Zapraszamy do zapoznania się z ofertą hotelowego SPA, gdzie proponujemy szereg relaksujących zabiegów m.in.


Algowe maski błotne na całe ciało połączone z seansem w kapusle parowej



Zapachowe peelingi, masła i olejki na całe ciało



Masaże klasyczne, relakasyjne oraz zdrowotne



Zabiegi relaksacyjne (z użyciem czekolady, gorących kamieni, stempli ziołowych)



Specjalistyczne zabiegi m.in mezoterapię, mikrodermabrazję, zabiegi witaminowe
ŚWIAT MASAŻY

Tradycyjne
masaż klasyczny częściowy (wybrane partie ciała)
25min.
masaż klasyczny całościowy
50min.
masaż relaksacyjny częściowy
25min.
masaż relaksacyjny całościowy
50min.
masaż leczniczy (wybrane partie ciała)
25min.
masaż refleksologiczny stóp
20min.
masaż kończyn dolnych
20min.
masaż kojąco – regenerujący wspomagający odchudzanie
30min.
DLA CIAŁA I ZMYSŁÓW
„Czekoladowa kuracja” - odżywczo rewitalizujący masaż całego ciała
mający działanie drenujące i spalające tkankę tłuszczową. Po zabiegu
55min.
skóra staje się jędrna, napięta i odżywiona.
„No more stess” - antystresowy masaż karku i pleców
20min.
„Magia dotyku”- relaksacyjny masaż twarzy, szyi i dekoltu.
20min.
„Kamienne basy” - Holistyczny masaż całego ciała / częściowy /
ciepłymi kamieniami bazaltowymi. Działa kojąco na zmysły, łagodzi
25/50min.
napięcia mięśni, pobudza krążenie krwi, likwiduje stres, dostarcza
siły i odporności.

50,00 zł
85,00 zł
60,00 zł
100,00 zł
70,00 zł
55,00 zł
40,00 zł
80,00 zł

160,00 zł
40,00 zł
35,00 zł
80,00
/130,00zł

„Chińska bańka” - masaż całego ciała / częściowy / z użyciem
tradycyjnej chińskiej bańki. Szczególnie polecany dla osób
odczuwających ból kręgosłupa, a także miłośników silnych masaży.
Działa leczniczo i regenerująco oraz pobudza martwe komórki.
„Anti cellulit” - ujędrniający masaż całego ciała pobudzający organizm
do walki z celulitem.
„Ziołowe stemple” - orientalny rytuał masażu całego ciała przy użyciu
ziołowych stempli. Wspaniale relaksuje i odpręża. Ma działanie
odżywcze i regenerujące na skórę.
KOSMETYKA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
Oczyszczanie manualne twarzy
„Magnetyczna siła nawilżania” - natychmiastowa poprawa nawilżenia,
wygładzenia i elastyczności skóry, doskonała baza pod makijaż.
„Sekret młodego spojrzenia” - poprawa napięcia i nawilżenia skóry,
spłycenie zmarszczek, rozświetlenie
„Zabieg z witaminą C” - odmłodzenie, poprawa sprężystości,
rozjaśnienie przebarwień, wzmocnienie naczyń i odporności skóry.
„Nieskazitelnie czysta cera” - oczyszczona, matowa skóra, złagodzenie
stanów zapalnych i zapobieganie ich powstawaniu.
„Ukojenie wrażliwej cery” - ukojenie, wyciszenie, wzmocnienie naczyń
włosowatych, nawilżenie podrażnionej skóry.
„Luksus dla dojrzałej skóry” - poprawa owalu twarzy, natychmiastowy
lift, poprawa kondycji skory, spłycenie zmarszczek, rozświetlenie i
nawilżenie skóry. Odmładzający zabieg z algami kawiorowymi.
„Aktywne wybielanie” - rozjaśnienie przebarwień już istniejących,
poprzez regulację syntezy melaniny zapobieganie powstawaniu
nowych plam, ochrona fotoprotekcyjna.
„Odnowa na bazie kolagenu” - spłycenie zmarszczek, nawilżenie,
poprawa napięcia i elastyczności skóry.

35min.

120,00 zł

50min.

170,00 zł

55min.

180,00 zł

60,00 zł
110,00 zł
130,00 zł
130,00 zł
140,00 zł
160,00 zł
130,00 zł

100,00 zł
140,00 zł

„Mikrodermabrazja diamentowa twarzy i szyi + maska algowa” niweluje defekty cery, stymuluje syntezę kolagenu i odmładza skórę,
120,00 zł
nadając jej zdrowy wygląd i świetlisty blask. Stanowi bezpieczną
alternatywę dla chemicznych zabiegów złuszczających.
„Peeling kwitacyjny + maska algowa” - zwiększa się ukrwienie,
dotlenienie, odżywienie skóry, jednocześnie wprowadzając preparaty
90,00 zł
kosmetyczne. Doskonała bezbolesna metoda oczyszczenia skóry.
„Mezoterapia bezigłowa twarzy” - bezinwazyjna likwidacja
zmarszczek, przy zastosowaniu fali ultradźwiękowych, impulsowego
70,00 zł
bodźca elektroterapeutycznego oraz koktajlu zabiegowego.
ZABIEGI NA CAŁE CIAŁO
Oczyszczające peelingi – aromatyczne zabiegi złuszczania naskórka na bazie soli mineralnych,
białej glinki i pachnących ziół. Wygładzają ciało, pozostawiając je jedwabiście gładkie i otulone
wonnym zapachem.
lawendowy
25min.
80,00 zł
kokosowy
25min.
70,00 zł
miętowy
25min.
65,00 zł
migdałowy
25min.
65,00 zł
solny
25min.
70,00 zł
MASKI BŁOTNE
naturalna
95,00 zł
aloesowa
110,00 zł
algowa
120,00 zł
Mezoterapia bezigłowa na ciało: przeciwdziałanie takim niedoskonałością jak: cellulit, rozstępy,
przebarwienia, utrata jędrności skóry, oznaki starzenia.
zabieg na uda
90,00 zł

zabieg na brzuch
zabieg na pośladki
zabieg uda + brzuch + pośladki

85,00 zł
85,00 zł
220,00 zł

„Riviera” - maska błotna na całe ciało połączona z seansem w kapsule.

140,00 zł

„Rajski ogród” - peeling całego ciała połączony z seansem w kapsule”

160,00 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
Manicure biologiczny
Manicure klasyczny
Malowanie paznokci
Spa na dłonie (kąpiel, peeling, masaż)
Parafina dłoni
Peeling na dłonie
Pedicure biologiczny
Pedicure klasyczny
Spa na stopy
Parafina stóp
Hydroterapia stóp z użyciem soli morskich
Peeling na stopy
HYDROTERAPIA
Bicze szkockie Vichy w kapsule
Jacuzzi 5 – osobowe
Hydromasaż
Kąpiel solankowa
Kąpiel Afrodyty
Kąpiel winna
Łaźnia parowa w kapsule De Luxe

50,00 zł
60,00 zł
15,00 zł
65,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
70,00 zł
70,00 zł
65,00 zł
40,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
20min.
30min.
40min.
40min.
40min.
40min.
20min.

45,00 zł
25 zł/osoba
60,00 zł
90,00 zł
85,00 zł
80,00 zł
40,00 zł

ZABIEGI DODATKOWE
Henna rzęs
Henna brwi
Regulacja brwi
Depilacja woskiem:
nóg
rąk
łydki
bikini
Inne:
Seans w saunie fińskiej
Aromaterapia w kapsule
Kąpiel ozonowa w kapsule
Kuracja światłem
W strefie SPA do dyspozycji także:


sucha sauna fińska z zapachowymi olejkami



sauna parowa w kapusle AquaSpa



relaksujące łóżko do suchego hydromasażu Wellsystem



jacuzzi z hydromasażem



bieżnia do ćwiczeń indywidualnych



rowerek treningowy oraz zestaw urządzeń do ćwiczeń

15,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
75,00 zł
45,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
1h
30min.
30min.
15min.

20,00zł/osoba
20,00 zł
40,00 zł
15,00 zł

Bezpośrednio w hotelu istnieje możliwość zakupu regionalnych kosmetyków naturalnych.

