
zabiegi na twarz Bioline Jato face treatments bioline jato
AQUA+ - ŹRÓDŁO NIEZBĘDNEGO NAWILŻENIA / source of essential hydration
Zabieg z kwasem hialuronowym zapewnia skórze odpowiedni poziom nawilżenia, zachowując jednocześnie 
jej naturalne funkcje oraz świeżość. Dla wszystkich rodzajów skóry, polecany w szczególności dla cery suchej
i odwodnionej.
A harmonious water ritual: enveloping cosmetic formulas with hyaluronic acid concentrates, provide the skin 
with deep hydration, brightness and an instant fresh sensation.with deep hydration, brightness and an instant fresh sensation.

PURA+ - PRZYWRÓĆ SKÓRZE CZYSTOŚĆ / regain the purity of the skin
Zabieg z kompleksem z ekstraktów roślinnych zmniejsza błyszczenie strefy T i rozszerzone ujścia gruczołów, 
zapewniając skórze równowagę, oczyszczenie i zmatowienie. Dedykowany dla skóry tłustej z niedoskonałościami.
Precious vegetable-based active ingredients with a balancing and purifying effect applied with caring.
manoeuvres, take care of the impure and oily skin, leaving it purified, matt and uniform. 
A skin that shines of a new beauty.

DOLCE+ - NATYCHMIASTOWE UKOJENIE DLA SKÓRY WRAŻLIWEJDOLCE+ - NATYCHMIASTOWE UKOJENIE DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ / comfort for sensitive skin
Zabieg łagodzący z aloesem i ekstraktem z jagody zmniejsza zaczerwienienia skóry i wzmacnia jej odporność 
na czynniki zewnętrzne. Polecany dla skóry nadreaktywnej, skłonnej do zaczerwień i podrażnień.
A sweet well-being ritual. Blackcurrant and blueberry extracts with soothing virtues, calm and reinforce even 
the most sensitive and delicate skin, providing instant relief.

VITA+ - NADAJ WITALNOŚCI SKÓRZE / nourishment with wellbeing
Zabieg na bazie kolagenu, olejów roślinnych i lipidów przywróci skórze gęstość, elastyczność i blask. 
Dedykowany dla skóry matowej z pierwszymi oznakami starzenia.Dedykowany dla skóry matowej z pierwszymi oznakami starzenia.
A revitalizing treatment that deeply nourishes dry, dull and devitalized skin. It boosts the lipid content, restoring 
compactness and elasticity through biotech collagen and precious vegetable oils. A break for intense wellness 
that exalts the skin youthfulness.

24.7 NATURAL BALANCE - PRZYWRÓĆ SKÓRZE RÓWNOWAGĘ / beauty supplement
Zabieg przeznaczony dla tych, którzy chcą żyć w zgodzie z naturą. Bogactwo naturalnych składników 
aktywnych sprawia, że skóra po zabiegu jest widocznie odżywiona, promienna i pełna blasku.
A unique full immersion of vitamins, mineral salts and oxygenating elements sourced from fruits,A unique full immersion of vitamins, mineral salts and oxygenating elements sourced from fruits,
plants and flowers. A blend of red berries, cherry, cress, hawthorn and elderflower preserves skin
youthfulness, rebalancing essential elements.

DE-OX C – LUKSUSOWE ROZŚWIETLENIE / luxurious glow for your skin
Zabieg ukierunkowany na działanie przeciwko stresowi oksydacyjnemu. Dzięki aktywnej witaminie C w różnej 
postaci poprawia się gęstość i ochrona skóry, cera staje się rozświetlona i wyraźnie młodsza. Dedykowany 
dla skóry po 30 roku życia.
A revitalizing treatment, which combines the most advanced forms of Vitamin C with innovative functional A revitalizing treatment, which combines the most advanced forms of Vitamin C with innovative functional 
substances such as Maslinic Acid and Ectoin, to return immediate splendour to the face. The treatment offers 
a global protection against damages caused by external aggression and acts as a beauty shield, preserving 
skin compactness and restoring the natural glow of the skin.

310 ZŁ
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zabiegi na twarz Bioline Jato face treatments bioline jato
LIFTING CODE – WIELOPOZIOMOWE DZIAŁANIE UPIĘKSZAJĄCE / for a lifted and replumped look
Zabieg poprawia proporcje piękna tworząc efekt liftingu i wypełnienia w sposób naturalny i stopniowy. Ekstrakt 
z algi arktycznej i kwasu hialuronowego wygładza i nadaje skórze odpowiedni kontur. Polecany dla skóry 
zwiotczałej i pozbawionej napięcia.
Latest-generation treatment providing an intensive beauty action. Formulas with highly concentrated natural 
collagen and hyaluronic acid outline the profile of face and neck. The visible lifting and filling effects collagen and hyaluronic acid outline the profile of face and neck. The visible lifting and filling effects 
are combined with the bio-revitalizing and elasticizing action, enhancing the face contours.

AGE BEAUTY SECRET – GLOBALNE DZIAŁANIE PRZECIWSTARZENIOWE / the secret of a timeless skin
Zabieg udoskonalający i pobudzający kod witalny skóry. Działanie roślinnych komórek macierzystych 
i bioaktywnych peptydów pobudza procesy naprawcze skóry, gwarantując odżywienie i młodszy wygląd.
The cutting-edge technology: a multi-correction treatment based on exclusive algae extracts and plant stem 
cells. It reduces the appearance of signs of aging and promotes skin elasticity, while restoring natural beauty cells. It reduces the appearance of signs of aging and promotes skin elasticity, while restoring natural beauty 
and brightness to the face.

DETAILS OF BEAUTY – ZADBAJ O WYMAGAJĄCĄ OKOLICĘ OKA I UST / enhances the most precious facial details
Zabieg podkreśla piękno ust i jasność okolicy oka. Eliksir cennych składników aktywnych, takich jak roślinne 
komórki macierzyste, kawior i retinol zmniejszają pojawienie się opuchlizny, worków i cieni wokół oczu. Spłycają 
się drobne zmarszczki wokół ust, zwiększa się objętość warg, a ich kontur zostaje wyraźnie podkreślony.
Precise manoeuvers soften expression lines of the eye and lip contour, while restoring brightness to the eye 
area and adding volume to the lips. An elixir of precious active ingredients, such as caviar, retinol and plant area and adding volume to the lips. An elixir of precious active ingredients, such as caviar, retinol and plant 
stem cells reduces the appearance of puffiness, eye bags and dark circles.

BIOLINE PROCEUTIC
Intensywny zabieg regenerujący skórę, zmniejszający widoczność głębokich zmarszczek, linii 
mimicznych, plam oraz hiperkeratozy.
A peeling made from alpha hydroxy acids with reinforced action thanks to a peel-off retinoid mask. 
An innovative solution to reduce the visibility of deep wrinkles and stains.

BIOLINE PROCEUTIC PURITY HERBALBIOLINE PROCEUTIC PURITY HERBAL
Intensywny zabieg eksfoliujący o połączonym działaniu. Efekt silnego współdziałania naturalnego 
peelingu, zawierającego dziewięć ekstraktów ziołowych oraz eksfoliujący booster na bazie kwasów. 
Wyjątkowy dla skóry zanieczyszczonej, łojotokowej i wysuszonej skóry tłustej.
The result of the powerful synergy between a peeling composed of nine herbs extracts and an exfolianting 
booster made from acids. A specjal solution for impure, seborrheic and asphyxiated skin.

540 ZŁ

620 ZŁ

240 ZŁ

620 ZŁ
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masaże egzotyczne exotic massages
MASAŻ TYBETAŃSKI AYURWEDAABHYANGA Tibetan Ayurwedaabhyanga 75 min 

INDYJSKI MASAŻ GŁOWY 30 min

TAJSKI MASAŻ STÓP WAT POH Thai foot massage 30 min / 55 min 

CHOCO SPA KALIFORNIJSKA CZEKOLADA Choco SPA Californian chocolate 55 min

MEKSYKAŃSKI MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI Mexican hot stone massage 60 min / 90 min 

LOMI LOMI NUI LOMI LOMI NUI 60 min / 90 min 

MASAŻ MASEŁKIEM SHEA (ZAPACH DO WYBORU) SHEA butter massage (fragrance optional) 55 min

masaże klasyczne classical massages
MASAŻ SZWEDZKI Swedish massage 55 min 

MASAŻ CAŁEGO CIAŁA Z PEELINGIEM Whole body massage with peeling 60 min / 90 min

KLASYCZNY CZĘŚCIOWY classic part 30 min

KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY classic whole body 55 min

BAŃKĄ CHIŃSKĄ BAŃKĄ CHIŃSKĄ Chinese cupping massage 30 min

LECZNICZY KARKU I RAMION / NÓG I RĄK / PLECÓW medical neck and shoulders / legs and arms / back 30 min 

ODŻYWCZY TWARZY Z AMPUŁKĄ nourish face massage with ampule 30 min

SPORTOWY sport 55 min

MASAŻ RELAKSACYJNY Z AROMATERAPIĄ Relaxing with aromatherapy 55 min

LIFTINGUJĄCY MASAŻ KOBIDO  Lifting face massage KOBIDO 55 min
 

280 ZŁ

150 ZŁ

140 ZŁ / 190 ZŁ

250 ZŁ

230 ZŁ / 290 ZŁ

290 ZŁ / 340 ZŁ

250 ZŁ250 ZŁ

210 ZŁ

190 ZŁ / 290 ZŁ
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