
MENU ZABIEGOWE
S��EF� ���

Peeling całego ciała
Głęboko oczyszczający zabieg, który usuwa obumarły naskórek. W efekcie skóra  jest rozświetlona,
odświeżona. Zabieg sprzyja wchłanianiu substancji aktywnych  z kosmetyków. Skóra po zabiegu jest
wygładzona, ujędrniona i nawilżona.
Schema�: Aplikacja peelingu (do wyboru: cukrowy z 3 olejkami eterycznymi; solny  z 3 olejkami eterycznymi,
kawowy; solą z morza czarnego; cukrem trzcinowym; fitokarbon i błoto termalne; arbuz i lawa wulkaniczna;
soczyste mango) + wmasowanie peelingu + balsam na zakończenie zabiegu.

Cen�: 100 z�
Masaż klasyczny całego ciała
Masaż klasyczny zalecany jest osobom, które chcą podnieść bądź utrzymać ogólną sprawność i kondycję oraz
osobom, które pragną uwolnić się od bólu.

Cen�: Cał� ciał� - 200 z� / Plec� - 100 z� / Częściow� - 80 z�
Masaż relaksacyjny
Masaż oparty jest przede wszystkim na uzyskaniu odprężenia, poprzez usunięcie napięcia psychicznego oraz
fizycznego  wywołanego między innymi stresem lub siedzącym trybem życia. Usprawnia również krążenie krwi
oraz przyspiesza przemianę materii wpływając na jędrność oraz elastyczność skóry, jak również na kształt
sylwetki.

Cen�: Cał� ciał� - 180 z� / Plec� - 90 z�
Masaż gorącymi kamieniami

Jest to zabieg relaksacyjno-leczniczy wykorzystujący kamienie pochodzenia wulkanicznego, które są dobrymi
przewodnikami ciepła. Pod wpływem masażu następuje rozluźnienie mięśni, poprawia się przepływ krwi oraz
limfy sprzyjając detoksykacji organizmu. Masaż ten stosuje się także w celu zmniejszenia stresu oraz
zmęczenia. Wywołuje również pozytywny wpływ na organizm dając poczucie wewnętrznej równowagi.

Cen�: Cał� ciał� - 200 z� / Plec� - 100 z�
Masaż amor (miodem)

Masaż miodem powoduje odżywienie skóry, jej nawilżenie a także dotlenienie. Pobudza krążenie krwi, działa
jak naturalny peeling i przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu. Miód i jego właściwości, a także modelujący
masaż pomagają uporać się z cellulitem, wspomagają odchudzanie, wzmacniają system odpornościowy. Po
masażu skóra staje się gładka, aksamitna w dotyku, elastyczna i nawilżona.

Cen�: Cał� ciał� - 210 z� / Plec� - 140 z�
Masaż aromaterapeutyczny
Masaż opiera się na użyciu olejków eterycznych w połączeniu z elementami masażu relaksacyjnego.
Wykorzystanie olejków eterycznych umożliwia pozbycie się napięcia na całym ciele. Dodatkowo olejki
posiadają właściwości ochładzające, rozgrzewające, uspokajające, pobudzające, relaksacyjne, stymulujące.
Usuwają toksyny z organizmu, zwiększają elastyczność skóry, sprzyja regeneracji sił, likwiduje negatywne
efekty stresu.
Schema�: Aplikacja peelingu (do wyboru: cukrowy z 3 olejkami eterycznymi; solny  z 3 olejkami eterycznymi,
kawowy; solą z morza czarnego; cukrem trzcinowym; fitokarbon i błoto termalne; arbuz i lawa wulkaniczna;
soczyste mango) +masaż relaksacyjny z 3 olejkami eterycznymi do wyboru.
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Cen�: Cał� ciał� - 210 z� / Plec� - 140 z�
Masaż espelma (świecą)
Jest to masaż do którego wykorzystuje się wosk z roztopionej, specjalnej świecy. Wybrana świeca zapalana jest
15 minut przez wykonywanym masażem, w celu rozpuszczenia wosku do konsystencji oleju. Po zabiegu skóra
jest idealne nawilżona, gładka, miękka , jak również przyjemna w dotyku. Dodatkowo neutralizuje wolne
rodniki, wspomaga walkę z cellulitem oraz rozstępami. Ponadto skóra po masażu jest bardziej elastyczna oraz
dogłębnie odżywiona.
Schema�: aplikacja peelingu (do wyboru: cukrowy z 3 olejkami eterycznymi; solny  z 3 olejkami eterycznymi,
kawowy; solą z morza czarnego; cukrem trzcinowym; fitokarbon i błoto termalne; arbuz i lawa wulkaniczna;
soczyste mango) + masaż świecą ( do wyboru: Olimp Five świeca do masażu ciała (wanilia, kaszmir, jaśmin,
mandarynka, imbir, ambrę); świeca do masażu pomarańczowo-waniliowa; świeca olejowa do masażu wanilia i
sezam; świeca olejowa do masażu wiśnia i róża)

Cen�: Całeg� ciał� - 220 z� / Plecó� - 140 z�
Masaż sindriowy (masło arbuzowe)
Zabieg polega na użyciu masła arbuzowego posiadającego właściwości nawilżające, poprawiające
mikrocyrkulację, zapobiegające starzeniu się skóry.
Schema�: Aplikacja peelingu (do wyboru: cukrowy z 3 olejkami eterycznymi; solny  z 3 olejkami eterycznymi,
kawowy; solą z morza czarnego; cukrem trzcinowym; fitokarbon i błoto termalne; arbuz i lawa wulkaniczna;
soczyste mango) + masaż masłem arbuzowym.
Cen�:  Cał� ciał� - 210 z� / plec� - 120 z�
Czekolada rozkosz (masło czekoladowe)
Zabieg polega na użyciu masła czekoladowego mającego na celu pobudzenie organizmu do produkcji endorfin,
czyli hormonu szczęścia, dodając energii oraz poprawę samopoczucia. Masaż posiada również właściwości
detoksykujące, zapobiegające starzeniu się skóry, antycelluitowe oraz regenerujące.
Schema�: Aplikacja peelingu (do wyboru: cukrowy z 3 olejkami eterycznymi; solny  z 3 olejkami eterycznymi,
kawowy; solą z morza czarnego; cukrem trzcinowym; fitokarbon i błoto termalne; arbuz i lawa wulkaniczna;
soczyste mango) + masaż masłem czekoladowym.

Cen�: Cał� ciał� - 210 z� / Plec� - 120 z�
Masaż bańką chińską
Zabieg polega na użyciu baniek gumowych oraz środka poślizgowego. Stosowany jest w celu odprężenia,
odchudzenia, zredukowania cellulitu. Masaż bańką chińską wykorzystuje podciśnienie, które stymuluje
receptory skóry oraz oddziałuje na naczynia krwionośne znajdujące się w skórze, zwiększając przepływ krwi, a
tym samym poprawiając odżywienie skóry oraz szybsze usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.

Cen�: Ud� � p�śladk� - 100 z� / Plec� - 90 z� / B�zuc� - 50 z�
Masaż izometryczny
Zabieg polega na opracowaniu tkanek z okresowym napięciem mięśni bez obciążenia organizmu ćwiczeniami
fizycznymi. Na napiętych mięśniach wykonuje się trzy techniki: rozcieranie, ugniatania oraz oklepywania.

Cen�: Ud�- 140 z� . B�zuc� - 120 z�
Zabieg antycellulitowy
Celem zabiegu antycelluitowego jest poprawa ogólnej oraz miejscowej przemiany materii, stymulacji
mikrokrążenia oraz odtoksycznienia podskórnej tkanki tłuszczowej. Dodatkowo wpływa na przebudowę
mikroarchitektury podskórnej tkanki tłuszczowej. Zabieg ma na celu pozbycie się cellulitu.
Schema�: Aplikacja peelingu (do wyboru: cukrowy z 3 olejkami eterycznymi; solny  z 3 olejkami eterycznymi,
kawowy; solą z morza czarnego; cukrem trzcinowym; fitokarbon i błoto termalne; arbuz i lawa wulkaniczna;
soczyste mango) + masaż izometryczny lub bańką chińską + serum + body wrapping 20 min + balsam do ciała

Cen�: 180 z�
DE����C�A

Jednym ze sposobów depilacji ciała jest usuwanie zbędnego owłosienia za pomocą wosku miękkiego. Włoski są
wyrywane wraz z cebulkami, dzięki czemu ich końcówki w czasie odrastania są delikatniejsze, a same włoski
stają się słabsze i jaśniejsze. Odnowienie cebulki po takim zabiegu trwa zazwyczaj 2-5 tygodni w zależności od
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struktury włosa. Regularne stosowanie tej metody depilacji powoduje, iż owłosienie staje się znacznie mniej
widoczne.

Cen�: Cał� nog� - 100 z�  / Ud� - 60 z� / Łydk� - 50 z� / Ręc� - 50 z� / Pach� - 40 z� / Wąsi� -
15 z� / Brod� - 15 z�  / Plec� - 70 z� / To�� – 50 z�

PI��ĘG�A�J� �ŁON� � ��ÓP
Manicure biologiczny
Manicure bez użycia metalowych narzędzi. Na skórki i wał okołopaznokciowy nakładany zostaje preparat
złuszczający i odsuwane są z płytki paznokciowej drewnianym patykiem. Dzięki takiemu prawdopodobieństwo
urazu płytki jest minimalne, a skórki nie odrastają tak szybko jak w przypadku manicure tradycyjnego.

Cen�: 50 z�
Pedicure biologiczny
Jest to klasyczny zabieg, który sprawi, że stopy będą wyglądały na zadbane i wypielęgnowane.. Na skórki i wał
okołopaznokciowy nakładany zostaje preparat złuszczający i odsuwane są z płytki paznokciowej drewnianym
patykiem. Dzięki takiemu prawdopodobieństwo urazu płytki jest minimalne, a skórki nie odrastają tak szybko
jak w przypadku manicure tradycyjnego.

Cen�: 90 z�
Manicure japoński
Jest to naturalna metoda odżywienia i wzmocnienia paznokci. Zabieg opiera się na wmasowaniu energicznymi
ruchami pasty z witaminami oraz minerałami w płytkę paznokciową paznokcia. Następnie naniesienie na
warstwę pudru zabezpieczającego. W efekcie uzyskuje się zdrowe paznokcie o pięknym połysku oraz kolorze
różowej perły.

Cen�: 80 z�
Manicure hybrydowy
Manicure hybrydowy jest to rodzaj zdobienia paznokci polegający na aplikacji lakierożelu
światłoutwardzalnego.Ponadto jest jednym z najnowszych trendów w stylizacji paznokci, skierowanym głównie
do kobiet ceniących sobie naturalność oraz długotrwały efekt. Jego największą zaletą jest między innymi
trwałość utrzymująca się do 2 tygodni.

Cen�: N� naturalne� płytc� -  70 z�  / Z nadbudow� VitaMil� Bas� - 90 z�
Pedicure hybrydowy
Zabieg pielęgnacyjny obejmujący skrócenie, opiłowanie i oczyszczenie paznokci stóp oraz usunięcie
zgrubiałego naskórka z podeszw. Zabieg zakończony jest polakierowaniem paznokci lakierem hybrydowym.

Cen�: 120 z�
Manicure żelowy
Dla Pań, których natura nie obdarzyła mocnymi paznokciami lub styl życia nie pozwala utrzymać ich w dobrej
kondycji, najlepszą metodą może być modelowanie paznokci żelem lub tipsy. Takie rozwiązania często kojarzy
się ze sztucznością, ale dobrze wykonany zabieg upiększający to taki, którego efektem jest zdrowy i naturalny
wygląd paznokci.

Cen�: N� naturalne� płytc� (be� p�zedłużani�) � hybryd� - 80 z� / Z p�zedłużenie� � hybryd� -
100 z� / Uzupełnieni� żel� - 70 z� / Uzupełnieni� żel� � hybryd� - 90 z�
Zdobienie salonowe
Cen�:  jede� paznokie� - 5 z�
Zabieg parafinowy
Głęboko oczyszczający zabieg, który usuwa obumarły naskórek. W efekcie skóra  jest rozświetlona,
odświeżona. Zabieg sprzyja wchłanianiu substancji aktywnych  z kosmetyków. Skóra po zabiegu jest
wygładzona, ujędrniona i nawilżona.
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Schema�: Aplikacja peelingu + wmasowanie peelingu + aplikacja maski + zanurzenie dłoni/stóp w parafinie +
założenie rękawic frotte na 20 minut + krem do dłoń/stóp .

Cen�: N� dłoni� - 60 z� / N� stop� - 70 z�
Regeneracja SPA
Wieloetapowy relaksujący zabieg na dłonie lub stopy dogłębnie odżywia, nawilża, regeneruje i wygładza
naskórek.
Schema�: peeling dłoni lub stóp + aplikacja serum + alga z acerolą + krem do rąk lub stóp

Cen� : N� dłoni�  -80z� / N� stop� - 80 z�
Masaż dłoni
Masaż dłoni jest prostym i skutecznym sposobem na atrakcyjny wygląd skóry dłoni.
Stale przeprowadzany masaż pobudza cyrkulację krwi, dzięki czemu skóra nabiera elastyczności, dłoń jest
lepiej odżywiona i wybarwiona. Doskonale poprawia samopoczucie, rozluźnia i koi nerwy, poprawia ukrwienie
skóry i wchłanianie składników aktywnych.

Cen� : 50 z�
Masaż stóp
Masaż stóp to jeden z przyjemniejszych sposobów na relaks. Zabieg intensywnie pielęgnuje skórę stóp, nawilża
i regeneruje, pobudza receptory stop (działanie leczniczo-profilaktycznego, sprzyja procesom regeneracji i
odnowy biologicznej). Skóra po zabiegu jest aksamitna i miękka w dotyku, powoduje uczucie lekkości,
świeżości i odprężenia, likwiduje uczucie ociężałych nóg w okolicach łydek, poprawia krążenie, łagodzi bóle
reumatyczne.
Schema�: Kąpiel stóp w soli + Aplikacja preparatu do masażu + masaż stóp + kremu
Cen�: 50 z�

ZA����I N� ���R�
Oprawa oka
Oczy to zwierciadło duszy, dlatego warto  zadbać o ich oprawę. Pomoże nam w tym zabieg malowania rzęs i
brwi za pomocą henny. Ogromną zaletą tego zabiegu jest jego trwałość. Możemy zażywać kąpieli, korzystać z
sauny, płakać, pocić się a kolor brwi i rzęs nie spłynie tak jak w przypadku kosmetyków do makijażu.

Cen� : Henn� �zę� - 20 z� / Regulacj� brw� - 10 z� / Henn� brw� � regulacj� - 25 z� / Henn� brw�
�  �zę� � regulacj� - 30 z�
Masaż twarzy, szyi i dekoltu
Masaż ma przede wszystkim działanie relaksujące i odprężające. Powoduje zmniejszenie napięcia mięśni
twarzy, mechaniczne oddziaływanie na tkankę zwiększa ukrwienie skóry, sprzyja usunięciu martwego naskórka.
Dodatkowo zapobiega powstawaniu zmarszczek. Zabieg polega na poprawie sprężystości mięśni twarzy, co
bezpośrednio wpływa na poprawę elastyczności skóry twarzy oraz zapewnia jej dużo zdrowszy i atrakcyjniejszy
wygląd.

Cen�: Masa� twa�z� n� olejk� - 60 z� / Masa� twa�z�, szy� � dekolt� n� kawiorowy� kremi� �
mask� - 140 z�
Zabieg  odżywczo – rewitalizujący
Zabieg odżywczo-rewitalizująca stosowany w przypadku problemu poszarzałej i odwodnionej skóry.
Przeznaczona dla osób przemęczonych, prowadzących stresujący tryb życia, mało śpiących. Niezwykle
skuteczna dla palących lub dużo opalających się. Wpływa na odbudowę struktury skóry właściwej i przyczynia
się do podniesienia jej odporności na inne problemy skórne. Wpływa na regenerację komórek, wygładzenie
zmarszczek oraz odżywienie skóry. Ponadto wpływa na odżywienie, nawilżenie skóry; ujędrnienie i odzyskanie
młodego wyglądu; skóra staje się wyraźnie gładsza, odzyskuje blask, jędrność oraz elastyczność, ma
wyrównany koloryt; ogólna poprawa stanu skóry. Składniki aktywne wykorzystane zabiegu: kolagen algi
morskie; kompleks multimineralny; guarana z kofeiną; mocznik;kwas hialuronowy; punarnava; ekstrakt z
kasztanowca; kwasy omega 3 i 6; witaminy A, E, H, B5.

HOTEL  ➤  RESTAURACJA  ➤  SPA  ➤  CENTRUM MEDYCZNE



Schema�: Peeling + wtłoczenie kuracji odżywczo-rewitalizujący przy pomocy sonoforezy + maska + krem.

Cen� : 130 z�
Zabieg  dotleniająco – regeneracyjny
Dla skóry podrażnionej, o nieodpowiednim mikrokrążeniu i nierównomiernym kolorycie. Zabieg ten polecany

jest dla osób, które prowadzą stresujący tryb życia, przemęczonych, palących oraz często opalających się.
Zabieg stosowany jest w przypadku  niedotlenienia, zmęczenia skóry, jak również w przypadku poprawy
kolorytu skóry. Skóra po zabiegu jest: dotleniona, nawilżona, odżywiona, rozjaśniona; wyraźnie wygładza
zmarszczki; przywraca odpowiedni poziom nawilżenia skóry; powoduje zachowanie jędrności i elastyczności
skóry. Składniki aktywne: kolagen; algi morskie; guarana z kofeiną; mocznik; kwas hialuronowy; ekstrakt z
cytryny; kiełki pszenicy; kiełki soi; kwasy omega 3 i 6; witaminy A, E, H, B5; morszczyn; ekstrakt z
kasztanowca.
Schema�: Peeling + wtłoczenie kuracji dotleniająco-regeneracyjny przy pomocy sonoforezy + maska + krem.

Cen� : 130 z�
Zabieg  przeciwzmarszczkowy
Dla osób z widocznymi zmarszczkami lub skóry skłonnej do powstawania zmarszczek, skóry mało elastycznej,
z poszerzonymi naczynkami krwionośnymi. Zabieg ten przeciwdziała starzeniu się skóry, zmniejsza miejscowe
opuchnięcia oraz wyrównuje koloryt. Przeciwdziała starzeniu się skóry, niweluje opuchnięcia oraz
poprawia jej  koloryt. Przywraca odpowiedni poziom nawilżenia oraz wygląd skóry. Po zabiegu skóra
jest  jędrna,  wygładzona, napięta, elastyczna, odżywiona i dotleniona.Zmniejsza również opuchnięcia
występujące na skórze oraz przywraca jej młody wygląd. Składniki aktywne: kolagen; algi morskie;
guarana z kofeiną; mocznik; kwas hialuronowy; kiełki pszenicy; kiełki soi; kwasy omega 3 i 6;
witaminy A, E, H, B5; ekstrakt z kasztanowca; cykoria; punarnava; kompleks multimineralny.
Schema�: Peeling + wtłoczenie kuracji przeciwzmarszczkowej przy pomocy sonoforezy + maska + krem.

Cen� : 130 z�
Peeling ultradźwiękowy
Peeling kawitacyjny jest zabiegiem, który za pomocą ultradźwięków bezpiecznie usuwa ze skóry
zanieczyszczenia, martwe komórki, wszelkie zalegające zrogowaciałości naskórka, nadmiar zaskórników,
sebum, toksyn oraz bakterii. Co ważne, daje efekt głębokiej pielęgnacji i regeneracji bez efektów ubocznych.

Cen� : 90 z�
Terapia ultradźwiękowa
Fale ultradźwiękowe przenikają w głębokie warstwy skóry i podgrzewają ją pobudzając komórki kolagenowe
(efekt liftingu). Ultradźwięki pobudzają metabolizm w komórkach skóry, stymulują produkcję kolagenu.
Większość energii ultradźwiękowej przedostaje się do głębokich warstw tkanki podskórnej wzmacniając skórę.
To wspomaga redukcję zmarszczek i czyni skórą bardziej jędrną i elastyczną. Zalety terapii ultradźwiękowej:
stymuluje skurcz komórek kolagenowych owocujący natychmiastowych efektem liftingu pobudza fibroblasty
do produkowania nowych włókien kolagenu i elastyny, co skutkuje trwałym efektem liftingującym.
Schema�: Peeling + żel ultradźwiękowy + serum + maska + krem.

Cen� : 150 z�
Lifting RF
To współczesna technologia do odmładzania skóry drogą stymulowania produkcji kolagenu w naskórku i
regeneracji struktur podskórnej tkanki łącznej. Pożądany efekt osiąga się dzięki wpływom radiofal o wysokiej
częstotliwości, które podgrzewają górne warstwy skóry i powodują termolizę, która uruchamia wspomniane już
procesy regeneracji. Po zabiegu skóra się wygładza, znikają zmarszczki i ujawniają się inne efekty odmładzania
i liftingu.
Schema�: Peeling + żel ultradźwiękowy + serum + maska + krem.

Cen� : 150 z�
Peeling chemiczny Charmine Rose
Peeling chemiczny polega na usunięciu martwego naskórka za pomocą działania substancji chemicznych
nałożonych na skórę. Są to odpowiednio przygotowane mieszanki, które mają za zadanie poprawić jakość i
kondycję skóry.
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Cen� : 140 z�
Sekret młodości na twarz
Jest to intensywnie, wypełniająco-napinające serum z selektywnie dobranymi aktywnymi składnikami.
Innowacyjnym kompleksem Linefill TM , który przywraca gęstość, jędrność z algami brunatnymi Ascophyllum
Nodosum i Focus Vesiculosus. Serum wzbogacone zostało rewitalizującym ekstraktem z orchideii,
nawilżającym kwasem hialuronowym, antyoksydantem opóźniającym proces starzenia skwalenem i nadającym
blasku pyłem diamentowym. Efektem działania tego zabiegu jest doskonałe nawilżenie skóry, wyraźna poprawa
jędrności i redukcja zmarszczek poprzez ich wypełnienie. Po zabiegu skóra jest napięta, pełna diamentowego
blasku.
Schema�: Peeling + masaż na serum wypełniająco-napinającym z kompleksem Linefill TM + maska
liftingująco-napinająca + krem.

Cen� : 130 z�
Sekret Kleopatry
Jest to serum liftingujące, które zawiera minerały z Morza Martwego, kwas hialuronowy, ceramidy, proteiny
jedwabiu oraz kolagen i elastynę. Wykazuje silne właściwości wygładzające, napinające i uelastyczniające.
Schema�: Peeling + masaż na serum liftingującym z minerałami z Morza Martwego i niskocząsteczkowym
kwasem hialuronowym + maska intensywnie napinająca z kompleksem TENS’UP + krem.

Cen� : 130 z�
Zabieg Wodospad złota
Zabieg wodospad złota jest to ekskluzywny zabieg nawilżająco-ujędrniający. Świetnie sprawdzi się w
przypadku skóry dojrzałej, która wymaga ujędrnienia i regeneracji. Dzięki zawartości składników aktywnych,
takich jak: koloidalne złoto, ekstrakt z kawioru i mieszanki olejów roślinnych skóra po zabiegu będzie
wygładzona i odżywiona, a rozświetlające drobinki zawarte w serum i masce algowej zapewniają efekt zdrowej,
pełnej blasku cery.
Schema�: Peeling + masaż na serum z koloidalnym złotem + maska z koloidalnym złotem + krem z
koloidalnym złotem.

Cen� : 130 z�
Zabieg perowy (gruszkowy)
Zabieg ten intensywnie aktywuje i reguluje naturalny proces nawilżenia skóry.Wzmacnia również mechanizmy i
elementy bariery naskórkowej zapewniając długotrwałe nawilżenie oraz promienny, młody i pełen witalności
wygląd. Dodatkowo jeszcze odżywia, łagodzi i zmiękcza.
Schema�: Peeling gruszkowy + masaż na serum gruszkowym + maska + krem.

Cen� : 130 z�
Zabieg happinowy (kokosowy)
Jest to preparat, który posiada delikatną, kremową konsystencję. Zawiera również  peelingujące drobinki kokosa
jak i ekstrakt z bambusa. Bardzo dobrze oczyszcza, wygładza i odświeża. Przygotowuje skórę do aplikacji
kolejnych preparatów.
Schema�: Peeling kokosowy + masaż na musie dotleniającym + maska + krem.

Cen� : 130 z�
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