
 
QUALITY TREATMENTS 

Unikalny, jedyny w Polsce program zabiegów kosmetycznych szytych na miarę, 
dostępny tylko w Perfumeriach Quality 

 
QUALITY TREATMENTS to zabiegi, których każdy element i etap dopasowywany jest do indywidualnych 
potrzeb i wymagań skóry. Podczas pojedynczego zabiegu zaspokajane są wszystkie jej potrzeby i niedobory, 
co gwarantuje natychmiastowy i spektakularny efekt. 
 
QUALITY TREATMENTS opracowaliśmy na bazie preparatów starannie wyselekcjonowanych, najlepszych 
luksusowych marek pielęgnacyjnych, dostępnych w Perfumeriach Quality: Menard, Bellefontaine, La Vallée 
i Visoanska. Każda z nich określa standardy profesjonalnej pielęgnacji i skutecznej kosmetologii, umiejętnie 
łącząc naturalne składniki najlepszej jakości i najnowsze osiągnięcia biotechnologii, dzięki czemu ich 
produkty gwarantują najwyższy standard oraz skuteczność i szybkość działania. Unikalną cechą naszych 
zabiegów jest fakt, iż wykorzystują one efekt synergii wszystkich dostępnych w Perfumeriach Quality marek 
i składników, które dobieramy indywidualnie dla potrzeb każdej klientki i klienta. To oferta niespotykana 
nigdzie indziej! 
 
Doskonałe preparaty stosowane w zabiegach QUALITY TREATMENTS wspomagamy profesjonalną techniką 
masażu. Nasza autorska metoda w zakresie głębokiego drenażu i stymulacji mikrocyrkulacji wykorzystuje 
japońskie techniki masażu, gwarantując natychmiastową redukcję opuchnięć i obrzmień. Intensywny, lecz 
absolutnie bezbolesny i relaksujący masaż silnie oddziałuje na wszystkie układy twarzy: od mięśniowego, 
przez krwionośny i limfatyczny aż po nerwowy. Wychodząc z założenia, że wygląd twarzy zależy od kondycji 
jej mięśni, staramy się dotrzeć jak najgłębiej, stymulując głębokie partie mięśni twarzy. Tak prowadzony 
masaż działa silnie modelująco, ponieważ rozluźniając mięśnie sprawia, że skóra staje się podatna na 
modelowanie. W rozbudowanym masażu z uwagą koncentrujemy się na poszczególnych fragmentach 
twarzy, dlatego zabieg pełni również funkcje rehabilitacyjne. Głęboka stymulacja układu limfatycznego 
i krwionośnego skutkuje odprowadzaniem nagromadzonych toksyn, dzięki czemu przywracana jest właściwa 
praca układu nerwowego twarzy i zmienia tempo odnowy skóry twarzy. Oczyszczona z toksyn, dotleniona 
skóra jest wygładzona i ujędrniona, a zmarszczki ulegają spłyceniu i wypłaszczeniu. Widocznie zmienia się 
także kontur twarzy, wyraźnie podniesiony i na nowo wymodelowany, jak po bezinwazyjnym zabiegu 
liftingującym. Nasz masaż to także niezwykły komfort, pełne odprężenie i relaks dla całego ciała. 
 
Korzystanie z programu QUALITY TREATMENTS rekomendujemy poprzedzić profesjonalnym badaniem 
skóry. W tym celu do dyspozycji naszych klientów oddajemy jedyne w Polsce urządzenie firmy Menard, 
które określi wiek skóry badając poziom jej nawilżenia i jędrności, strukturę oraz liczbę i rodzaj zmian 
pigmentacyjnych. Na podstawie otrzymanych wyników, znając stan, kondycję i wiek skóry nasze konsultantki 
zarekomendują właściwą dla niej pielęgnację, dobierając odpowiednie preparaty i kosmetyki, czyli tworząc 
Indywidualny Program Pielęgnacyjny, którego elementem mogą być zabiegi QUALITY TREATMENTS. 
 

* * * * * 
Zabiegi dostępne w ramach programu QUALITY TREATMENTS zróżnicowaliśmy w zależności od potrzeb skóry 
i wymagań klienta, oferując trzy różne opcje: Q BASIC, Q BOOSTER i Q SUPREME. W każdym z nich znajdują 
się preparaty dobrane do indywidualnych potrzeb klientki/klienta, najlepiej i w najbardziej optymalny 
sposób odpowiadające wiekowi, rodzajowi aktualnemu stanowi skóry oraz jej potrzebom.  
 

Q BASIC – bogaty koktajl substancji odżywczych 
Idealny wybór dla osób, które rozpoczynają przygodę z zabiegami szytymi na miarę. Q BASIC to bogaty 
koktajl indywidualnie dobranych typów serum i koncentratów, których zadaniem jest dostarczenie skórze 
szerokiej gamy brakujących jej substancji odżywczych. Koktajl wprowadzany jest w skórę podczas masażu, 
aplikowany pod maskę kremową oraz na zakończenie zabiegu, a jego skład  jest każdorazowo zmieniany 
w zależności od potrzeby skóry. 
 



Q BOOSTER – długotrwały depozyt składników odżywczych 
Propozycja dla  osób, które oczekują silniejszych i trwalszych efektów. Q BOOSTER jest bogatym koktajlem 
indywidualnie dobranych typów kuracji ampułkowych i koncentratów. Dzięki zaawansowanym technologiom 
transportu wnikają one głęboko w skórę tworząc depozyt składników, z których skóra może korzystać 
w kolejnych dniach i tygodniach po zabiegu. W trakcie zabiegu koktajl aplikowany jest trzykrotnie: podczas 
masażu, pod maskę algową oraz na zakończenie zabiegu, a jego skład jest każdorazowo modyfikowany 
w zależności od potrzeb skóry. 

Q SUPREME – wysokoskoncentrowany koktajl odżywczy i luksusowe maski 
Najbardziej luksusowa i zaawansowana propozycja dla osób o najwyższych wymaganiach. Q SUPREME jest 
połączeniem indywidualnie dobranego koktajlu serum, koncentratów i kuracji ampułkowych, 
dostarczających skórze substancji odżywczych i tworzących ich depozyt oraz różnych typów masek. Wśród 
nich znajduje się najbardziej luksusowa maska kawiorowa lub kawiorowo–kolagenową, gwarantująca 
spektakularny efekt i olśniewający wygląd skóry. 
 

* * * * * 
Efekt zabiegów dostępnych w ramach programu QUALITY TREATMENTS widoczny jest natychmiast po 
zabiegu i ulega wzmocnieniu w kolejnych dniach. Częstotliwość stosowania zabiegów uzależniona jest od 
indywidualnych potrzeb klientki/klienta, jednak konsultantki Perfumerii Quality rekomendują ich 
powtarzanie:  

 1 raz w tygodniu (kuracja bardzo intensywna) – pielęgnacja, której celem jest uzyskanie 
maksymalnej intensywności masażu oraz aplikowanych kosmetyków 

 2 razy w miesiącu (kuracja intensywna) – pielęgnacja ukierunkowana na pogłębianie pożądanych 
efektów i stałe poprawianie kondycji skóry 

 1 raz w miesiącu (kuracja podstawowa) – pielęgnacja mająca na celu stymulowanie naturalnego 
rytmu regeneracji  i odnowy skóry 

 
Autorski program zabiegów QUALITY TREATMENTS opracowany został przez Perfumerię Quality we 
współpracy z Magdaleną Daniluk, międzynarodową ekspertką w zakresie luksusowych marek 
pielęgnacyjnych oraz specjalistycznych technik masażu.  
 

* * * * * 

Cennik zabiegów oferowanych w ramach QUALITY TREATMENTS 
 

Q BASIC z wykorzystaniem luksusowych peelingów, serum i masek kremowych 

Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 750 zł 
 

Q BOOSTER z wykorzystaniem luksusowych peelingów, kuracji ampułkowych, koncentratów i masek 
algowych 
Czas trwania zabiegu: 105 minut 
Cena zabiegu: 1000 zł 

 

Q SUPREME z wykorzystaniem najbardziej luksusowych peelingów, kuracji ampułkowych, serum 
i koncentratów oraz spektakularnej maski kawiorowej lub kawiorowo–kolagenowej 
Czas trwania zabiegu: 120 minut 
Cena zabiegu: 1500 zł (w cenie zabiegu makijaż dzienny lub wieczorowy na życzenie) 
 
Po zabiegach Q BASIC i Q BOOSTER  istnieje możliwość wykonania makijażu kosmetykami Menard Jupier, 
T. LeClerc i KOH: 

 dziennego w cenie 100 zł 
 wieczorowego w cenie 150 zł 

* * * * * 



Cennik pozostałych zabiegów Perfumerii Quality 
 

Badanie skóry urządzeniem Menard 
Badanie kończy się przygotowaniem Indywidualnego Programu Pielęgnacyjnego na bazie indywidualnie 
dobranych preparatów marek Menard, Bellefontaine, La Vallée i Visoanska. Zabieg może być 
przygotowaniem do programu QUALITY TREATMENTS, można również umówić się na samo badanie.  
Czas trwania badania: 60-90 minut 
Cena badania: 200 zł  
 

Standardowe zabiegi pielęgnacyjne 
We wszystkich gabinetach kosmetycznych Perfumerii Quality przeprowadzamy standardowe zabiegi 
pielęgnacyjne na bazie preparatów marek Menard, Bellefontaine i Visoanska. 
 

* * * * * 

Menard: nieskazitelna uroda 
Menard należy do czołówki japońskich firm kosmetycznych. Łączy tysiące lat tradycyjnej medycyny 
z najnowszymi osiągnięciami nauki i biotechnologii. Czarne i czerwone grzyby Reishi, które oczyszczają 
komórki skóry, przedłużają ich życie i pobudzają podział, fermentacyjny ekstrakt z bakterii Zymomonas 
mobilis, hybrydowy ekstrakt roślinny GL II, kolagen, elastyna, kwas hialuronowy i wiele innych składników 
aktywnych to japoński sekret pięknej i nieskazitelnej cery. 
 

EMBELLIR Anti-Aging Extreme (zabieg kompleksowo liftigujący) 
Kompleksowy zabieg przeciwzmarszczkowy o silnym efekcie liftingującym. Zapewnia natychmiastową 
redukcję zmarszczek oraz wymodelowanie owalu twarzy. Łączy w sobie zalety linii Embellir i korzyści płynące 
ze składników pochodzenia morskiego. 
Czas trwania zabiegu: 80 minut 
Cena zabiegu: 560 zł 
 

EMBELLIR Anti-Aging Extreme (zabieg rozświetlający) 
Kompleksowy zabieg dla cer z problemem przebarwień. Idealnie wyrównuje koloryt skóry przywracając jej 
naturalny blask. Niweluje piegi i przebarwienia. Doskonale regeneruje zszarzałą cerę pozbawioną blasku, 
a jednocześnie dzięki zawartości alg morskich zapewnia skórze nawilżenie. 
Czas trwania zabiegu: 80 minut 
Cena zabiegu: 540 zł 
 

EMBELLIR Anti-Aging Extreme (zabieg oczyszczający) 
Kompleksowy zabieg dla cer problematycznych. Znakomicie usuwa zanieczyszczenia, ogranicza nadmierne 
wydzielanie sebum oraz zmniejsza widoczność porów skórnych. Skóra po zabiegu jest doskonale 
oczyszczona, nawilżona oraz uzyskuje jednolity koloryt. 
Czas trwania zabiegu: 80 minut 
Cena zabiegu: 520 zł 
 

EMBELLIR Anti-Aging Lifting Special Eye 
Kompleksowy zabieg o silnym efekcie ujędrniająco-nawilżającym. Intensywność gwarantuje gama 
produktów z linii Embellir, kwas hialuronowy oraz kolagen. Zabieg łączy w sobie masaż ujędrniający 
i japońskie techniki akupresury. 
Czas trwania zabiegu: 80 minut 
Cena zabiegu: 490 zł 
 

 
 



EMBELLIR Anti-Aging Collagen Eye 
Nawilżająco-regenerujący zabieg wykorzystujący wszystkie zalety ekskluzywnej linii Embellir. Dla skóry wokół 
oczu stosowany jest odrębny masaż z wykorzystaniem preparatów zawierających duże stężenia kolagenu 
i kwasu hialuronowego. 
Czas trwania zabiegu: 65 minut 
Cena zabiegu: 390 zł 
 

EMBELLIR Anti-Aging Standard Treatment 
Podstawowy zabieg odżywiający na bazie ekskluzywnej linii Embellir. Odnawia i odmładza komórki skóry 
pozostawiając cerę intensywnie nawilżoną, pełną blasku i elastyczną. Unikalna technika masażu łączącego 
techniki wschodnie i zachodnie zapewnia doskonały relaks i uczucie odprężenia dla ciała i ducha. 
Czas trwania zabiegu: 60 minut 
Cena zabiegu: 290 zł 
 

Zabieg na ciało Menard - japoński masaż ciała z elementami akupresury 
Wyjątkowy masaż całego ciała na bazie ekskluzywnego kremu z linii Embellir. Przywraca harmonię i zdrowie 
zmysłom oraz ciału, a dzięki elementom akupresury również prawidłowy przepływ pozytywnej energii yin 
i yang. Zabieg usuwa blokady, łagodzi stres i napięcie, pobudza mechanizmy obronne. 
Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 450 zł 

* * * * * 

Bellefontaine: złoto, perły i kawior 
Bellefontaine to dosłownie fontanna piękna. To także fontanna młodości i luksusu ze szwajcarską pieczęcią 
jakości. Czerpie z bogactwa przyrody szwajcarskich Alp, gdzie przy użyciu najnowocześniejszych metod 
pozyskuje się najczystsze ekstrakty roślinne, będące podstawą wszystkich produktów Bellefontaine. Ich 
celem jest skuteczne przeciwdziałanie oznakom starzenia się skóry - w aurze niedoścignionego luksusu… 
 

Bellefontaine Golden Caviar Mask Treatment 
Luksusowy zabieg przeciwzmarszczkowo-liftingujący dla cer dojrzałych i pozbawionych blasku.  
Spotęgowany efekt podwójnej maski i masażu powoduje, że skóra odzyskuje świeżość i blask. Zmarszczki są 
widocznie zredukowane, a owal twarzy wyraźnie zarysowany. Zabieg daje natychmiastowy, spektakularny 
efekt. 
Czas trwania zabiegu: 120 minut 
Cena zabiegu: 1200 zł 
 

Bellefontaine Anti-Age Lift Treatment 
Zabieg liftingująco–przeciwzmarszczkowy. Dzięki wyspecjalizowanym preparatom i bardzo silnemu 
masażowi skóra jest ujędrniona, wygładzona, a kontur twarzy idealnie wymodelowany. Za sprawą 
unikalnych składników roślinnych uzupełnione zostają niedobory hormonalne skóry co sprawia, że linie 
i zmarszczki są natychmiastowo zredukowane. 
Czas trwania zabiegu: 105 minut 
Cena zabiegu: 700 zł 

 

Bellefontaine Lightening Anti-Spots Treatment 
Zabieg przeznaczony dla cer z problemem pigmentacji. Rozjaśnia i niweluje wszelkiego rodzaju 
przebarwienia, piegi i plamy pigmentacyjne, zapewniając skórze równomierny, rozświetlony koloryt. Dzięki 
unikalnym formułom preparatów usuwany jest nie tylko problem ale również przyczyna jego powstawania. 
Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 625 zł 
 
 

 



Bellefontaine Purifying Treatment for Men 
Zabieg opracowany specjalnie z myślą o zanieczyszczonej męskiej skórze. Reguluje gospodarkę wydzielania 
łoju skórnego i skutecznie łagodzi wszelkie podrażnienia. Bardzo intensywny masaż gwarantuje stymulację 
mięśni, odprowadzenie nadmiaru limfy oraz poprawę mikrocyrkulacji w skórze. 
Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 625 zł 
 

Bellefontaine Treatment for Problem Skin 
Zabieg przeznaczony jest dla cery tłustej i często narażonej na występowanie zmian zapalnych. Skutecznie 
oczyszcza skórę z nieestetycznych śladów zmian trądzikowych i zaskórników. Zwalcza namnażanie się 
bakterii, oczyszcza naskórek i równoważy wydzielanie łoju. Nawadnia skórę i zapobiega przed ponowną 
utratą wilgoci. 
Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 575 zł 
 

Bellefontaine Deep Hydrating Treatment 
Idealny zabieg dla cery odwodnionej. Zapewnia dostarczenie i utrzymanie w skórze głębokiego nawilżenia. 
Dzięki unikalnej kombinacji składników nawadniających efekt jest silniejszy niż zastosowanie kwasu 
hialuronowego. 
Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 550 zł 
 

Bellefontaine Treatment for Sensitive Skin 
Zabieg dostarczający właściwej pielęgnacji najbardziej delikatnej i wymagającej cerze. Wspaniale wygładza 
i uspokaja skórę, zapewniając niezwykły komfort i uczucie delikatności. Odbudowuje naturalny film 
ochronny skóry, jak również wspomaga uszczelnianie ścian naczyń krwionośnych. 
Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 500 zł 

* * * * * 

Visoanska: dzika natura i biotechnologia 
Marka Visoanska oferuje skuteczne rozwiązania eliminujące wszystkie czynniki starzenia się skóry. 
Sekretem marki jest synergia aktywnych składników pochodzenia naturalnego i najbardziej 
zaawansowanych biotechnologii. Bazując na nowoczesnej wiedzy wielodyscyplinarnej szczodrze czerpie 
z tradycji, zaś jej preparaty zawierają do 93% składników pochodzących z natury lub naturalnie 
występujących w skórze. 
 

Visolift z bałtyckim bursztynem i białym howlitem 
Kompleksowy zabieg przeciwzmarszczkowo-ujędrniający aktywujący wszystkie kluczowe funkcje skóry do 
usuwania toksyn oraz aktywację odnowy komórkowej. Długi i unikalny masaż kamieniami bursztynu 
i howlitu tonuje i stymuluje mięśnie twarzy, poprawiając tym samym ich napięcie i jędrność. Zmarszczki 
i drobne linie są natychmiast wygładzone. Skóra twarzy jest ujędrniona, odżywiona i optymalnie nawilżona. 
Czas trwania zabiegu: 90 minut 
Cena zabiegu: 390 zł 
 

Visopur (zabieg dotleniający) 
Zabieg oczyszczający i detoksykujący zarówno skórę, jak również cały organizm. Efekt unikalnego masażu 
dotleniającego skórę potęguje maska na bazie węgla drzewnego i Kompleksu Oczyszczającego (bluszcz, 
słonecznik, otręby ryżowe), które skutecznie usuwają toksyny, odnawiają i ujednolicają koloryt. Skóra 
natychmiast odzyskuje blask oraz zdrowy koloryt, jest wypoczęta i rozjaśniona. 
Czas trwania zabiegu: 60 minut 
Cena zabiegu: 360 zł 

 



Anti-Imperfections (zabieg oczyszczający) 
Zabieg idealnie dopasowany do potrzeb cery mieszanej i tłustej. Dzięki masce na bazie składników 
pochodzenia morskiego oraz olejkowi z drzewa herbacianego, pory skórne są oczyszczone i zwężone oraz 
mniej widoczne. Wyregulowana zostaje również gospodarka gruczołów łojowych, skóra przestaje się 
nadmiernie przetłuszczać. Po zabiegu cera jest jedwabista w dotyku, świeża, zmatowiona oraz odzyskuje 
zdrowy blask i jednolity koloryt. 
Czas trwania zabiegu: 60 minut 
Cena zabiegu: 340 zł 
 

Expres Vivifiant (ekspresowy zabieg odżywiający) 
Doskonały zabieg zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Odżywia i regeneruje skórę oraz poprawia jakość 
i jędrność mięśni twarzy. Radykalnie poprawia mikrocyrkulację oraz oczyszcza skórę z toksyn 
i zanieczyszczeń. Cera po zabiegu jest promienna, doskonale nawilżona i pełna blasku. 
Czas trwania zabiegu: 60 minut 
Cena zabiegu: 340 zł 
 

Hypnotic Eye (zabieg wokół oczu) 
Ten wyspecjalizowany zabieg wykorzystuje unikalne techniki masażu o silnych właściwościach 
liftingujących, aby natychmiastowo spłycić linie i zmarszczki. Skutecznie eliminuje opuchnięcia i zacienienia 
wokół oczu. Doskonale wygładza i silnie nawilża, gwarantując tym samym znakomite rezultaty. 
Rozświetlona, promienna, wypoczęta oraz zregenerowana skóra może ponownie zachwycać i uwodzić 
swoim niepowtarzalnym urokiem. 
Czas trwania zabiegu: 60 minut 
Cena zabiegu: 320 zł 

* * * * * 

W celu umówienia wizyty w gabinecie w Perfumerii Quality w hotelu Marriott, 
prosimy o kontakt telefoniczny: 22 630 64 97 lub 505 139 515.  

Zabiegi wykonuje Magdalena Daniluk. 
 

Zabiegi wykonujemy także w profesjonalnie wyposażonym gabinecie  
w Domu Perfum Quality Missala na warszawskim Bemowie.  

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 638 74 47 lub 500 000 225. 
 

* * * * * 
 


