieg dla cery wrażliwej i naczyniowej. Wzmacnia i obkurcza naczynka 
krwionośne, łagodzi podrażnienia i zaczerwienienia. 
| Reduces redness, calming down the skin.

 290 zł | 60 min

Biała Perła  |  White Pearl
Zabieg dla skóry z przebarwieniami lub o nierównomiernym kolorycie. 
Rozjaśnia, ujednolica i redukuje plamy pigmentacyjne.  |  Brightening 

treatment reducing discolouration.

  230 zł | 60 min

Organic Perła  |  Organic Pearl
Zabieg na bazie organicznych kosmetyków, przeznaczony dla
każdego rodzaju skóry. Przywraca równowagę biologiczną, 
stymuluje procesy regeneracyjne, widocznie odmładza 
i nawilża skórę.  |  Treatment based on organic cosmetics, visibly 

rejuvenates the skin.

 490 zł | 80 min

Chemabrazja (kwasy)  |  Chemabrasion (chemical peel)
Zabieg z użyciem indywidualnie dobranych kwasów 
kosmetycznych. Głęboko złuszcza naskórek i regeneruje skórę.  
|  Individually selected cosmetic acids, deeply exfoliating and regenerating 

the skin.

 400 zł | 60 min

Liftingujący Masaż Twarzy  |  Lifting Face Massage
Manualny masaż, wraz z maską biocellulozową. Pobudza 
krążenie, intensywnie liftinguje, redukuje obrzęki.  |  Manual, face

massage with bio-cellulose mask. Reduces swellings, makes the skin

look healthy and younger.

 290 zł | 45 min

Zabieg z Maską Biocellulozową  |  Bio-cellulose Mask treatment 
Profesjonalna kuracja silnie nawilżająca i liftingująca skórę, 
doskonale koi podrażnienia.  |  Intensive skin hydration, lifting and 

calming.

 250 zł | 40 min
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FOR FUTURE MOMS

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

and calves. Brings relief to fatigued legs.

 180 zł | 40 min

Rytuał Organic Beauty Box  |  Beauty Box Organic Ritual
Rytuał intensywnie nawilżający i ujędrniający, oparty na autorskich,
organicznych kosmetykach Beauty Box. Wygładza, odżywia
i poprawia elastyczność skóry.  |  Intensively moisturising and revitalising 

treatment based on Beauty Box organic cosmetics.

 350 zł | 60 min

Rytuał Eko  |  Eco Ritual
Rytuał odmładzający i rewitalizujący. Wygładza, ujędrnia i poprawia 
elastyczność skóry.  |  Intensively rejuvenating and revitalising ritual.

 290 zł | 60 min

Eko Perła  |  Eco Pearl
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.

 390 zł | 60 min

Day Spa – dla niego  |  For Him
Zabiegi na twarz i ciało, indywidualnie dobrane do potrzeb skóry.  
|  Individually recommended facial and body treatments.

 900 zł | 3h 

Day Spa – dla niej  |  For Her  
Zabiegi na twarz i ciało, indywidualnie dobrane do potrzeb skóry.
 |  Individually recommended facial and body treatments.

 900 zł | 3h 

Day Spa

Dla przyszłych mam
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FOR KIDS AND TEENS

Rytuał Gentlemana  |  Gentleman Ritual
Zabieg dostosowany do potrzeb męskiej skóry – poprawia jej napięcie
redukuje drobne zmarszczki.  |  Luxurious men’s facial complete care 

treatment, with immediate lifting effect, stimulate skin to regeneration.

 390 zł | 60 min

Męskie Oblicze  |  Manly Visage
Zabieg pielęgnacyjny na twarz dla każdego mężczyzny. Oczyszcza,
energetyzuje i odmładza skórę.  |  Cleansing and revitalising facial treatment 

with powerful rejuvenating effects.

 290 zł | 60 min

Mleczno-Czekoladowa Przygoda  |  Milky Chocolate Adventure
Masaż relaksacyjny dla najmłodszych, wykonywany ciepłą czekoladą.
Słodki zapach przenosi dziecko w bajkowy świat i wprowadza
w doskonały nastrój.  |  Kids chocolate massage in an unusual and fun form.

 170 zł | 40 min

Perła Young  |  Young Pearl 
Zabieg pielęgnacyjny dostosowany do potrzeb młodej skóry. Nawilża,
wygładza i rozświetla skórę.  |  Care treatment for young skin. Moisturizes, 

smoothes and brightens the skin.

 250 zł | 60 min

Manicure Biologiczny  |  Biological Manicure
Zdrowa i naturalna pielęgnacja dłoni.  |  100% natural manicure.

 50 zł | 30 min

Pedicure Biologiczny  |  Biological Pedicure
Zdrowa i naturalna pielęgnacja stóp.  |  100% natural pedicure.

 50 zł | 30 min

Dla mezczyzn
Dla dzieci i młodzieży

FOR MEN



pr@la-perla.pl
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ADDITIONAL TREATMENTS

Maska | Mask
Łagodząca maska wyciszająca skórę po zabiegu.  |  Soothing and calming 

mask after face treatment.

 100 zł | 20 min

La Perla Beauty Eye  
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.

 150 zł | 30 min

La Perla Beauty Breast  
Intensywny zabieg liftingująco-modelujący skórę biustu i dekoltu.  
|  Intensive lifting and modeling breast and neckline skin treatment.

 290 zł | 60 min

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

and calves. Brings relief to fatigued legs.

 180 zł | 40 min

Peeling Całego Ciała  |  Whole Body Scrub 
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.

  90  zł | 15 min

Manicure   
Manicure SPA  
Manicure hybrydowy  

Pedicure  
Pedicure SPA  
Pedicure hybrydowy  

Parafina - Dłonie  |  Paraffin hands SPA  
Parafina - Stopy  |  Paraffin feet SPA  

Usunięcie hybrydy  |  Hybrid remove  

100 zł | 60 min
150 zł | 75 min

140 zł | 60 min

130 zł | 60 min
170 zł | 90 min
160 zł | 70 min

50 zł | 20 min
70 zł | 20 min

40 zł | 30 min

MANICURE/ PEDICURE

DEPILACJA WOSKIEM LYCON 
|  LYCON WAXING

Brwi  |  Eyebrows   
Wąsik / broda / nos / uszy  |  Mustache / beard / nose / ears   
Pachy  |  Armpits  
Bikini  |  Bikini   
Głębokie bikini  |  Deep bikini  
Łydki / przedramiona  |  Calves / forearms  
Całe ręce  |  Full arms  
Całe nogi   |  Full legs    
Plecy  |  Back   

Henna / Regulacja | Henna / plucking   

45 zł
45 zł

60 zł
90 zł

180 zł
100 zł
150 zł
160 zł
160 zł

od | from 30 zł

abiegi uzupełniajaceZ
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45 zł  |  200 ml 180 zł  |  50 ml

140 zł  |  50 ml 180 zł  |  30 ml

NANO WODA
NANO WATER

MIRACLE CELL

MIRACLE CELL SERUMAQUA KREM DO TWARZY
AQUA FACE CREAM

woda  | nano cząsteczki srebra
aqua  |  silver (nano)

komórki macierzyste z dzikiego i hydroponicznego żeń-szenia  
|  naturalne olejki z jojoby, makadamia i arganowy  |  

nanocząsteczki złota i srebra  |  kwas hialuronowy

stem cells from wild and hydroponic ginseng  |  natural oils 
from jojoba, macadamia and argan  |  gold & silver (nano)  |  hyaluronic acid

oliwa z oliwek  |  hydrolizowane białko pszenicy  |  skwalan
olive oil  |  hydrolized wheat protein  | squalane

nanocząsteczki złota i platyny  |  kwas hialuronowy  |  
kompleks witamin A, E, F  |  pantenol

gold & platinum (nano)  |  hyaluronic acid  |  
complex of vitamins A, E, F  |  panthenol
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75 zł  |  500 ml 75 zł  |  500 ml

45 zł  |  400 ml 35 zł  |  50 ml

MASŁO DO CIAŁA
RICH BODY BUTTER

PEELING SOLNY
SALT BODY PEELING

CZARNE MYDŁO
BLACK LIQUID SHOWER SOAP

ORGANICZNY
KREM DO RĄK

ORGANIC HAND CREAM

ekstrakt z miodu  |  naturalne olejki  |  masło shea
honey extract  |  natural oils  |  shea butter

mleczko pszczele  |  olejek różany  |  masło shea
royal jelly | rose oil | shea butter

oliwa z oliwek  |  ekstrakt z maku polnego
olive oil  |  corn popy extract

aktywny węgiel  |  ekstrakt z miodu
activated carbon  |  honey extract

Nature inspired





tel. 784 066 278 www.klinikalaperla.pl

Przedstawiona oferta oraz podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczny koszt usługi zostanie określony podczas
konsultacji, po dostosowaniu oferty Kliniki do indywidualnych potrzeb klienta. La Perla zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz opisów w niniejszym menu usług.

La Perla zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek jak za jej wykonanie, jeżeli odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 12 (dwanaście) godzin przed
planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania. Pełen regulamin korzystania z usług w Klinikach La Perla: https://klinikalaperla.pl/regulaminy/

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 service will be agrees
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.

La Perla reserves the right to charge the Customer with the service costs according to the rates as per its performance, if the cancellation of the treatment by the Customer occurs in less than 12 (twelve) hours
before the planned date or the Customer does not report for the planned visit, without prior cancellation. Full rules of using services at Klinika La Perla: https://klinikalaperla.pl/regulaminy/

Skorzystaj z pomocy infolinii:
Use the help of the infoline:

Poznaj pełną ofertę i pozostałe placówki:
Get to know the full offer and other facilities:

19 lat 
doświadczenia

10 Klinik
w Polsce

Ponad 50
prestiżowych 

nagród

Około 35 000
zadowolonych 

Klientów

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 hi-tech i laseroterapii. Wyróżnikiem 
naszej oferty jest pełen zakres zabiegów medycyny estetycz-
nej oraz chirurgii plastycznej.

Klinika La Perla provides the most plentiful offer in Poland - 
from many standard SPA treatments to the widest offer of 
anti-aging 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 guarante-
es you the newest technologies and cosmetic hits.

Spa, jakiego nie znacie...


