KOSMETYKA TWARZY
MOISTURISING BEAUTY – zabieg nawilżający, odżywiający i wzmacniający naturalny płaszcz
ochronny skóry niedopuszczając do jej odwodnienia jednocześnie chroniąc skórę przed powstaniem
zmarszczek.
150 zł
SOOTHING FOR THE SKIN – zabieg przywracający natychmiastowe ukojenie cery wrażliwej z
użyciem kosmetyków całkowicie pozbawionych konserwantów i alergicznych substancji
zapachowych.
150 zł
PURITY OF NATURE – zabieg normalizujący i regulujacy pracę gruczołów łojowych, łagodzi
stany zapalne skóry oraz przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka jednoczesnie poprawiając
nawilżenie partii narażonych na przesuszenie – policzków, nosa i szyi.
150 zł
NEW SKIN – zabieg przeznaczony do cery naczynkowej, skłonnej do pordrażnień, obkurczający
naczynia krwionośne równocześnie wzmacniając ściany naczyń na pękanie, przywracając im
elastyczność oraz zmniejszając wrażliwośc tremoreceptorów skóry.
150 zł
STOP TIME – biostymulujący zabieg oparty na synergicznym działaniu wysoce aktywnych
ekstarktów roślinnych, witamin i kwasu hialuronowego o działaniu ujędrniającym.
150zł
TOPP LIFTING – zabieg do cery dojrzałej, efektywnie liftingujacy skórę twarzy i szyi.
Przeciwdziała procesom starzenia, wzmaga cyrkulację krwi oraz stymuluje metabolizm skóry.
160 zł
EYE CONTOUR - zabieg wskazany dla delikatnej i wrażliwej skóry w okolicach oczu, pobudza
mikrocyrkulacje krwi i limfy, dzięki czemu redukuje worki pod oczami, obrzęki i delikatne
zasinienia.
160 zł
FOR MEN - zabieg przeciwdziałający starzeniu się męskiej skóry, działający normalizująco na
tłuste i wyrównujący niedobory wilgoci w suchych partiach skóry. Wysoce skoncentrowane
składniki pielęgnacyjne stanowią odpowiedź na typowe problemy cery mężczyzny.
150zł
MASAŻ KOSMETYCZNY TWARZY Z MASECZKĄ KREMOWĄ – zabieg przeznaczony
dla kobiet ze skórą szarą, zmęczoną, źle odżywioną, zwiotczałą, niedotlenioną, pozbawioną
elastyczności, jędrności i blasku. Szczególnie polecany osobom żyjącym w ciągłym stresie i
przemęczeniu.
80 zł

MASAŻ LIMFATYCZNY TWARZY - to forma specjalnego masażu, który ma za zadanie
stymulację układu limfatycznego. Polega na uciskaniu i pocieraniu skóry poprzez zastosowane
określonych technik by zlikwidować obrzęk i poprawić krążenie chłonki.
40 zł
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA - jest to najnowocześniejszy, nieinwazyjny system odmładzania
skóry. To nowy sposób transportu substancji w leczeniu zmarszczek, cellulitu, rozstępów, wiotkości
i przebarwień skóry. Stanowi alternatywę dla klasycznej mezoterapii igłowej.
twarz: 150zł, twarz, szyja, dekolt: 190 zł
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA - ( + ampułka i algi) jest najpopularniejszą metodą
mechanicznego złuszczania naskórka. Zabieg polega na usunięciu warstw naskórka za pomocą
urządzenia wyposażonego w głowice ścierające, pokryte diamentem.
twarz: 140 zł, twarz, szyja,dekolt: 160 zł
PEELING KAWITACYJNY - (+ ampułka i algi) to nowoczesna metoda wykorzystywana do
bezbolesnego i głębokiego oczyszczania skóry, alternatywa dla tradycyjnej metody manualnego
oczyszczania twarzy. Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry następuje w sposób
bezpieczny i pozbawiony efektów ubocznych.
twarz, szyja dekolt: 130 zł, jako dodatkowy element przy zabiegu: 40 zł
SONOFOREZA - ( + ampułka i algi) – jest to zabieg wykorzystujący fale ultradźwiękowe,
polegający na wprowadzaniu w głąb skóry substancji czynnych, dobranych odpowiednio do jej
rodzaju i potrzeb, zwany jest również masażem ultradźwiękowym.
twarz, szyja dekolt: 130 zł, jako dodatkowy element przy zabiegu: 40 zł
EKSFOLIACJA KWASAMI AHA I PHA – 40 % - niezwykle skuteczny zabieg chemicznego
złuszczania naskórka kwasami owocowymi AHA oraz polihydroksykwasem PHA charakteryzujące
się zdolnością do głębokiej penetracji skóry, gdzie wpływają na wzrost jej grubości, biorąc udział w
procesie syntezy kolagenu.
130zł

ZABIEGI NA CIAŁO
RYTUAŁ ZŁOTO CEJLONU - czteroetapowy zabieg na bazie olejków arganowych i cząsteczek
złota; luksusowa kąpiel, peeling z drobinkami 24 karatowego złota, świetlista złota maska oraz
odżywczy masaż całego ciała.
300 zł
RYTUAŁ TARZAN – zabieg dla Panów składający się z czterech etapów na bazie zapachowej
mchu i drzewa tekowego; aromatyczna kąpiel, peeling, odżywcza maska oraz masaż całego ciała
masłem shea z wyciągu roślin.
220 zł
MAGIA ŻURAWINY – dla kobiet pragnących skutecznych doznań i szybkich efektów zarówno
poprawiających napięcie jak i elastyczność kóry. Składniki preparatów stanowią jeden z najbardziej
wartosciowych roslinnych produktów anti-age.
160 zł
SOCZYSTA POKUSA - owocowa przyjemność dla ciała i odżywcza uczta dla skóry. Arbuzowy
zabieg body wrapp ujędrniający i uelastyczniający skórę. Odżywia, dotlenia komórki i pobudza
naturalne mechanizmy oczyszczająco-drenujące. Działając antyoksydacyjnie i chroniąc przed
działaniem promieni UV zapewnia pielęgnację skóry o każdej porze roku.
120 zł
CZEKOLADOWA ROZKOSZ - aromatyczna propozycja wyszczuplająco-regenerująca.
Apetyczne kakaowe body wrapp o pobudzającym zmysły zapachu i działaniu stymulującym
produkcję endrofin a także redukuje cellulit, wygładza i uelastycznia skórę.
120 zł
BŁOTO Z MORZA MARTWEGO – głęboko oczyszczający zabieg body wrapp z
wykorzystaniem produktu z wysoką koncentarcją minerałów i pierwiastków śladowych o
niepowtarzalnych właściwościach leczniczo-kosmetycznych.
100 zł

MASAŻE
BLASK ZŁOTA - MASAŻ ZŁOTYM OLEJKIEM – relaksacyjny masaż całego ciała z użyciem oleju z
drobinkami złota o działaniu odżywczym i regenerującym. Upragniony relaks dla ciała, umysłu i duszy.
całościowy 130 zł, częściowy 80 zł
ROSYJSKI MASAŻ MIODEM – stymuluje organizm, rozgrzewa i detoksykuje, uspokaja umysł i
pozwala zrelaksować ciało, połączony z peelingiem całego ciała oraz balsamem miodowo-waniliowym.
całościowy150 zł
MASAŻ CZEKOLADOWY – z zastosowaniem specjalnej czekolady do masażu wykorzystuje cenne
właściwości ziaren kakaowca, które działają regenerująco, odżywczo i popudzająco produkcję endorfin.
całościowy 140 zł
MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ - sprawia, że skóra staje się nawilżona, gładka i aksamitna w
dotyku. Przynosi ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję. Doskonale relaksuje a ciepło i unosząca
się woń olejków działa na wszystkie zmysły.
całościowy 140 zł, częściowy 80 zł
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI - wykonywany jest przy pomocy czarnych, bazaltowych kamieni,
dzięki którym uzyskuje się efekt głębokiego relaksu przy przepływie pozytywnej energii i kreowaniu uczucia
równowagi.
całościowy 130 zł, częściowy 70 zł
MASAŻ CIEPŁYM OLEJKIEM – jako źródło absolutnego relaksu i wyciszenia stanowi sekret
skutecznego przedłużenia życia poprzez uzyskanie harmonii duszy i ciała. Zbawienny dotyk terapeuty
likwiduje wszelkie napięcia i bóle mięśni.
całościowy 130 zł, częściowy 70 zł
HEISSE ROLLE MASAŻ PLECÓW – okłady ciepłymi ręcznikami z elementami masażu i aromaterapii,
stanowią głęboko rozluźniający i relaksujacy wstęp do masażu kręgosłupa. Zaletą jest rozgrzewające i
rozluźniające działanie ciepła na mięśnie karku i kręgosłupa.
50 zł
MASAŻ KLASYCZNY - zwany też szwedzkim, oddziaływuje na zewnętrzne warstwy mięśni oraz tkanki
miękkie, zwiększa przepływu tlenu we krwi i usuwa toksyny z mięśni oraz poprawia ich elastyczności.
całościowy 120 zł, częściowy 70 zł
MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ – poprawia mikrokrążenie i rozbija tkanke tłuszczową, przyspieszając
procesy lipolizy, wygładza i ujędrnia skórę oraz usuwa toksyny z organizmu. Jest idealnym rozwiązaniem
jako zabieg antycellulitowy modelując sylwetkę. Masaż bańką powoduje także zmniejszenie napięcia
mięśniowego, które powoduje np. bóle kręgosłupa, a także uciskanie splotów nerwowych i stopniowe
powstawanie dolegliwości całego ciała.
częściowy 40 zł
MASAŻ STÓP – w trosce o Twoje stopy - to jeden z najprzyjemniejszych sposobów na relaks. Nie tylko
koi ból i zmęczenie stóp, ale również odpręża, uspakaja i wycisza cały organizm.
50 zł

PEELINGI NA CAŁE CIAŁO
Łagodnie usuwa zrogowaciały naskórek oraz toksyny z powierzchni skóry sprawiając, że pozosatje
ona gładka i miękka w dotyku.
PEELING LIMONKA Z MIĘTĄ W KAPSULE SPA

80 zł

PEELING KAWOWY

70 zł

PEELING Z TRZCINY CUKROWEJ

70 zł

KĄPIELE SPA
KĄPIEL AFRODYTY – to kąpiel w kozim mleku, która stanowi jedną z najskuteczniejszych,
naturalną metodę dbania o zdrową i ujędrnioną skórę. Enzymy zawarte w mleku, nawilżają skórę
oraz delikatnie ją napinają. Relaks połączony z pielęgnacją to doskonały sposób na dobre
samopoczucie.
80 zł
KĄPIEL BAWARCZYKA – zabieg spacjalnie dla mężczyzn - to kąpiel w prawdziwym piwie,
zawierającym słód, jęczmień oraz witaminy z grupyB, co stanowi doskonałą mieszankę i sposób na
relaks. Dodatkowo do każdej kąpieli serwowany jest kufel piwa, który ma wzmocnić działanie piwa
kąpielowego.
80 zł
KĄPIEL AROMATYCZNA z hydromasażem – różana, lawendowa, borówkowa, czekoladowa oddziałuje na zmysły i pieści skórę, nadaje jej rozświetlający blask i niezwykłą delikatność.
60 zł
KĄPIEL BŁOTNA – zawiera jedyny w swoim rodzaju kompleks składników mineralnych w skład
którego wchodzą potas, wapń, magnez, sód, żelazo, bromki, dwuwęglany, siarczany, chlorki, fluor,
jod i wiele innych oraz glinka o doskonałych właściwościach absorbowania nadmiaru tłuszczu i
regulowania łojotoku skóry.
80 zł

ZABIEGI NA DŁONIE I STOPY
PEDICURE BIOLOGICZNY - wykonywany jest bez użycia cążek oraz frezarki. Zabieg polega na
skróceniu paznokci, nadaniu im odpowiedniego kształtu, odsunięciu skórek za pomocą specjalnego
płynu i drewnianego patyczka oraz oczyszczeniu stóp przy pomocy tarki.
50 zł
PEDICURE SPA – kompleksowy zabieg stóp i paznokci
70 zł
MALOWANIE PAZNOKCI

20 zł

W hotelowym Spa najwyższą jakość kosmetyków zapewnia:

W celu utrwalenia efektów po zabiegach, zachęcamy do zakupu kosmetyków w wersjach
komercyjnych, mogących służyć również jako doskonały prezent podarunkowy.
Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 8,00 – 21,00
Sobota 9,00 – 22,00
Niedziela 9,00 – 21,00
tel 74 866 42 33
z pokoju hotelowego: wew. 400
Etykieta SPA:
1. Rezygnacja z zabiegu powinna byc zgłoszona na 2 godziny przed jego rozpoczeciem. Brak
informacji o rezygnacji spowoduje obciążenie Państwa kosztami zabiegu.
2. Strefa Spa&Wellness jest meijscem przeznaczonym do relaksu i wyciszenia, zatem
prosimy o zachowanie ciszy.
3. W przypadku spóźnienia z Państwa strony, czas trwania zabiegu zostanie odpowiednio
skrócony, bez prawa do zniżki.
Cennik ważny od 20 grudnia 2016

