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W warszawskim Day SPA SkinClinic Medical bywają 

Edyta Górniak, Magdalena Cielecka, Karolina 

Malinowska, Maja Ostaszewska, Magdalena Różczka, 

Edyta Olszówka oraz Anna Jagodzińska. W eleganckim 

wnętrzu w sercu Warszawy odmłodzisz swoje ciało i 

poczujesz harmonię duszy.

ADRES: ul. Stawki 4B, Warszawa 

STRONA WWW: http://www.skinclinic.pl/ 
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Nowoczesne wnętrze SkinClinic; fot. materiały promocyjne 

 

OPIS MIEJSCA: Imponujący zestaw zabiegów i programów pielęgnacyjnych sprawia, że każdy kto oddaje się w ręce zgromadzonych w 

klinice specjalistów po prostu pięknieje. Dysponują oni najlepszymi światowymi metodami anti-aging oraz modelowania ciała, co 

doceniają wszystkie osoby pragnące spełnić marzenie o prawdziwej i trwałej przemianie. SkinClinic zdobyła dzięki temu opinię 

najmodniejszej warszawskiej kliniki, która wprowadzając innowacyjne technologie i zabiegi nieustannie kreuje trendy oraz wyznacza 

standardy w podejściu do rozwiązywania problemów skóry.  

   

Kosmetyki używane przy zabiegach w SkinClinic; fot. materiały promocyjne 
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created by agencja interaktywna .apeirousługi informatyczne | 

USŁUGI: W SkinClinic swoją premierę miały m.in. zabiegi niechirurgicznego liftingu Ulthera, rewolucyjnego odmładzania Thermage 

CPT czy metoda likwidowania tkanki tłuszczowej Body Jet. Wśród najnowszych propozycji z zakresu medycyny estetycznej znajdują się: 

Icoone, czyli nowa metoda walki z niedoskonałościami skóry, nawilżający zabieg Juvéderm® Hydrate oparty na działaniu kwasu 

hialuronowego oraz regenerująca kuracja Intraceuticals wykorzystująca technologię sprężonego tlenu. Bezpieczeństwo i skuteczność 

każdej procedury zabiegowej zapewnia zespół doświadczonych lekarzy i ekspertów pielęgnacji. Wyróżniają się oni w środowisku 

zawodowym oraz cieszą ogromnym zaufaniem pacjentów przeprowadzając w klinice innowacyjne zabiegi likwidowania tkanki 

tłuszczowej, laseroterapii, kształtowania sylwetki, ujędrniania skóry, a także wyjątkowo odprężające i regenerujące terapie SPA. 

CENNIK: Ulthera - cena w zależności od obszaru - od 800 do 11 000 zł. Body Jet - 4000 zł. Dermalogica od 250 zł. Masaże 150-280 zł. 

KLIENCI: Day Spa odwiedziły m.in. Edyta Górniak, Magdalena Cielecka, Karolina Malinowska, Maja Ostaszewska, Magdalena 

Różczka, Edyta Olszówka oraz Anna Jagodzińska. 

OPINIA: W pięknym wnętrzu luksusowego Day SPA można poddać się nawet najbardziej czasochłonnym zabiegom. Dzień spędzony w 

tym niezwykłym miejscu pozwala zapomnieć o stresach dnia codziennego. Ze SkinClinic wychodzimy piękniejsze i po prostu 

szczęśliwsze. 
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