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I Pielęgnacja twarzy

NAWILŻANIE
Skarb orientu       160 zł  45-50 min.
Zabieg polecany dla suchej i wymagającej skóry. Marokański olejek arganowy połączony z masłem pistacjowym z orientu dla 
optymalnej pielęgnacji. Zrównoważone proporcje czynnych substancji wzmacniają funkcje ochronne skóry, działają kojąco i 
wygładzająco.  

Błyskawiczne nawilżenie      130 zł  35-40 min.
Najwyższej jakości pielęgnacja twarzy – intensywna a jednocześnie lekka. Aktywne składniki idealnie nawilżają, odświeżają, 
nadając skórze delikatnego wyglądu. Zabieg polecany dla każdego rodzaju cery. 

REGENERACJA & ANTI-AGE
Kolagenowa witalność      250 zł   70-75 min.
Świeża, wyjątkowo delikatna, emanująca młodzieńczą witalnością skóra. Hydroaktywny kolagen poprawia elastyczność i 
sprężystość skóry, jednocześnie żel aloesowy łagodzi podrażnienia. Rzeźba twarzy staje się delikatniejsza i gładsza.  Zabieg anti-
age polecany szczególnie dla cery dojrzałej, wrażliwej. 

Cocon lifting       170 zł   45 – 50 min.
Wyjątkowy zabieg z zastosowaniem pieniącej maski jako katalizatora ciepła. Skutecznie usprawnia krążenie krwi i mobilizuje 
funkcje skóry, a nałożone substancje pielęgnacyjne dogłębnie wnikają, sprawiając, że emanuje ona promiennym wyglądem i 
młodzieńczą świeżością. 

Acerola – moc witaminy C     250 zł  70-75 min.
Rewitalizujący zabieg stymulujący, rozjaśniający, pobudzający syntezę kolagenu, chroniący przed wolnymi rodnikami. Działa 
wyczuwalnie ujędrniająco dając świeżą i promienną cerę. 

Modelage Rose       250 zł   90 min.
Zabieg, dzięki któremu skóra wyraźnie odzyskuje witalność, napięcie oraz nieskazitelny wygląd. Zastosowana termiczna maska 
gipsowa stymuluje mikrokrążenie, zwiększa syntezę kolagenu i elastyny oraz optymalizuje wchłanianie substancji aktywnych.  

Express lifting       130 zł  35-40 min.
Pobudzająco – napinający zabieg o natychmiastowym działaniu. Lekka formuła maski z bio-hialuronem wygładza zmarszczki, 
utrzymuje skórę nawilżoną i sprężystą. 

Zabieg Modelage na oczy     80 zł  30-35 min.  
(jako uzupełnienie 60 zł)

Intensywna pielęgnacja delikatnej, suchej skóry okolic oczu. Skutecznie nawilża, łagodnie wygładza oraz zapobiega cieniom  
i obrzękom pod oczami. Idealne uzupełnienie zabiegów: Błyskawiczne nawilżenie, Express Lifting oraz Męska odmiana.

ŁAGODZENIE
Couperose Sensitive      170 zł   45-50 min. 
Zabieg neutralizujący podrażnienia i zaczerwienienia. Aktywne substancje wzbogacone o wyciąg z alg 
morskich wzmacniają naczynia krwionośne i zapewniają skuteczne ukojenie skóry. Zabieg dedykowany  
w szczególności cerze naczyniowej, reaktywnej. 

NORMALIZACJA
Pure Comfort       150 zł  40-45 min
Zabieg dostosowany do indywidualnych potrzeb skóry. Rezultatem zastosowania koncentratu substancji czynnych oraz właściwej 
maski, jest doskonale zadbana cera. Zabieg stabilizuje funkcje ochronne skóry, wygładza ją, przywraca zdrowy wygląd. 

Beauty Detox       240 zł   70-75 min.
Rytuał pielęgnacyjny oparty o intensywną detoksykację. Masaż na algowej masce Bio Matrix dzięki bogactwu 
minerałów, witamin, aminokwasów, wzmacnia skórę. Koncentrat substancji czynnych dostarczanych  
w liposomach do głębokich warstw skóry sprawia, że staje się ona wygładzona oraz otrzymuje witalny wygląd.

NIEKTÓRE RZECZY SĄ INNE – ZABIEGI DLA PANÓW
Męska odmiana       130 zł    34-40 min.
Zabieg eliminujący oznaki zmęczenia i stresu. Przywraca witalność i zdrowy wygląd. 

Harmonia pleców      160 zł  45-50 min.
Peeling solny przygotowuje skórę do relaksacyjnego masażu placów. Maska z zielonej glinki znakomicie usuwa ze skóry wszelkiego 
rodzaju zanieczyszczenia. Zakończeniem zabiegu jest kąpiel z hydromasażem, która łagodzi napięcia.



II Pielęgnacja ciała III Rytuał Hammam

SCRUB Peeling ciała        90 zł  25-30 min.
Głównym zadaniem peelingu jest złuszczenie zewnętrznej, zrogowaciałej warstwy naskórka, co niesie za sobą szereg korzyści 
prowadzących do poprawy kondycji skóry. Indywidualnie dobierany: solny lub cukrowy. 

ZABIEGI KOMPLEKSOWE
Czarne Złoto       190 zł   65-70 min.
Zabieg regenerująco - ujędrniający. Zsynchronizowane działanie związków mineralnych zawartych w borowinie, lecznicza moc 
rozmarynu oraz łagodna formuła zawierająca wyselekcjonowane, naturalne składniki, wspomagają procesy regeneracji ciała. 
Zabieg połączony z sesją w łóżku Thermo SPA.

Naturalna Linia       150 zł  40-45 min.
Miejscowa kuracja antycellulitowa (body wrap) obejmująca brzuch, uda i pośladki. Termoaktywna maska wzmacnia napięcie 
skóry. Zmniejsza objawy cellulitu i redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej. Pozostawia skórę gładką i elastyczną.

Lekkie Nogi       130 zł  40-45 min.
Zabieg usprawniający krążenie krwi i limfy, przywraca uczucie świeżości oraz pełnego komfortu. Delikatny peeling, drenujący 
masaż pałeczkami bambusowymi oraz chłodzące działanie mentolu dają uczucie nóg lekkich jak „piórko”.

Winna Rozkosz       250 zł  85-90 min.
Zabieg głęboko regenerujący na bazie szczepu winogron Verdejo. Aktywizuje metabolizm, działa oczyszczająco i drenująco, a także 
wpływa na odnowę komórkową. Po zabiegu skóra jest miękka i jedwabista w dotyku. Zabieg połączony z sesją w kapsule SPA. 

Hialuronowy zabieg na ciało     200 zł   50-55 min.
Intensywnie nawilżający zabieg przeznaczony do skóry suchej i odwodnionej. Nowa formuła kwasu hialuronowego głęboko 
nawilża wiążąc wodę w komórkach skóry. Zabieg połączony z sesją w łóżku Thermo SPA.

Czekoladowa Rozkosz      160 zł   45-50 min.
Zabieg wykorzystuje doskonałe właściwości aromaterapeutyczne, wyszczuplające i  odżywcze czekolady. Kakao bogate 
w flawonoidy neutralizuje wolne rodniki, zawiera magnez, żelazo, cynk, wapń oraz pobudzającą krążenie kofeinę. Intensywnie 
nawilża, odżywia i poprawia napięcie skóry.

Witaminowe odprężenie      140 zł   45-50min.
Zabieg o głębokim działaniu odżywczo-regenerującym. Ekstrakt z  miodu, mleczka pszczelego, olej słonecznikowy, kompleks 
nawilżający  i witaminy A+E, błyskawicznie odżywiają skórę, głęboko nawilżają i wygładzają. Zapewniają miękkość, elastyczność 
oraz łagodzą napięcie skóry spowodowane przesuszeniem.

Hammam kompleksowy      290 zł   85-90 min.
Rytuał Hammam jest zabiegiem oczyszczania i odnowy ciała odbywający się na specjalnym kamiennym, podgrzewanym stole. 
Peeling rękawicą Kessa z użyciem mydła Savon Noir przygotowuje do okładu z glinki Rhassoul. Pobyt w łaźni parowej intensyfikuje 
oczyszczające działanie całej ceremonii. Końcowym etapem jest namaszczenie ciała olejem arganowym oraz odpoczynek w strefie 
ciszy przy filiżance zielonej herbaty.

Hammam okład      150 zł   40-45 min. 
Peeling ciała szorstką rękawicą z użyciem mydła Savon Noir oraz okład na ciało z glinki Rhassoul połączony z pobytem w łaźni 
parowej. 

IV Kąpiele SPA

Kąpiel Aromatyczna   90 zł
Soczysty koktajl z soli morskiej zawiera ogromną ilość minerałów i pierwiastków, wpływa na poprawę kondycji, nawilżenie, 
miękkość i gładkość skóry. Dodatkowo indywidualnie dobrany zapach zapewnia skuteczny zabieg aromaterapeutyczny. 

Laminaria Balneology   120 zł
Algi Laminaria Digitata wyróżniają się najwyższym stężeniem organicznego, łatwo przyswajalnego jodu. Bogactwo soli 
mineralnych pozwala na działanie zmiękczające, tonizujące i nawilżające. Algi pobudzają syntezę kolagenu oraz posiadają 
właściwości wygładzające i uelastyczniające.

Winna Fantazja   130 zł
Delikatny płyn o rubinowym kolorze i przyjemnym owocowym zapachu. Zawiera polifenole z czerwonego wina, które mają 
właściwości antyoksydacyjne, oczyszczające i tonizujące. Pozostawia skórę miękką, gładką i rozświetloną.

V Masaże
Masaż „Czarna Perła”       80 zł   25 min.
Masaż obręczy barkowej, głowy i twarzy, inspirowany rytuałem ayurvedy znakomicie odpręża i relaksuje. 

Masaż twarzy        60 zł    20 min.
Pielęgnacyjno-relaksacyjny masaż twarzy, odpręża oraz nasyca skórę koktajlem witaminowym. 

Masaż stóp        60 zł  20 min.
Pozwala odpocząć, poprawia krążenie, przynosi ulgę.

Masaż klasyczny – całościowy     160 zł  50-55 min.
Masaż klasyczny ma wszechstronny wpływ na organizm, pobudza tkanki, regeneruje mięśnie, poprawia ukrwienie.

Masaż klasyczny – częściowy      80 zł   25 min.



VII Modelowanie sylwetki

VI Pielęgnacja dłoni i stóp

Masaż relaksacyjny z aromaterapią – całościowy    130 zł  50 min.
Połączenie technik masażu relaksacyjnego z zastosowaniem naturalnych olejków eterycznych, pozwala uzyskać efekt 
maksymalnego relaksu i odprężenia.

Masaż relaksacyjny z aromaterapią – częściowy     70 zł  25 min.
Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi – całościowy  180 zł   60 min.
W masażu używa się gorących bazaltowych kamieni pochodzenia wulkanicznego. 
Ciepło płynące z kamieni oraz spokojne, powolne ruchy podczas masażu, pozwalają na maksymalne rozluźnienie napiętych mięśni.

Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi – częściowy   110 zł  30 min. 
Masaż azjatyckimi stemplami ziołowymi –   190 zł   50-55 min.
Masaż wykonywany za pomocą ziołowych stempli, które po podgrzaniu uwalniają zawarte w nich olejki eteryczne. Działa 
odprężająco, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, poprawia układ krążeniowy i limfatyczny oraz pobudza przemianę materii.

Masaż lomi lomi nui      250 zł   70-75 min.
Masaż świątynny z Hawajów. Energetyczny masaż dla ciała i duszy. Głęboko relaksuje, uwalnia napięcia w ciele, uelastycznia stawy 
oraz dodaje witalności. 

Masaż bańką chińską – częściowy     60 zł   max. 25 min.
w zależności od wybranej partii, 

Masaż bańką chińską ujędrnia i wygładza skórę. Skutecznie poprawia cyrkulację krwi. Krótkotrwały masaż bańką przynosi 
rozluźnienie mięśni i relaks.

Masaż tkanek głębokich – częściowy    100 zł   35-40 min. 
Jest to specjalna forma terapii, która ma na celu rozluźnienie napięć występujących  w głębokich warstwach tkanek mięśniowych. 
Powolne, precyzyjne ruchy rozluźniają, relaksują i przywracają prawidłowe napięcie mięśniowe, eliminując źródło bólu. 

Q-energy - nieiwazyjna liposukcja zwalczająca tkankę tłuszczową i cellulit. Zabieg polega na likwidowaniu komórek tłuszczowych 
za pomocą fal ultradźwiękowych.

Na pośladki i uda      250 zł
Na uda (przednia i tylna strona)     200 zł
Na pośladki       100 zł

VIII Zabiegi upiększające
Henna brwi i rzęs      30 zł
Henna brwi / rzęs      15 zł
Regulacja brwi       15 zł
Depilacja wąsik       20 zł
Depilacja – całe nogi      70 zł
Depilacja łydki / uda      40 zł
Depilacja ręce       35 zł
Depilacja bikini / pach      30 zł

IX Fizykoterapia
Elektroterapia       15 zł
(galwanizacja, jonoforeza, TENS, prądy diadynamiczne, interferencyjne) 
Magnetoterapia       15 zł
Ultradźwięki     15 zł
Lampa Sollux    15 zł
Laseroterapia    15 zł
Okłady borowinowe     20 zł

X Hydroterapia
Kąpiel wirowa kończyn górnych     20 zł
Kąpiel wirowa kończyn dolnych   25 zł

XI Usługi dodatkowe
Strefa Wellness       25 zł
(basen, jacuzzi, sauny) dla Gości z zewnątrz bez limitu czasowego
Strefa saun czynna od godz. 1700 do 2000
Słoneczna Łąka       15 zł  10 min.
Słoneczna Łąka      20 zł  20 min.
Solarium         2 zł   1 min.

Pielęgnacja dłoni      40 zł
Pielęgnacja łącząca w sobie subtelny peeling, bogatą odżywczą maskę oraz wyjątkowe właściwości ciepłej parafiny. Zabieg 
poprawia kondycję skóry dłoni i zapobiega powstawaniu plam pigmentacyjnych. 

Pielęgnacja stóp       60 zł
Pielęgnacja łącząca w sobie odświeżający peeling oraz maskę o lekkiej żelowej konsystencji. Natychmiastowo i długotrwale 
nawilża, zmiękcza i wygładza naskórek. Zawarte ekstrakty z lawendy, arniki, kasztanowca i mimozy łagodzą obrzęki, opuchliznę i 
zmniejszają uczucie „ciężkich stóp”.


