SZANOWNI GOŚCIE
ABY SKORZYSTAĆ Z ZABIEGÓW NALEŻY DOKONAĆ WCZEŚNIEJSZEJ
REZERWACJI W RECEPCJI SPA&WELLNESS
RECEPCJA SPA & WELLNESS 12:00-22:00
BASEN, SAUNY, JACUZZI

8:00-22:00

WSZYSTKIE ZABIEGI ODBYWAJĄ SIĘ CODZIENNIE
W GODZINACH 12:00-22:00

ZABIEGI NA TWARZ DERMALOGICA

ZABIEG ODŻYWCZO-ODNAWIAJĄCY

140 PLN / 50 min

Odświeżająca terapia odżywcza z wykorzystaniem kojących zmysły olejków esencjonalnych. Dzięki
wyselekcjonowanym składnikom roślinnym przeniesie Cię w świat aromaterapii sprawiając, że doświadczysz ukojenia,
które pomoże ci odzyskać naturalny stan równowagi organizmu poczucie wyjątkowego odprężenia. Polecany dla skór
przesuszonych z pierwszymi oznakami starzenia.
ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY

140 PLN / 50 min

Terapia Medibac to pierwsza profesjonalna kuracja zaprojektowana pod kątem pielęgnacji i leczenia skóry osób
dorosłych z trądzikiem pospolitym. Każdy produkt wchodzący w skład systemu MediBac zawiera unikalną kompozycję
substancji o działaniu oczyszczającym, kojącym i regenerującym by jak najskuteczniej walczyć z trądzikiem
zapobiegając jednocześnie przedwczesnemu starzeniu się skóry.
OCZYSZCZANIE TRADYCYJNE

160 PLN / 75 min

Profesjonalna kuracja oczyszczająca. Zabieg skierowany do osób ze skórą problematyczną, ze skłonnością do stanów
zapalnych i zmian ropnych. Skutecznie redukuje zmiany trądzikowe, wygładza i regeneruje naskórek oraz zapobiega
powstawaniu nowych zmian.
ZABIEG KOJĄCO-OCHRONNY

140 PLN / 50 min

1
Wyjątkowa terapia kojąco ochronna dla skóry wrażliwej. Profesjonalna pielęgnacja skóry wrażliwej Dermalogica,
wykorzystuje koncentrację roślinnych substancji o działaniu łagodzącym, przeciwzapalnym, redukującym
zaczerwienienia oraz przywracającym skórze jej naturalną barierę ochronną. Aktywny kompleks Ultra Calming w
połączeniu z bogactwem substancji kojących i ochronnych tworzy kompozycję, niezwykle skuteczną w walce z
immunogennym oraz neurogennym stanem zapalnym. Polecany do skór alergicznych, wrażliwych oraz teleangiektazje.
BIO SURFACE PEEL

180 PLN / 50 min

Zabieg złuszczający na bazie kwasu mlekowego i jabłkowego. Jest t 4 etapowy zabieg silnie złuszczający dający
natychmiastowy efekt. Wysoce aktywna mieszanka hydroksykwasów wzmacnia proces złuszczania. Zawiera 18% kwas
mlekowy i 2% kwas salicylowy. Bazą całego zabiegu jest kwas hitynowy oraz wyciąg z trzciny cukrowej
ZABIEG REGENERUJĄCY WZBOGACONY

240 PLN / 75 min

Zabieg przeznaczony do skóry 50+ wymagającej intensywnej pielęgnacji. Bogata maska z zawartością wysokiej
koncentracji witamin A,C,E,F pomaga naprawić uszkodzenia skóry związane z jej starzeniem się. Zabieg wzmacnia
naturalne bariery ochronne, stymuluje regenerację tkanek, aktywnie ujędrnia i uelastycznia
LUKSUSOWY ZABIEG POPRAWIAJĄCY OWAL TWARZY

350 PLN / 90 min

Jak sama nazwa wskazuje, zabieg świetnie poprawia owal twarzy, napina skórę i znacznie poprawia elastyczność .Może
być traktowany jako zabieg „bankietowy” przed ważnymi spotkaniami itp. Celem tej terapii jest odnowa powierzchni
skóry, wygładzenie zmarszczek oraz poprawa napięcia tkankowego i korekta owalu twarzy. Specjalistyczne receptury,
oparte na wyselekcjonowanych substancjach roślinnych i najnowszej generacji składnikach otrzymywanych
biotechnologicznie efektywnie poprawiają owal twarzy, zwiększając napięcie tkankowe. Bogactwo silnie nawilżających i
odżywczych substancji, zawartych w preparatach kończących zabieg nadaje skórze gładkość i jedwabistość, chroniąc ją
jednocześnie przed szkodliwym wpływem środowiska
MIKRODERMABRAZJA

160 PLN / 75 min

Jak sama nazwa wskazuje, mikrodermabrazja jest to zabieg złuszczający. Polega ona na zmiękczaniu a następnie
złuszczaniu kolejnych warstw naskórka. Następuje to poprzez usunięcie jego wierzchniej części, tak zwanej warstw
rogowej. Odbywa się to poprzez uderzanie kryształków o skórę z bardzo dużą prędkością i w ten sposób usuwane są
martwe komórki naskórka. Takie ‘odpady’ z mikrodermabrazji wpadają do specjalnego pojemnika tak, że nasza skóra nie
ma już z nimi kontaktu. Takie działanie prowadzi do szybkiego przyrostu nowych komórek skóry. Mikrodermabrazja
oczyszcza skórę oraz pozostawia ja idealnie gładką.
BRUSHING

50 PLN / 25 min

Pelling skóry wykonywany za pomocą specjalnej szczotki elektrycznej która bardzo dobrze złuszcza naskórek -oraz
delikatnie masuje przez co poprawia ukrwienie skóry. Dobór preparatu złuszczającego odbywa się na początku zabiegu.

Zapewniamy unikalny program pielęgnacyjny oparty na ekskluzywnych kosmetykach
marki Dermalogica, idealnie dopasowanych do potrzeb Twojej skóry.

Zabieg ten to połączenie brushingu z odpowiednio dobrana do potrzeb skóry maska algową
140 PLN / 50 min

ULTRADŹWIĘKI

Ultradźwięki to fale dźwiękowe, których słuch ludzki nie rejestruje i nie odczuwa. Fale ultradźwiękowe wnikają daleko w
głąb skóry stymulując jednocześnie pracę komórek, przez co wpływają korzystnie na krążenie krwi w ciele. Wnikanie
ultradźwięków w skórę powoduje masaż jej wewnętrznych warstw i rozbudza naturalną aktywność kolagenu, poprzez
aktywizowanie włókien zapewniających skórze elastyczność. Wykorzystywanie ultradźwięków daje bardzo widoczne
rezultaty, dlatego też ultradźwięki w kosmetyce stały się bardzo popularne i zabieg ultradźwiękami to jeden z
podstawowych zabiegów dobrych salonów kosmetycznych i SPA.
PEELING KAWITACYJNY

140 PLN / 50 min

Zabieg ten to nowoczesna metoda wykorzystywana do bezbolesnego i głębokiego oczyszczania skóry, alternatywa dlatradycyjnej metody manualnego oczyszczania twarzy. Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry
następuje w sposób bezpieczny. Zabieg ten wykonywany jest przy pomocy urządzenia wytwarzającego fale
ultradźwiękowe, które po skierowaniu na wilgotną skórę wywołują efekt kawitacji. Rozpylona na skórze woda tworzy
mikroskopijne pęcherzyki wypełnione rozrzedzonym gazem, które pod wpływem drgań ultradźwiękowych gwałtownie
pękają. W wyniku tych działań dochodzi do rozbicia martwych komórek i odsłonięcia młodszej warstwy skóry, wolnej
od nadmiaru łoju, bakterii czy substancji toksycznych.

WYGŁADZAJĄCA TERAPIA SOLAMI / PEELING/

120 PLN / 30 min

WYGŁADZAJĄCA TERAPIA SOLAMI /PELLING + OKŁAD/

160 PLN / 60 min

Wygładzająca terapia solami remineralizuje, zmiękcza i odżywia skórę nadając jej promienny i zdrowy wygląd. Sole
mineralne z morza Martwego i wodorosty oczyszczają a enzymy rozpuszczają zrogowaciały naskórek. Naturalne olejki i
wyciągi roślinne pobudzają zmysły jednocześnie poprawiając kondycję skóry. Intensywnie odżywczy i nawilżający
okład zaspokoi nawet najbardziej wymagającą skórę. Polecany do każdego rodzaju skóry z wyjątkiem wrażliwej.
ZABIEG ODNAWIAJĄCY POWIERZCHNIĘ SKÓRY

140 PLN / 60 min

Zapewnia zindywidualizowane złuszczanie oraz poprawę kondycji skóry. Łagodny owies i otręby ryżowe tworządelikatne ale efektywne złuszczanie, które rozświetla i zmniejsza widoczność przebarwień na skórze. Polecany do
każdego rodzaju skóry.
TERMALNY DOTYK STÓP

140 PLN / 50 min

Terapia SPA o intensywnym działaniu wygładzającym i zmiękczającym. Hydro-aktywne sole mineralne przygotowują
skórę do profesjonalnego złuszczenia martwego naskórka z wykorzystaniem enzymów roślinnych, kwasu salicylowego i
mączki ryżowej. Bogaty okład na bazie aktywnych substancji roślinnych silnie zmiękcza skórę, przywracając jej
optymalny poziom nawilżenia. Zabieg doskonale odnawia powierzchnię stóp, sprawiając, że stają się one miękkie i
gładkie. Dodatkowo, głęboko relaksujący masaż niweluje oznaki zmęczenia i „ciężkości” nóg, dając wspaniały efekt
odprężenie.

Tajemnica naszego SPA tkwi w unikalnym połączeniu najlepszych produktów,
technik ich aplikacji oraz życzliwych relacji terapeutów z Klientami.

ZABIEGI NA TWARZ DERMALOGICA

100 PLN / 30 min

ZABIEGI NA CIAŁO DERMALOGICA

BRUSHING + MASKA ALGOWA

ZABIEGI RELAKSACYJNE
NA CIAŁO THALGO
POZOSTAŁE ZABIEGI

MARINE PRELUDE- ZABIEG ZŁUSZCZAJĄCO REMINERALIZUJĄCY

180 PLN / 60 min

Ekskluzywny pelling całego ciała za pomocą soli morskiej.Zabieg usuwa złogi toksyczne co prowadzi do lepszej
przemiany materii, likwidacji celluluitu i tkanki tłuszczowej. Porawia elastyczność i jędrnośc skóry. Okład z naturalnego
100% mułu morskiego ma działanie wygładzające.
MER&SEN – EKSKLUZYWNY ZABIEG Z WYKORZYSTANIEM GORĄCYCH KAMIENI

220 PLN / 90 min

Zabieg ten składa się z dwóch etapów: peelingu za pomocą specjalnego preparatu na bazie alg i soli morskiej oraz
masażu z użyciem gorących kamieni. Zabieg wpływa na centra energii zwane czakrami. Pomaga pozbyć się napięć i
stresu.
INDOCEANE – ZABIEG RELAKSUJĄCO – ODPRĘŻAJĄCY

250 PLN / 90 min

Zabieg Indocean to niezwykła podróż w krainy piękna i relaksu, podczas której Twoje ciało osiągnie stan pełnego
odprężenia i relaksu. Jest to świetna propozycja dla osób zestresowanych , potrzebujących wyciszenia. Podstawowymi
składnikami zabiegu są: kompleks Qi Marine( wyciąg z brązowej algi) oraz lotos posiadające wyjątkową zdolność
rewitalizacji i redukcji stresu.

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU

50 PLN / 20min

HENNA BRWI

20 PLN

HENNA RZĘS

20 PLN

REGULACJA

10 PLN

DEPILACJA WOSKIEM
CAŁE NOGI

80 PLN

ŁYDKI

50 PLN

PACHY

30 PLN

RĘCE

40 PLN

WĄSIK

10 PLN

PARAFINA NA DŁONIE
PEDICURE KLASYCZNY
PEDICURE HYBRYDOWY
PEDICURE LUX ( pedicure klasyczny, masaż stóp, maska)

Zapewniamy unikalny program pielęgnacyjny oparty na ekskluzywnych kosmetykach
marki Dermalogica, idealnie dopasowanych do potrzeb Twojej skóry.

80 PLN
140 PLN
160 PLN
220 PLN

MASAŻE

70 PLN / 30 min

MASAŻ ANTYCELLULITOWY

Masaż antycellulitowy to zespół technik dobieranych tak aby usprawnić krążenie całego organizmu, zwłaszcza tych
miejsc, gdzie zmiany nastąpiły. Masaż działa na tkankę podskórną usuwając złogi toksyn i szkodliwe produkty
przemiany materii, zmniejszając zastoje limfatyczne i pobudzając prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Po takim
masażu komórki są lepiej dotlenione i odżywione, skóra jest gładsza, bardziej napięta, sprężysta i jędrna. Masaże tego
typu stosowane są zarówno w celach proﬁlaktycznych jak i leczniczych.
140 PLN / 55 min

MASAŻ BŁOTEM MORSKIM

Wyjątkowy masaż łączący detoksykujące i oczyszczające właściwości glinek z intensywnie nawilżającą mocą
naturalnych olejów. Po masażu skóra jest gładka, oczyszczona i doskonale odżywiona.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
160 PLN / 80 PLN

CAŁOŚCIOWY/CZĘŚCIOWY

Masaż gorącymi kamieniami ma działanie relaksacyjne, witalizujące i lecznicze na cały organizm, doskonale likwiduje
wszelkie spięcia i bóle mięśni, zwłaszcza po długim wysiłku ﬁzycznym. Połączenie ciepłych kamieni bazaltowych z
odpowiednimi technikami masażu relaksacyjnego, masażu limfatycznego i akupresury jest zbawienne dla
zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu współczesnego człowieka, relaksując i regenerując całe ciało i umysł.
Zastosowanie wyjątkowego ciepła kamieni poprawia krążenie i metabolizm, oczyszcza organizm z toksyn.
70 PLN / 20 min

MASAŻ GŁOWY

Tak jak masaż dla obolałych mięśni, masaż skóry głowy jest doskonałym sposobem na łatwe usunięcie napięcia
związanego z mijającym dniem. Masowanie skóry głowy poprawia ukrwienie głowy, co daje wiele korzyści, jeśli cierpisz
na przewlekłe bóle głowy. Zmniejsza też wypadanie włosów, stymulując wzrost nowych.
MASAŻ Z AROMATERAPIA
CAŁOŚCIOWY/CZĘŚCIOWY

140 PLN / 55 min

75 PLN / 25 min

Masaż aromaterapeutyczny to masaż ogólny całego ciała lub w zależności od celu zabiegu masaż miejscowy. We
wszystkich przypadkach do masażu stosuje się mieszaniny olejków rozpuszczone w naturalnych olejach roślinnych. W
czasie masażu następuje najpełniejsza penetracja olejku w głąb skóry i ciała. Kontakt olejków z zakończeniami
nerwowymi w skórze powoduje natychmiastową reakcję systemu nerwowego i najbardziej pożądany efekt relaksu i
odprężenia pacjenta uzyskuje się.

MASAŻ KLASYCZNY
CAŁOŚCIOWY/CZĘŚCIOWY

110 PLN / 50min

55 PLN / 25 min

Podstawowy i główny masaż całego ciała lub jego partii z wykorzystaniem tradycyjnych technik masażu, które są
podstawą także w innych masażach. W zależności od technik i celu masażu może on działać leczniczo bądź
relaksacyjnie. Jest to najskuteczniejszy masaż w leczeniu chorób i wad kręgosłupa oraz całego narządu ruchu (mięśni,
kości, stawów). Masaż klasyczny może być pobudzający, stosując mocniejsze techniki i działając na głębiej położone
tkanki, bądź bardziej powierzchowny i delikatniejszy - masaż rozluźniający.
MASAŻ DŁONI LUB STÓP

60 PLN / 20 min

Masaż dłoni polega na masażu i ucisku określonych stref i punktów .Terapia uciskowa przynosi ulgę, rozluźnienie mięśni i
ścięgien dłoni. Zabieg przywraca spokój, równowagę wewnętrzną i dobre samopoczucie.
MASAŻ KONFERENCYJNY

25 PLN / 15 min

Jest to masaż rozluźniający i odstresowujący. Pomaga pozbyć się zbędnego napięcia mięśniowego karku.

Zapewniamy unikalny program pielęgnacyjny oparty na ekskluzywnych kosmetykach
marki Dermalogica, idealnie dopasowanych do potrzeb Twojej skóry.

140 PLN / 50 min

Masaż relaksacyjny całego ciała na bazie czekolady i oleju ze słodkich migdałów. To prawdziwa czekoladowa uczta.
Zabieg wykorzystuje cenne właściwości odżywcze ziaren kakaowca, które działają regenerująco i odżywczo.
Wspaniały czekoladowy zapach towarzyszący masażowi pobudza produkcję hormonów szczęścia - endorﬁn. Po
masażu skóra pięknie pachnie czekoladą, jest miękka i aksamitna w dotyku. Polecany wszystkim osobom, które
poszukują relaksu i ukojenia.
MASAŻ SZWEDZKI

130 PLN / 55 min

Polega na oddziaływaniu na zewnętrzne warstwy mięśni i tkanek miękkich. Jego zadaniem jest zwiększenie przepływu
tlenu do krewi, usuwanie toksyn z mięśni, poprawienie elastyczności naczyń krwionośnych. Ma dobry wpływ na skórę,
pracę układu limfatycznego i pracę wewnętrznych organów ciała. Masaż szwedzki jest polecany przy bezsenności,
ogólnym napięciu i bólach głowy. Stosowany proﬁlaktycznie jako masaż całościowy podnosi ogólną sprawności
ﬁzyczną.
MASAŻ RELAKSACYJNY Z ELEMENTAMI LOMI LOMI

140 PLN / 55 min

Masaż ten jest wspaniałym masażem relaksacyjnym i terapeutycznym w jednym.Charakteryzuje się dużą płynnością i
harmonią ruchu. Masaż ten działa kojąco na zmęczone mięśnie uwalnia zablokowane emocje, daje uczucie
zadowolenia.
MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI

150 PLN / 55 min

Masaż ten poprzez zioła zawarte w stemplach ma działanie pobudzające, odmładzające, przeciwbólowe
,przeciwzapalne, antybakteryjne oraz lipolityczne( ułatwiające spalanie tkanki tłuszczowej) Masaż rozgrzewa całe
ciało, poprawia się ukrwienie oraz dotlenienie skóry.
180 PLN / 55 min

MASAŻ ŚWIECĄ

Masaż specjalną aromatyczną świecą sprawia, ze skóra staję się nawilżona, gładka i aksamitna w dotyku. Przynosi
ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję .Masaż ten doskonale relaksuje a ciepło i unosząca się woń olejków
działa na wszystkie zmysły.
MASAŻ PLECÓW BAŃKĄ CHIŃSKĄ

90 PLN / 25 min

Podciśnieniowe działanie bańki w wyjątkowy sposób pobudza pracę tlenową, która szczególnie bardzo jest potrzebna
dla obolałego karku. Praca z bańką jest poprzedzona rozluźnieniem mięśnia w celu przygotowania go.
MASAŻ ANTYCELLULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ

90 PLN / 25 min

Jest uznany za najlepszy masaż antycellulitowy ze względu na podciśnieniowe działanie bańki. Podczas masażu bańką
naczynia krwionośne bardzo się rozszerzają, co powoduje wyjątkowo szybkie wydalanie toksyn z mięśnia. Wyjątkowo
bardzo też pobudza ﬁbroblasty do zwiększonej produkcji elastyny i kolagenu odpowiadające za sprężystość skóry.
Praca z bańką jest poprzedzona masażem klasycznym w celu przygotowania mięśni.
200 PLN / 50 min

MASAŻ MIODEM

Manualny masaż relaksacyjny całego ciała z udziałem naturalnego miodu. Miód zawiera cenne witaminy z grupy B,
także witaminę A,C,K. Przenikając w naskórek, nawilża go, regeneruje oraz działa bakteriobójczo. Szczególnie
polecamy dla skóry suchej, zmęczonej. Masaż wykonywany jest na miodzie z bio pasieki.
MASAŻ DE LA MER

150 PLN / 50 min

Manualny masaż stworzony na bazie technik Wschodu. Wyszukane chwyty mocno działają na wyobraźnię i pomagają
przenieść się nad słoneczne morze. Masaż wyrównuje poziom energii w organizmie, reguluje procesy przemiany
materii, poprawia elastyczność i jędrność skóry.

Tajemnica naszego SPA tkwi w unikalnym połączeniu najlepszych produktów,
technik ich aplikacji oraz życzliwych relacji terapeutów z Klientami.

MASAŻE

MASAŻ CZEKOLADOWY

