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Witajcie W oazie 
piękna i relaksu
Woń egzotycznych olejków, klimatyczna muzyka, przytulne pomieszczenia i życzliwy uśmiech – tym 
wszystkim witamy Cię w Ambasadzie Urody Wellness & SPA w Opolu. Miejskiej oazie relaksu, którą 
miesięcznik „Twój Styl” dwukrotnie nagrodził tytułem SPA Doskonałe. U nas skorzystasz z masaży, 
zabiegów na twarz, zabiegów odchudzających i modelujących sylwetkę, fryzjera, makijażu, depilacji, 
pielęgnacji dłoni i stóp oraz kosmetyki estetycznej.

W Ambasadzie Urody spędzisz niezapomniane chwile. Odprężysz się, odstresujesz, zanurzysz w błogiej 
atmosferze spokoju i wyciszenia. Zadbają o to osoby o najwyższych, potwierdzonych kwalifikacjach 
zawodowych oraz pełnych empatii charakterach.

SPA oznacza szeroki zakres zabiegów wpływających na nasze ciało i psychikę, sprzyjających dobremu 
samopoczuciu i relaksowi, a jednocześnie wspomagających zdrowie i urodę.  Ambasada Urody 
ucieleśnia ideę SPA. Oferujemy terapie w oparciu o kosmetyki i dermokosmetyki wyselekcjonowanych 
firm, stosujących najnowsze rozwiązania technologiczne. Wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt, 
zwiększający skuteczność zabiegów. 

Każdy zabieg poprzedzamy rozmową, która pozwala dobrać odpowiednią metodę i produkty, 
prowadzące do uzyskania jak najlepszych efektów.

Ambasada Urody powstała w 2006 r. Posiadamy liczne certyfikaty i nagrody. Jesteśmy jedynym na 
Opolszczyźnie miejscem mogącym poszczycić się taką renomą.

JeDyne TAKie MieJSCe nA OPOlSZCZyźnie

(…) Na powitanie dostaję tajemniczy napój. Nie wiem, czy to herbata, czy kompot, ale jest pyszny. Po chwili kosmetyczka prowadzi 
mnie do szatni. W szafce szlafrok, ręcznik, klapki, jednorazowe figi i... biustonosz. Brawo! W większości SPA, które znam, są wyłącznie 
papierowe stringi. A leżenie toples podczas zabiegu bywa dla niektórych krępujące. Po chwili jestem gotowa. Idę z kosmetyczką do 
gabinetu. Tuż przed zabiegiem postanawiam zamienić wyszczuplający masaż izometryczny na relaksujący. Udaje się to bez problemu. 
Po seansie kosmetyczka zaprasza mnie do pokoju relaksu. Leżę tam przez kilka minut na miękkim leżaku, zajadam orzeszki i piję 
herbatę. Od gabinetów i korytarzy oddziela mnie zwiewna kotara. Myślę, że temu SPA znów należy się nagroda. Nieczęsto trafiam do 
oazy spokoju.
  

Założycielka naszej firmy od lat 60-tych ubiegłego wieku pomagała paryżankom chronić ich piękno, młodość i blask. Zaczęła tworzyć 
produkty najwyższej jakości, które są dziś używane w salonach, instytutach i SPA w 40 krajach świata. Ambasada Urody w swych 
cudownych, kojących wnętrzach, oferuje najlepszą jakość i profesjonalizm. Nasz biznes to przede wszystkim pomoc w utrzymaniu piękna 
i zdrowia. Bez Ambasady Urody nie moglibyśmy pomagać Opolankom. 
 

SPA doskonałe - taki tytuł przyznał opolskiej firmie po raz drugi z rzędu miesięcznik „Twój Styl”. W majowym numerze pisma, które 
właśnie trafiło do kiosków, na temat 8 laureatów z całej Polski czytamy m.in.: „Tylko salony, w których właścicielki dbają, by wystrój, 
obsługa i jakość zabiegów składały się na doskonałą całość, mają szansę zyskać przychylność jurorek. Bo właśnie takie miejsca chcemy 
polecać”.

W Ambasadzie Urody znajdziecie wyjątkową, najlepszą ofertę zabiegów egzotycznych, za które to nagrodziliśmy opolską placówkę 
prestiżowym tytułem Premium SPA podczas Międzynarodowego Kongresu Kosmetycznego.

Ambasada Urody to sprawdzone SPA. Wyróżnia się profesjonalizmem i wysoką jakością usług.

Wszystkim, którzy nie poznali jeszcze dobrodziejstw płynących z zabiegów oferowanych w Ambasadzie Urody, polecamy je z pełnym 
przekonaniem. Będziecie jeszcze piękniejsze! W
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JAKOŚĆ POTWieRDZOnA TyTUŁAMi

„Twój Styl” 

Maria Galland Polska

„nowa Trybuna Opolska”

les nouvelles esthetiques & SPA w Krakowie

„Miesięcznik Uroda”

Bio-Profil Polska
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rekOMenDuJĄ 
aMBasaDę urODY

Z dumą zostałam twarzą tej edycji katalogu Ambasady Urody. Na kolejnych stronach znajdziesz 
wiele zdjęć z sesji zorganizowanych specjalnie po to by pokazać zabiegi, z których możesz tutaj 
skorzystać. Na stronie Ambasady Urody zobaczysz klimatyczny film promujący zabiegi dbające 
o urodę i dobre samopoczucie. Produkcja zatytułowana jest „Naturalnie”, co moim zdaniem świetnie 
oddaje atmosferę jaka panuje w Ambasadzie Urody i sposób podejścia do wykonywania zabiegów.

Tu naturalnie dbam o ciało, twarz, dłonie i stopy oraz włosy. Tu, dzięki doświadczonym specjalistkom, 
uczę się też w jaki sposób dbać o swój wygląd. Moja kariera w świecie beauty i modelingu dopiero się 
zaczęła. Jestem wdzięczna, że na tej drodze był przy mnie zespół Ambasady Urody. Gorąco polecam 
to cudowne miejsce.

Nicola Jagieła
Miss Opolszczyzny 2015

Przez wiele lat mieszkałam na Sardynii, gdzie klimat sprzyjał mojej skórze. W Polsce z pogodą bywa 
rożnie, zaczęłam więc szukać idealnych zabiegów kosmetycznych. Znalazłam Ambasadę Urody. Tu dbam 
o skórę twarzy, dłoni, poddaję się zabiegom na ciało. Zakochałam się w Body Mixie, który pomaga mi 
utrzymać świetną sylwetkę. Jestem szczęśliwa. Drogie Panie, sprawdźcie raz, a będziecie powracać przez 
lata.

Ilona DeCandia Knapik, designerka

W mojej pracy ciało wykorzystywane jest często w sposób ekstremalny. Po zejściu ze sceny bywam bardzo 
zmęczona, czasem nawet wyczerpana. W Ambasadzie Urody znalazłam dla siebie kilka wyjątkowych 
masaży, które szybko przywracają mi witalność, wprawiają w dobry nastrój, sprawiają, że wraca 
entuzjazm i pogoda ducha.

Grażyna Rogowska, aktorka

Praca modelki jest wspaniałą przygodą, lecz wymaga ogromnego samozaparcia i wytrwałości. A tytuł 
Miss Polski to nie tylko zaszczyt, ale i spore zobowiązanie. Zadaję więc sobie pytanie, jak swoją pracą 
mogę inspirować kobiety? Wydaje mi się, że odpowiedzią są m.in. dobre wzorce w zakresie dbania zdrowie, 
odpowiednią sylwetkę i naturalną urodę. W pracy modelki, oprócz proporcjonalnej sylwetki bardzo istotna 
jest atrakcyjna twarz. O jej cerę dbam właśnie w Ambasadzie Urody. Zabiegi oparte o dermokosmetyki 
nie tylko redukują powierzchowne niedoskonałości, ale także odmładzają skórę.

Anna Pabiś, Wicemiss Polski

Szpitalne dyżury wymagają ode mnie ciągłego bycia na nogach, schylania się, doglądania, diagnozowania. 
Regularnie muszę dbać nie tylko o kręgosłup, ale i stopy. Postawiłem na masaże relaksacyjne i lecznicze, 
które pozwalają mi wypocząć. Masaże zwalczają także ból kręgosłupa, którego powodem jest częste 
schylanie się nad pacjentami.

Regularnie dbam też o stopy. Pedicure w Ambasadzie Urody to najbardziej przyjemny i zbawienny zabieg 
dla kondycji i wyglądu moich stóp.

Jacek Pawełczak, lekarz internista 

Bardzo klimatyczne miejsce, wyjątkowe. Tu na 3 godziny przenoszę się duchem i ciałem w „tropikalne lasy 
Amazonii”. Świadomie dobieram zabiegi, które czynią moją cerę jedwabiście gładką, sprężystą i młodą. 
Od czasu gdy odwiedzam Ambasadę Urody widzę też zdecydowaną różnicę w jakości depilacji. Tutaj 
wykonuje się ją prawdziwym laserem, a nie jego namiastką, którą dysponują inne miejsca.

Milena Flamm, właścicielka butiku odzieżowego

Pracując przed kamerą moje ciało musi być zawsze w gotowości. Wszelkie „niedyspozycje” są od razu 
widoczne i często narażają na dodatkowy stres. Zmęczenie to także zmora wielu aktorów. Tu nie ma czasu 
na „nie dam rady, nie mogę, brak mi sił”. Ale abstrahując od wykonywanego zawodu...Odświeżamy swoje 
garderoby, laptopy, wnętrza aut, komórki a nie myślimy że czasem musimy odświeżyć własne ciało. Ja 
robię to w Ambasadzie Urody i tobie też to miejsce polecam. Panowie, wam przede wszystkim!

Krzysztof Jarota, aktor
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SPA / 8
   

Ceremonie
Rytuały
Zabiegi relaksacyjne
Zabiegi na ciało dla kobiet w ciąży
Zabiegi nawilżająco – odżywcze 
Zabiegi ujędrniające
Zabiegi wyszczuplająco  
– antycellulitowe
Zabiegi detoksykujące
Okłady borowinowe
Świecowanie/Konchowanie uszu
Pakiety SPA dla pań
Pakiety SPA dla panów
Programy SPA

Masaże / 16 

Relaksacyjne
Lecznicze
Odchudzające
Egzotyczne

Ceny zabiegów podane 
w katalogu mogą ulec zmianie 
w zależności od kursu euro. 
Aktualne ceny znajdziesz na: 
www.ambasadaurody.com

Kosmetyka twarzy - pielęgnacja  
i dermokosmetyka / 20 

Zabiegi oczyszczające
Specjalne zabiegi oczyszczające
Zabiegi nawilżające
Zabiegi ujędrniające anti-age
Zabiegi liftingujące
Zabiegi pielęgnacyjne na okolice 
oczu
Zabiegi łagodzące do cery 
naczynkowej
Zabiegi na trądzik
Zabiegi na przebarwienia
Zabiegi złuszczające

Sylwetka / 28 
  

Body Mix
Doradztwo żywieniowe
Program odchudzania  
i modelowania sylwetki

Fryzjer / 30
 

Strzyżenie włosów
Zabiegi na skórę głowy
Trwałe prostowanie
Zabiegi regenerujące na głowę
Koloryzacja
Przedłużanie i zagęszczanie 
włosów
Fryzury ślubne i fantazyjne

Makijaż i wizaż / 32 
 

Wizaż
Makijaż
Henna

Depilacja / 34 

Depilacja laserowa
Depilacja woskiem

Pielęgnacja stóp i dłoni / 36

Manicure
Żelowanie paznokci
Pedicure i zabiegi lecznicze stóp
Szkolenia

usŁuGi
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spa

CereMOnie

Podróż do Amazonii
Zabieg jest doskonale dostosowany do potrzeb,  
pragnień i oczekiwań klienta. Składa się z 5 rytuałów.
ok. 3 h / 350 zł

Ceremonia Polinezyjska
ok. 2 h / 350 zł

rYTuaŁY

Złoto Maroka – rytuał detoksykujący
ok. 2 h / 250 zł 

Dotyk Anioła
•	 polinezyjska kąpiel stóp lushly lub w olejku  

rewitalizującym, poprawiającym krążenie
•	 rytuał powitania przy użyciu olejku tranquillity
•	 peeling ciała fruity peel
•	 masaż Comfort Touch
•	 klasyczny masaż stóp
•	 masaż twarzy
•	 kuracja odżywcza na włosy  z myciem  

i modelowaniem włosów
ok. 2 h 30 min. / 450 zł

ZaBieGi  
relaksaCYJne

Peeling ciała 
ok. 15 min. / 60 zł

Peeling ciała z masażem relaksacyjnym
ok. 1 h / 140 zł

Comfort Touch 
ok. 1 h / 120 zł

Zabieg relaksacyjny z peelingiem w kapsule
•	 z przegłaskaniem 
ok. 45 min. / 90 zł
•	 z masażem 
ok. 1 h 30 min. / 150 zł

Odżywcze zabiegi z masłem Shea 
•	 z balsamem: Afryka, Białe Piżmo, Piernikowe  

Ciasteczka (sezonowo)
•	 z aromatyczną świecą do masażu: pomarańcza + chili, 

Afryka, Białe Piżmo
 ok. 1 h / 150 zł

Szafirowy dotyk odnowy – kuracja witalizująca  
z masażem kamieniami półszlachetnymi
ok. 1 h 30 min. / 190 zł

ZaBieG na BiusT

Wykonywany przy dowolnym zabiegu na ciało
dodatkowo płatny 50 zł. 

ZaBieGi na CiaŁO 
Dla kOBieT W CiĄŻY

Zabiegi dla pań w ciąży wykonujemy wyłącznie w drugim 
trymestrze ciąży. Prosimy klientki o dostarczenie 
zaświadczenia lekarskiego o prawidłowym przebiegu ciąży.

Peeling ciała ze skróconym masażem
ok. 45 min. / 120 zł
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Comfort Touch  
ok. 1 h / 120 zł

Miodowa Magia z częściowym masażem
ok. 1 h 20 min. / 200 zł

Droga Mleczna z częściowym masażem
ok. 1 h 20 min. / 200 zł

Arbuzowe Orzeźwienie z częściowym masażem
ok. 1 h 20 min. / 200 zł

Dotyk Anioła
(wersja skrócona bez masażu brzucha)
ok. 2 h / 400 zł

Pełne opisy oferowanych zabiegów, nowości, 
promocje, ciekawe artykuły i porady znajdziesz 
zawsze na naszej stronie: www.ambasadaurody.com

ZaBieGi  WYsZCZuplaJĄCO 
-anTYCelluliTOWe

Winny Deser
Czekoladowe Marzenie
Terapia Kawowa
Terapia Kawowa z cynamonem
Zabieg antycellulitowy z naturalną borowiną
•	 z przegłaskaniem:
ok. 1 h 10 min. / 160 zł
•	 z masażem:
ok. 1 h 40 min. / 220 zł

Antycellulitowy zabieg z masażem odchudzającym
ok. 1 h 30 min. / 230 zł

ZaBieGi naWilŻaJĄCO 
-ODŻYWCZe

Powiew Oceanu 
Miodowa Magia 
Czekoladowe Marzenie
Droga Mleczna
Arbuzowe Orzeźwienie
•	 z przegłaskaniem:
ok. 1 h 10 min. / 160 zł
•	 z masażem:
ok. 1 h 40 min. / 220 zł

Redefine Nutritional z masażem
ok. 1 h 30 min. / 240 zł

ZaBieGi uJęDrniaJĄCe

Winny Deser 
Żurawinowa Młodość 
•	 z przegłaskaniem:
ok. 1 h 10 min. / 160 zł
•	 z masażem:
ok. 1 h 40 min. / 220 zł

Larens - zabieg ujędrniający z biopeptydami
•	 z przegłaskaniem:
ok. 1 h 10 min. / 120 zł
•	 z masażem: 
ok. 1 h 30 min. / 170 zł

D-age
ok. 1 h 30 min. / 240 zł

 
 

Redefine Cellulite
Body Strategist Plus
ok. 1 h 30 min. / 240 zł

Puder Oceaniczny
ok. 1 h 30 min. / 300 zł

ZaBieGi DeTOksYkuJĄCe

Błoto Monticelli
ok. 1 h 30 min. / 190 zł

Detox 
•	 zabieg całościowy:
ok. 1 h 30 min. / 240 zł
•	 zabieg częściowy:
ok. 1 h 30 min. / 210 zł
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OkŁaDY BOrOWinOWe

•	 okład częściowy:
20 – 60 zł w zależności od powierzchni ciała  
poddawanej zabiegowi
•	 okład całościowy:
130 zł

ŚWieCOWanie/ kOnCHOWanie 
usZu
ok. 1 h / 30 – 50 zł

pakieTY spa Dla paŃ

Fantasy Lady
•	 peeling ciała, balsam, zabieg w kapsule, przegłaskanie
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz.
•	 gratis do wyboru manicure lub kompres na włosy  

w saunie ozonowej lub henna
ok. 4 h / 230 zł (zawiera 20% rabatu)

Exclusive Lady 
•	 zabieg na ciało w SPA 
•	 masaż relaksacyjny z kompleksem olejków eterycznych 

lub kremem na bazie alg
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz., zakończony maseczką z alg
•	 modelowanie fryzury
•	 gratis do wyboru: manicure lub pedicure lub makijaż 

dzienny lub kompres na włosy w saunie ozonowej  
lub henna

ok. 4 h / 420 zł (zawiera 20% rabatu) 

pakieTY spa Dla panÓW

Manager
•	 peeling, balsam, zabieg w kapsule, przegłaskanie
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz.
•	 gratis do wyboru strzyżenie lub manicure
ok. 3 h 30 min. / 230 zł (zawiera 20% rabatu)

Ambasador
•	 zabieg na ciało w SPA
•	 masaż relaksacyjny całego ciała
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz., zakończony maseczką z alg
•	 strzyżenie
•	 gratis do wyboru: manicure lub pedicure
ok. 4 h 30 min. / 420 zł (zawiera 20% rabatu)

Księżycowa Magia
•	 manicure 
•	 pedicure 
•	 peeling ciała i masaż relaksacyjny na świecy 
ok. 3 h / 225 zł (zawiera 10% rabatu)

Pakiet Podstawowy dla Niej i dla Niego
•	 kwiatowa kąpiel stóp z masażem klasycznym stóp
•	 masaż relaksacyjny
•	 polinezyjski masaż twarzy
ok. 2 h / 180 zł/osoba (zawiera 10% rabatu)

Pakiet Luksusowy dla Niej i dla Niego
•	 kwiatowa kąpiel stóp z masażem klasycznym stóp
•	 masaż dłoni na oleju arganowym + okład arganowy na 

dłonie
•	 masaż relaksacyjno-leczniczy
ok. 2 h 30 min. / 220 zł/osoba (zawiera 10% rabatu)

Księżycowa Magia
•	 manicure 
•	 pedicure 
•	 peeling ciała i masaż relaksacyjny na świecy 
ok. 3 h / 225 zł (zawiera 10% rabatu)

Pakiet Podstawowy dla Niej i dla Niego
•	 kwiatowa kąpiel stóp z masażem klasycznym stóp
•	 masaż relaksacyjny
•	 polinezyjski masaż twarzy
ok. 2 h / 180 zł/osoba (zawiera 10% rabatu)

Pakiet Luksusowy dla Niej i dla Niego
•	 kwiatowa kąpiel stóp z masażem klasycznym stóp
•	 masaż dłoni na oleju arganowym + okład arganowy  

na dłonie
•	 masaż relaksacyjno-leczniczy
ok. 2 h 30 min. / 220 zł/osoba (zawiera 10% rabatu)

Pakiet Przed Urlopem
•	 manicure + hybrydy (1 kolor)
•	 pedicure + hybrydy  (1 kolor)
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz., zakończony maseczką z alg
•	 peeling ciała, balsam, zabieg w kapsule, przegłaskanie
•	 gratis henna brwi i rzęs z regulacją
ok. 3 h 30 min. / 370 zł (zawiera 10% rabatu)

Pakiet Po Urlopie - posłoneczna regeneracja
•	 peeling ciała, balsam, zabieg w kapsule, przegłaskanie
•	 peeling kawitacyjny z maską głęboko nawilżającą
•	 regeneracja posłoneczna włosów (sauna)
ok. 3 h / 260 zł (zawiera 10% rabatu)
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prOGraMY spa

Program Firma
Zapraszamy firmy dbające o dobrą kondycję swoich 
pracowników do współpracy. Oferujemy najwyższej jakości 
zabiegi SPA & Wellness w atrakcyjnych cenach.
Ceny ustalane są indywidualnie.

Wieczór Panieński 
Organizujemy wieczory panieńskie dla grup złożonych  
z maks. 10 osób.  

na życzenie klienta układamy indywidualnie program 
wieczornego pobytu w SPA, który może obejmować 
m.in. masaże, zabiegi na ciało, zabiegi na twarz, makijaże, 
fryzury fantazyjne, manicure, pedicure. Podczas wieczoru 
zapewniamy catering. Ceny ustalane są indywidualnie.

New Life
•	 peeling ciała i masaż relaksacyjny
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz.
•	 manicure z malowaniem (1 kolor)
•	 pedicure z malowaniem (1 kolor)
•	 modelowanie włosów
•	 makijaż dzienny
6 - 7 h / 410 zł (zawiera 20% rabatu)

Program Wellness
•	 zabieg na ciało z maseczką z czekolady
•	 masaż twarzy z czekoladową maseczką z alg
•	 masaż relaksacyjny z dodatkiem olejków eterycznych
ok. 2 h 30 min. / 270 zł (zawiera 20% rabatu)

Ślubna Magia - pakiet dla Panny Młodej
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz.
•	 żelowa stylizacja paznokci 
•	 pedicure z hybrydami
•	 henna i regulacja brwi
•	 fryzura ślubna
•	 makijaż ślubny
7 h 30 min. – 8 h / 520 zł (zawiera 20% rabatu)

Metamorfoza
•	 zabieg na ciało w kapsule młodości z przegłaskaniem
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz.
•	 żelowa stylizacja paznokci
•	 pedicure z hybrydami (1 kolor)
•	 salon fryzjerski – koloryzacja, mycie, cięcie,  

modelowanie
•	 wizaż z modelingiem twarzy i instruktażem  

dotyczącym wykonania makijażu dziennego
•	 gratis: henna i regulacja brwi
ok. 7 h 30 min. / 660 zł (zawiera 20% rabatu)

Babskie Pogaduchy
•	 zabieg na twarz wg wskazań kosmetyczki: odżyw., 

nawilż., łagodz.
•	 peeling ciała, balsam, zabieg w kapsule, przegłaskanie
•	 lampka szampana
260 zł / osoba
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MasaŻe

MasaŻe relaksaCYJne

Masaż relaksacyjny
ok. 1 h / 100 zł

Masaż relaksacyjny na oleju arganowym
ok. 1 h / 130 zł

Polinezyjski Mus
Głęboko relaksacyjny masaż z wykorzystaniem elementów 
masażu lomi lomi nui w połączeniu  z bańką chińską  
oraz masażem gorącymi kamieniami.
ok. 1 h / 160 zł

Relaksacyjny masaż kulkami Qigong
ok. 30 min. / 60 zł

Masaż relaksacyjny - dynamiczny
ok. 1 h / 130 zł

Masaż relaksacyjny - rozciągający
ok. 1 h 15 min. / 130 zł

Masaż relaksacyjny z częściowym masażem leczniczym
ok. 1 h 15 min. / 120 zł

Masaż aromaterapeutyczny
ok. 1 h / 120 zł

Klasyczny masaż stóp
ok. 30 min. / 40 zł

Lomi Lomi Nui
Masaż wykonują dyplomowane specjalistki masażu lomi 
lomi nui.
ok. 1 h 30 min. / 160 zł 

Masaż Lomi Lomi Nui na cztery ręce
Wykonywany jednocześnie przez dwie osoby.
ok. 1 h 20 min. / 200 zł 

Masaż gorącymi kamieniami
ok. 50 min. / 150 zł
ok. 1 h 30 min. / 190 zł

Masaż ciała na świecy
ok. 1 h 15 min. / 160 zł

Rytualny masaż na naturalnym miodzie 
z olejem kokosowym
ok. 1 h / 120 zł 

MasaŻe leCZniCZe

Masaż leczniczy
•	 częściowy: 
ok. 30 min. / 60 zł
•	 całościowy: 
ok. 1 h / 130 zł

Masaż relaksacyjny z częściowym masażem leczniczym
ok. 1 h 15 min. / 120 zł

Klasyczny masaż stóp
ok. 30 min. / 40 zł
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Masaż odchudzający
•	 całościowy: 
ok. 1 h / 150 zł
•	 uda i pośladki: 
do 20 min. / 60 zł
•	 brzuch i boki: 
do 15 min. / 40 zł 
•	 ręce: 
do 10 min. / 25 zł
•	 łydki: 
do 10 min. / 25 zł

Zabieg chińską bańką
ok. 20 min. / 40 zł

MasaŻe eGZOTYCZne

Ayurweda - Abhayanga
ok. 1 h / 150 zł
ok. 1 h 30 min. / 180 zł

Afrykański masaż z Zanzibaru
ok. 1 h 10 min. / 120 zł

Relaksacyjny masaż kulkami Qigong
ok. 30 min. / 60 zł

Lomi Lomi Nui
Hawajski masaż, który przekazuje jedyne w swoim rodzaju 
uczucie błogości. Wykonują go dyplomowane specjalistki 
masażu lomi lomi nui.
ok. 1 h 30 min. / 160 zł 

Masaż Lomi Lomi Nui na cztery ręce
Wykonywany jednocześnie przez dwie osoby.
ok. 1 h 20 min. / 200 zł
 
Tajski masaż stóp z elementami refleksoterapii
ok. 1 h / 80 zł

Masaż klasyczny stóp z elementami refleksoterapii
ok. 1 h / 80 zł

Refleksoterapia
ok. 1 h / 100 zł

Zabieg chińską bańką
ok. 20 min. / 40 zł

Lomi Lomi Nui
Masaż wykonują dyplomowane specjalistki masażu lomi 
lomi nui.
ok. 1 h 30 min. / 160 zł 

Masaż Lomi Lomi Nui na cztery ręce
Wykonywany jednocześnie przez dwie osoby.
ok. 1 h 20 min. / 200 zł 

Masaż gorącymi kamieniami
ok. 50 min. / 150 zł
ok. 1 h 30 min. / 190 zł

Reiki
30 min. - 1 h / 60 - 120 zł 

MasaŻe ODCHuDZaJĄCe
 
Masaż (drenaż) limfatyczny
•	 całościowy: 
ok. 1 h / 100 zł
•	 częściowy:  
ok. 15 min. / 25 zł
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Zabiegi dermokosmetyczne wykonujemy we współpracy 

z następującymi firmami:

Jeunesse  - eksperci mówią o kosmeceutykach Jeunesse, że wprowadziły nową definicję młodości opartą o pracę noblowską 
z zakresu komórek macierzystych. Produkty te zawierają czynniki wzrostu, działają na poziomie komórkowym (pobudzają komórki 
macierzyste) i są oparte o naturalne składniki.

niMue - nowa generacja dermokosmeceutyków, które wykazują skuteczność podobną do preparatów farmaceutycznych i są przy 
tym w pełni bezpieczne. Produkty nimue potrafią wpływać na strukturę i biologiczne funkcjonowanie skóry, przez co staje się ona 
zdrowsza, funkcjonuje optymalnie, a rezultaty terapii są widoczne i długotrwałe. 

larens - kosmeceutyki, które oprócz działania antystarzeniowego, odpowiadają na potrzeby skóry alergicznej, problematycznej, 
zmagającej się z atopowym zapaleniem skóry i łuszczycą, a także zniszczonej przez niekorzystne oddziaływanie czynników 
zewnętrznych. larens to skuteczna alternatywa dla ostrza skalpela. Mądra, holistyczna inwestycja w urodę i zdrowie. Panaceum  
na wiotką, pozbawioną jędrności i gładkości skórę. efekt ponad dekady pracy z prof. Andrzejem Frydrychowskim. Oraz źródło 
dumy z posiadania patentu pozyskiwania bioaktywnego kolagenu i rybich peptydów.

kOsMeTYka TWarZY 
pielęGnaCJa 

i DerMOkOsMeTYka
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Nimue Terapia oczyszczająca dla skóry młodej 
od 12 do 25 lat
ok. 1 h / 130 zł (wersja podstawowa)
180 zł (z kompleksem bio active)

ZaBieGi naWilŻaJĄCe

pielęGnaCJa:

Thalasso z ampułką nawilżającą Maria Galland
nawilżający, stymulujący i odświeżający.
ok. 1 h 15 min. / 240 zł

Maska modelująco - nawilżająca Maria Galland
ok. 1 h 30 min. / 250 zł

Kokon nawilżający Maria Galland
ok. 1 h 15  min. / 190 zł

DerMOkOsMeTYka:

Nimue Therapeutic treatment Rejuvenating 
- odżywienie i rozświetlenie
ok. 1 h / 160 zł

Nimue Terapia silnie nawilżająca
ok. 1 h 30 min. / 250 zł

Larens Zabieg nawilżający z biopeptydami 
ok. 1 h 30 min. / 180 zł

DerMOkOsMeTYka:

Retix C
ok. 30 min. / 250 zł

Nimue Active Rejuvenation – Aktywne odmłodzenie
ok. 1 h 30 min. 
290 zł (z hydrożelową maską kolagenową) 
250 zł (z maską algową)

ZaBieGi pielęGnaCYJne

Masaż twarzy
ok. 30 min. / 40 zł

Masaż twarzy na oleju arganowym 
ok. 30 min. / 60 zł
W pakiecie 10 masaży (wykupione jednorazowo 
w karnecie) 50 zł za jeden masaż.

Masaż twarzy z  ampułką 
ok. 40 min. / 90 zł

Masaż twarzy z maską algową
ok. 45 min. / 80 zł

Maska algowa na twarz
ok. 20 min. / 40 zł

ZaBieGi OCZYsZCZaJĄCe

Oczyszczanie manualne lub kawitacyjne 
ok. 1 h 30 min. / 140 zł

Manualne doczyszczenie skóry w zabiegu 
ok. 15 min. / 30 zł 

Oczyszczanie pleców
ok. 1 h / 140 zł

DerMOkOsMeTYka:

Nimue Terapia oczyszczająca dla skóry dojrzałej   
ok. 1 h / 150 zł

ZaBieGi uJęDrniaJĄCe  
anTi-aGe

pielęGnaCJa:

Thalasso z ampułką kawiorową Maria Galland
ok. 1 h 15 min. / 240 zł

Kokon ujędrniający Maria Galland
ok. 1 h 30 min. / 190 zł

Maska modelująca przeciwzmarszczkowa Maria Galland
ok. 1 h 30 min. / 250 zł
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ZaBieGi liFTinGuJĄCe

pielęGnaCJa:

Złoto Egiptu - 24 k Gold Facial Treatment 
Zabieg ze złotą maską 
Polecany jest dla skóry: trądzikowej, naczyniowej, suchej, 
z przebarwieniami słonecznymi, a także przy kuracji 
przeciwzmarszczkowej.
1 h 30 min. / 450 zł

DerMOkOsMeTYka:

Mezoterapia
Program anti-age
ok. 1 h / 290 zł

Geneo 
Zabieg bankietowy 
ok. 30 min. / 250 zł 
seria = 5-6 zabiegów 

Emerge 
emerge™ - laser frakcyjny
•	 cała twarz – 1200 zł 
•	 twarz, szyja, dekolt – 1400 -1600 zł 
•	 czoło (cała powierzchnia) – 400 zł 
•	 lwia zmarszczka – 150 zł 
•	 zmarszczka nosowo-wargowa – 250 zł 
•	 tzw. „chomiczki” – 400 zł 
•	 blizny i rozstępy – ceny ustalamy indywidualnie 
•	 okolice oczu – 250 zł 
Cena za 1 impuls – 6 zł (dotyczy wyłącznie pojedynczych 
bruzd, blizn i rozstępów; cena za okolice – według cennika; 

dla pewności poprawnej wyceny usługi – prosimy o kontakt 
z zespołem Ambasady Urody). 
Zalecenie: zalecamy serię ok. 6 zabiegów (w przypadku 
blizn liczba zabiegów będzie większa i jest ustalana 
indywidualnie w zależności od danego przypadku).

PAKiET (wszystkie pakiety objęte są rabatem i nie łączą się 
z innymi rabatami ani promocjami):

Zabieg na twarz Jeunesse Kod Młodości 
+ zabieg na twarz Geneo
ok. 1 h 30 min. / 350 zł

Laser frakcyjny Emerge na oczy i zmarszczkę  
nosowo-wargową
+ zabieg na twarz Jeunesse Kod Młodości
+ zabieg na twarz Geneo
ok. 2 h / 700 zł

Laser frakcyjny Emerge na oczy, czoło i zmarszczkę 
nosowo-wargową 
+ zabieg na twarz Jeunesse Kod Młodości 
+ zabieg na twarz Geneo
 ok. 2 h 15 min. / 1000 zł

Mezoterapia bezigłowa  
+ mikrodermabrazja
do 1 h 30 min. / 330 zł
 
Kwasy + mezoterapia
do 1 h 15 min. / 360 zł

Larens Zabieg liftingujący z biopeptydami
ok. 1h 30 min. / 220 zł

Jeunesse Kod Młodości
Zabieg na twarz z czynnikami wzrostu:
ok. 1 h 30 min. / 290 zł

TOP Laser iPL+RF
ok. 45 min. / 180 zł 
90 zł (w połączeniu z innym zabiegiem pielęgnacyjnym) 

ZaBieGi na OkOliCe OCZu

pielęGnaCJa:

Zabieg pod oczy Maria Galland
•	 z płatami pod oczy / 80 zł
•	 z zimną maską nawilżającą / 80 zł

DerMOkOsMeTYka:

Nimue Profesional Eye Treatment  z maską hydrożelową
ok. 25 min. / 80 zł

Larens Zabieg pod oczy
ok. 20 min. / 80zł

W cenie 60 zł zabiegi te wykonywane są jako dodatek do 
innych zabiegów kosmetycznych na twarz.

ZaBieGi ŁaGODZĄCe DO CerY  
naCZYnkOWeJ

pielęGnaCJa:

Złoto Egiptu - 24 k Gold Facial Treatment
1 h 30 min. / 450 zł
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DerMOkOsMeTYka:

Nimue Therapeutic treatment 
•	 zabieg łagodzący z maską kolagenową 
ok. 1 h / 190 zł
•	 zabieg łagodzący z maską algową 
ok. 1 h / 160 zł

ZaBieGi na TrĄDZik

pielęGnaCJa:

Złoto Egiptu - 24 k Gold Facial Treatment
1 h 30 min. / 450 zł

DerMOkOsMeTYka:

Nimue Terapia oczyszczająca dla skóry młodej 
od 12 do 25 lat
ok. 1 h / 130 zł (wersja podstawowa)
180 zł (z kompleksem bio active)

ZaBieGi na prZeBarWienia

pielęGnaCJa:

Złoto Egiptu - 24 k Gold Facial Treatment
1 h 30 min. / 450 zł

DerMOkOsMeTYka:

Retix C
ok. 30 min. / 250 zł

Jeunesse  zabieg na przebarwienia
Zabieg na twarz z czynnikami wzrostu:
ok. 1 h 30 min. / 290 zł

ZaBieGi ZŁusZCZaJĄCe

pielęGnaCJa:

Mikrodermabrazja z jednorazowymi nakładkami 
diamentowymi
ok. 1 h 30 min.
twarz: 160 zł
twarz i szyja: 180 zł
twarz, szyja i dekolt: 200 zł

Pakiet: 
mezoterapia + mikrodermabrazja
do 1 h 15 min. / 330 zł

DerMOkOsMeTYka:

Retix C
ok. 30 min. / 250 zł

Kwasy
Posiadamy duży wybór kwasów o różnym stężeniu.
Dobieramy je indywidualnie w zależności od potrzeb skóry.
ok. 45 min.
twarz: 100 - 150 zł
twarz, szyja: 150 - 200 zł
twarz, szyja, dekolt: 200 - 250 zł

kub bon upominkowy osobiście lub zamów online
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sYlWeTka
CZY WiesZ, Że

Cellulit pojawia się również u szczupłych 
kobiet. Warto wiedzieć, że oprócz nadwagi 
jego powstawaniu sprzyja mała ilość ruchu, 
błędy żywieniowe oraz niski stopień napięcia 
skóry. Body Mix to jeden z nielicznych, 
skutecznych sposobów redukcji powstałego 
już cellulitu.

BODY MiX
  
uda, pośladki / 250 zł
karnet 5 zabiegów + 1 gratis / 1000 zł
karnet 10 zabiegów + 2 gratis / 2000 zł

uda, pośladki, brzuch i boki / 400 zł
karnet 5 zabiegów + 1 gratis / 1250 zł
karnet 10 zabiegów + 2 gratis / 2500 zł

zabieg całościowy (brzuch, boki, uda, pośladki, łydki, 
ramiona, plecy / 350 zł
karnet 5 zabiegów + 1 gratis / 1500 zł
karnet 10 zabiegów + 2 gratis / 3000 zł

Gratis do każdego zabiegu: dodatkowe użycie RF  
(fal radiowych).

prOGraM ODCHuDZania  
i MODelOWania sYlWeTki

Doradztwo żywieniowe
ustalany indywidualnie / od 50 zł

Zabiegi na ciało w kapsule SPA
ustalany indywidualnie / od 192 zł

Body Mix 
ustalany indywidualnie / od 300 zł

Masaż (drenaż) limfatyczny
ustalany indywidualnie / od 25 zł

Masaż odchudzający
ustalany indywidualnie / od 25 zł

Zabieg chińską bańką
ustalany indywidualnie / od 40 zł

DOraDZTWO ŻYWieniOWe

Konsultacja dietetyczna 
Konsultacja dietetyczna / 100 zł
Kolejne wizyty / 50 zł

Suplementy
Suplementy są wspaniałym uzupełnieniem diety, dodatkiem 
zawierającym niezbędne dla zdrowia składniki.  
W Ambasadzie Urody dobierzemy Ci suplementy 
zawierające składniki, których brakuje w Twojej codziennej 
diecie, a które są niezbędne dla dobrego zdrowia i pięknego 
wyglądu. Zapytaj nas o szczegóły.
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FrYZJer

salOn FrYZJerski aMBasaDY  
urODY OFeruJe: 

Strzyżenie dziecięce

Strzyżenie damskie

Strzyżenie męskie

Czesanie

Koloryzacja

Pasemka

Baleyage wielokolorowy

Keratynowe prostowanie włosów

Regeneracja + sauna  

Kok

Fryzura fantazyjna

Fryzura ślubna

Olaplex

Przedłużanie i zagęszczanie włosów 

Wszystkie zabiegi wykonywane są w oparciu o produkty 
najlepszych producentów.

Aktualne ceny znajdziesz 
na www.ambasadaurody.com
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MakiJaŻ 
i WiZaŻ

WiZaŻ:

Wizaż      
ok. 1 h / 120 zł

MakiJaŻ:

Lekcja makijażu       
ok. 2 h / 150 zł
Makijaż fotograficzny    
150 zł
Makijaż dzienny     
50 zł
Makijaż próbny ślubny lub wieczorowy  
50 zł
Makijaż właściwy ślubny lub wieczorowy  
90 zł

Henna:

Henna brwi     
15 zł 
Henna rzęs     
15 zł
Regulacja     
10 zł 
Henna brwi z regulacją    
20 zł
Henna brwi i rzęs z regulacją   
30 zł
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DepilaCJa

DepilaCJa WOskieM

Wąsik    15 zł 
Broda    15 zł  
Wąsik i broda   25 zł
Bikini do linii bielizny 35 zł
Pachy    20 zł
Uda    50 zł
Łydki    50 zł 
Całe nogi   90 zł
Ręce    40 zł
Klatka piersiowa   30 - 50 zł
Brzuch    40 zł
Plecy    40 - 60 zł

DepilaCJa laserOWa

Górna warga  125 zł 
Broda   150 – 200 zł
Szyja    150 – 200 zł 
Baki   125 – 175 zł 
Policzki    125 – 200 zł 
Skronie    125 zł 
Kark    150 – 200 zł 
Uszy    75 zł
Plecy    300 – 500 zł 
Klatka piersiowa  200 – 300 zł 
Pachy    200 zł 
Przedramiona   200 zł 
Ramiona    150 – 200 zł 
Dłonie    150 zł 
Brzuch    150 – 200 zł 
Pośladki   125 – 250 zł 
Okolice między pośladkami  100 zł
Bikini do linii bielizny  230 zł
Bikini brazylijskie 350 zł (tylko dla pań)
Uda    300 – 400 zł 
Łydki    250 – 350 zł 
Brodawki piersiowe 150 zł (owłosienie wokół 

brodawek) CZY WiesZ, Że

Jedynie w pełni profesjonalne zabiegi laserem 
medycznym diodowym mogą zagwarantować 
pozbycie się niechcianego owłosienia raz  
na zawsze. Wyższa energia, odpowiednio 
dobrana długość fali oraz system zabezpieczenia 
przed oparzeniem skóry zapewniają skuteczny 
i co bardzo istotne – bezpieczny i komfortowy 
zabieg.
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pielęGnaCJa 
sTÓp i DŁOni

Zdejmowanie żelu hybrydowego  10 zł 

ŻelOWanie paZnOkCi

Żelowa stylizacja paznokci      120 zł
Korekta          120 zł
Minikorekta            60 zł
Usunięcie żelu           30 zł
1 ozdoba                                        1 zł

peDiCure i ZaBieGi  
leCZniCZe sTÓp

Malowanie paznokci
•	 1 kolor     10 zł
•	 french     15 zł
Obcięcie paznokci   10 zł

Pedicure 
•	 bez malowania  70 zł 
•	 + malowanie (1 kolor)        80 zł
•	 + french   85 zł
•	 + parafina  120 zł
•	 z masażem na świecy          90 zł

Pielęgnacja stóp na oleju arganowym
ok. 30 min. / 50 zł

HYBrYDY

Pedicure + żel hybrydowy 
•	 1 kolor   100 zł  
•	 + french   105 zł
•	 1 kolor + zdobienie  105 zł

ManiCure 

Malowanie paznokci
•	 1 kolor     10 zł
•	 french     15 zł
Obcięcie paznokci    10 zł

Manicure:
•	 bez malowania   30 zł 
•	 + malowanie (1 kolor)         40 zł
•	 + french   45 zł
•	 + parafina  75 zł
•	  z masażem na świecy 50 zł

Pielęgnacyjny rytuał dla dłoni i stóp z masażem na świecy
Zawiera manicure i pedicure z peelingiem i masażem  
na świecy.
ok. 1 h 45 min. / 130 zł

Pielęgnacja dłoni na oleju arganowym
 ok. 30 min.  / 40 zł 
W pakiecie 10 zabiegów: 30 zł za jeden zabieg (wykupione 
jednorazowo w karnecie).

HYBrYDY

Manicure + żel hybrydowy 
•	 1 kolor   60 zł
•	 + french   65 zł
•	 1 kolor + zdobienie  65 zł

Żel hybrydowy 
•	 1 kolor   40 zł
•	 french   45 zł
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Zabiegi lecznicze stóp
•	 rekonstrukcja uszkodzonych paznokci  od 60 zł
•	 zakładanie klamry B/S Quick 

na wrastający paznokieć  od 60 zł
•	 tamponowanie wrastających paznokci  od 30 zł
•	 usuwanie modzeli  od 30 zł
•	 usuwanie odcisków  od 30 zł
•	 zabieg na bardzo suchą, pękającą skórę stóp  od 60 zł

Żel hybrydowy 
•	 + 1 kolor  40 zł
•	 + french   45 zł
Zdejmowanie żelu hybrydowego  10 zł

sZkOlenia

W naszym Centrum Szkoleniowym uczymy 
z zakresu stylizacji paznokci metodą żelową 
oraz z zakresu zabiegów manicure i pedicure.

Kurs obejmuje szkolenie ze stylizacji paznokci 
na tipsie, szablonie oraz na naturalnej płytce 
wraz ze szkoleniem z zakresu korekty, 
manicure biologicznego, a także zdobnictwa.
Kurs kończy się egzaminem, który pozwala 
uzyskać Certyfikat Ambasady Urody Wellness 
& SPA.  

Zapytaj nas o szczegóły.

ul. Pużaka 13   45-273 Opole
e-mail: ambasada@ambasadaurody.com

tel. 77 400 80 13
kom. 668 742 226
fax. 77 400 80 13

www.ambasadaurody.com
facebook.com/ambasadaurodyopole

instagram.com/ambasadaurody

W Ambasadzie Urody Wellness & SPA w Opolu możliwe są następujące formy płatności:

•	 Gotówka
•	 Karta: nasze terminale płatnicze obsługują karty Visa, Visa electron, V PAy, MasterCard,  MasterCard electronic, Maestro
•	 Przelew: forma płatności dla klientów, którzy wybierają samodzielne logowanie do banku internetowego, płatność w placówce 

banku lub na poczcie. Przy przelewie z zagranicy klient musi pokryć całościowe jego koszty
•	 Poprzez Ratalnie.com: raty za pośrednictwem firmy Ratalnie.com. Minimum formalności, decyzja nawet w ciągu 30 min. 

od nawiązania kontaktu. Dzięki przystępnemu systemowi ratalnemu masz szansę sfinansować droższy zabieg lub zakupić 
jednorazowo pakiet zabiegów w dobrej cenie    

•	 inne: w przypadku voucherów Vivabox oraz transakcji lyoness prosimy o kontakt
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www.ambasadaurody.com


