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W Wellness BUKOVINA tworzymy prze-
strzeń, w której możesz wsłuchać się 
w siebie, poczuć harmonię ciała i umysłu, 
radość z bycia tu i teraz. Swój czas z nami 
zaplanuj tak, aby każdą chwilę wykorzystać 
w poczuciu komfortu oraz spokoju.

Zarezerwuj wizytę z odpowiednim wy-
przedzeniem w dogodnym dla Ciebie 
terminie. Pracownicy recepcji z przyjem-
nością doradzą odpowiednie dla Ciebie 
zabiegi na twarz i ciało. Swoje pomysły na 
odnowę i regenerację możesz bezpłatnie 
skonsultować z naszymi fizjoterapeutami 
lub kosmetologami. Opowiedz im o swo-
ich oczekiwaniach, ewentualnych proble-
mach zdrowotnych, alergiach, przebytych 
chorobach, urazach. Nie zapomnij również 
poinformować, jeśli jesteś w ciąży. Im wię-
cej nam o sobie powiesz, tym lepiej za-
troszczymy się o Ciebie.

Pamiętaj, stosowne zachowanie w trakcie 
trwania  zabiegu obowiązuje dwie strony. 
Starajmy się wspólnie stworzyć odpowied-
nią strefę komfortu. W innym przypadku 
terapeuta ma prawo przerwać zabieg lub 
odmówić jego wykonania.

Przyjdź do naszej strefy Wellness 15 minut 
przed planowanym zabiegiem, aby móc 
bez pośpiechu przebrać się i dopełnić for-
malności.

W recepcji otrzymasz szlafrok, pantofle 
jednorazowe i ręcznik, a jednorazową bieli-
znę - w gabinecie.

Jeśli jesteś gościem Hotelu BUKOVINA, 
przyjdź do Wellness BUKOVINA 5 minut 
przed planowanym zabiegiem, w szlafroku 
i  pantoflach, które znajdziesz w hotelo-
wym pokoju.

Bądź na czas. W przypadku spóźnienia, za-
bieg może zostać skrócony, bez możliwości 
obniżenia jego ceny. Nie zabieraj ze sobą 
biżuterii i żadnych wartościowych przed-
miotów. Nie ponosimy odpowiedzialności 
za rzeczy pozostawione w gabinecie lub 
szatni. Wellness BUKOVINA to strefa ciszy. 
Wyłącz telefon komórkowy, ciesz się spo-
kojem, skorzystaj z pokoju relaksu, jacuzzi 
lub tężni.

Wizytę w Wellness BUKOVINA możesz od-
wołać do 6 godzin przed zaplanowanym 
zabiegiem. Pamiętaj jednak, że czas, który 
poświęcisz samemu sobie, wpłynie pozy-
tywnie na Twoje zdrowie, pozwoli nabrać 
dystansu, poczuć szczęście. Codziennie 
dbamy o rozwój i jakość naszych usług. 
Przekaż nam w recepcji Wellness BUKOVI-
NA opinię o swojej wizycie. To dla nas bar-
dzo ważne, by doskonalić się dla Ciebie.

Dziękujemy za okazane nam zaufanie.
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At the Wellness BUKOVINA we create spa-
ce, in which you can listen to yourself, and 
feel the body/mind balance, and the joy of 
being here and now. Plan your time with 
us in such a way as to spend every mo-
ment in comfort and calmness.

Book your visit in advance for the date 
that suits you best. Our reception staff will 
be happy to advise you which body and 
face treatments to choose. You can con-
sult your ideas concerning renewal and 
regeneration with our physiotherapists or 
cosmetologists free of charge. Tell them 
about your expectations, health-related 
problems and allergies, history of dise-
ases, and injuries, if any. If you are pre-
gnant, make sure you also tell them. The 
more you tell us about yourself, the better 
we can take care of you.

Remember that appropriate behaviour 
during treatments is expected of both si-
des. Let us tryto create the appropriate at-
mosphere of comfort together. In all other 
cases, the therapist has the right to stop 
the treatment or refuse to perform it any 
further. Come to our Wellness zone 15 mi-
nutes before your treatment so that you 
can change clothes and complete all the 
formalities without haste. 

You will receive a dressing gown, disposa-
ble slippers, and a towel in the reception, 

and disposable underwear will be handed 
in to you in the treatment room.

If you are a guest of the BUKOVINA Ho-
tel,come to the Wellness BUKOVINA zone 
5 minutes before your treatment in your 
dressing gown and slippers you will find 
in your room. 

Make sure you arrive on time. If you are 
late, your treatment may be shortened 
without possibility of reducing the price. 
Do not take along any jewellery or va-
luable objects. We shall not be liable for 
any things left in the treatment room or 
the changing room. Wellness Bukovina is 
a quiet zone. Switch off your mobile pho-
ne, enjoy calm, and use relaxation room, 
jacuzzior graduation tower.

You can cancel your visit to the Wellness 
BUKOVINA up to 6 hours before the plan-
ned treatment. However, remember that 
the time you give to yourself will have 
a positive impact on your well-being, and 
will let you feel more distance and happi-
ness. We seek to develop and provide high 
quality services only on a daily basis. Ple-
ase leave your feedback on your visit in the 
reception of the Wellness BUKOVINA. It is 
very important for us to be better for you.

Thank you very much for trusting us.
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Masaże 
Wellness 
BUKOVINA                                                                
Relaks
Massage 
Wellness 
BUKOVINA
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Relaks

Relaxing

1. Bukowiański relaks – autorski masaż całego ciała 
Bukowina relaxation – our signature massage

Cena / Price: 260 pln

Czas / Time: 50 min

2. Relaksacyjny masaż całego ciała: 
Relaxing massage:

• z nutą grecką 
a touch of Greece

• z nutą pomarańczy z chili 
a touch of orange with chili 

• z nutą czarnej orchidei 
a touch of black orchid

• kokosowa sonata 
coconut sonata

• cynamonowe impresje 
cinnamon impressions

Cena / Price: 260 pln

Czas / Time: 50 min

3. Masaż Sycylijski  –  autorski masaż całego ciała 
Sicilian massage – our signature massage

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 50 min

4. Kamienne basy – aromatyczny masaż ciepłymi kamieniami  
Stone basolia – massage with hot stones

Cena / Price: 180 pln

Czas / Time: 25 min

Cena / Price: 270 pln

Czas / Time: 50 min
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5. Lomi Lomi – odprężający masaż wywodzący się  
z hawajskich rytuałów  
Lomi relaxing massage originating from Hawaiian rituals

Cena / Price: 550 pln

Czas / Time: 100 min

6. Miodu kropelka – autorski masaż pleców, ramion i karku                                                                      
A drop of honey - our signature massage of the back, arms, 
and the back of the neck

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min

7. Aromat ciepła – autorski masaż świecą                                                                                                    
Aroma of warmth – massage witha candle, our signature 
massage

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min

8. Relaks dla stóp – masaż autorski                                                                                                                                  
Relaxation for feet - our signature massage

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min
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9. Magia dotyku – autorski masaż twarzy, głowy i karku                   
Magic of the touch - our signature massage of the face, 
head, and the back of the neck

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min

10. Time Together – masaż w gabinecie  dla dwojga      
Time Together – massage for Two

• Istnieje możliwość wykonania tego masażu z dowolnie wy-
braną nutą zapachową, z kokosem lub cynamonem 
It is possible to perform  Massage for Two in the touch of: 
Greece, orange and chili, black orchid, magnolia, Coconut 
sonata or  Cinnamon impressions

Cena / Price: 490 pln

Czas / Time: 50 min
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1. Masaż terapeutyczny kręgosłupa 
Therapeutic spine massage

Cena / Price: 150 pln

Czas / Time: 25 min

2. Masaż klasyczny 
Classical massage 

Cena / Price: 150 pln

Czas / Time: 25 min

Cena / Price: 280 pln

Czas / Time: 50 min

3. Masaż tkanek głębokich                                                                                                                            
Deep tissue massage

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 30 min

Cena / Price: 300 pln

Czas / Time: 60 min

4. Dedykowane metody fizjoterapii                                                                                               
Dedicated physiotherapy methods

Cena / Price: 330 pln

Czas / Time: 60 min

Medical SPA
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5. Masaż sportowy 
Sports massage

Cena / Price: 190 pln

Czas / Time: 25 min

Cena / Price: 330 pln

Czas / Time: 50 min

6. Masaż modelujący – antycellulitowy                                                                                               
Modelling massage – anti-cellulite

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 50 min

7. Masaż dla przyszłej mamy dedykowany Paniom  
w II i początku III trymestru ciąży  
Massage for future mums – dedicated to Ladies in the sec-
ond and the beginning of the third trimester of pregnancy

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 50 min

8. Kinesiotaping 
Elastic therapeutic taping

Cena / Price: 100 pln
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1. Shirodhara – rytuał ajurwedyjski na „trzecie oko”                                                                                      
Shirodhara – Ayurveda ritual for the “third eye”

Cena / Price: 330 pln

Czas / Time: 45 min

2. Tybetańskie impresje – masaż dźwiękiem mis tybetańskich 
Tibetan impressions – Tibetan bowl sound massage 

Cena / Price: 220 pln

Czas / Time: 45 min

3. Rasoul oczyszczająca ceremonia w saunie błotnej                                                                                     
Rhassoul – cleansing ceremony in mud sauna 

45 min / 1 os. / 1 Person 210 pln

2 os. / 2 Persons 380 pln

Orientalne rytuały

Orintal Rituals
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Masaż całego ciała 
poprzedzony peelingiem    

Body massage 
with Peeling

Zabiegi 
pielęgnacji 
ciała
Body 
treatments
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4. Duet niespotykany: zielona kawa z tabaką. 
Zabieg dedykowany Panom, który pokochają również kobiety 
An unusual duo: green coffee with snuff 
A treatment dedicated to men, which women will also love.

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 80 min

5. Kremowa mocca – zabieg antycellulitowy                                                                                     
Cream mocca – anti-cellulite firming treatment

Cena / Price: 420 pln

Czas / Time: 80 min

6. Babor SPA Moments                                                                                      
Peeling na bazie soli morskiej & relaksujący masaż ciała o dzia-
łaniu odprężającym / Energizing / lub ujędrniającym / Shaping 
Marine salt scrub & relaxing body massage with  
a refreshing effect / Energizing / or firming / Shaping

Cena / Price: 420 pln

Czas / Time: 80 min

1. Valmont Rytuał Smukłość i jędrność                                                                                   
VALMONT Ritual Slenderness and firmness

Cena / Price: 800 pln

Czas / Time: 90 min

2. Bukowiańska łąka – relaksacyjny zabieg autorski                                                                                   
Bukowina meadow – our signature relaxing treatment

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 80 min

3. Duet niebanalny: wanilia i tymianek – zabieg relaksujący                                                                                  
Non-banal duo: vanilla and thyme – relaxing treatment 

Cena / Price: 390 pln

Czas Time: 80 min

02
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1. Tajemnice czekolady – odżywczy zabieg autorski 
Secrets of chocolate – our signature nourishing treatment 

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 80 min

2. Żurawinowa harmonia – nawilżający zabieg autorski 
Cranberry harmony – our signature hydrating treatment 

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 80 min

Zabiegi ciała 
z peelingiem i maską 
o odpowiednim działaniu

Body treatments 
with peel and pack 
with appropiate effect
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Peelingi 
całego ciała

Body Peel

1. BABOR SPA MOMENTS Peeling OIL – TO – FOAM 
Delikatny peeling enzymatyczny w formie aksamitnej  
pianki, wykonywany specjalnymi szczotkami 
Enzyme peeling in the form of velvety foam, performed with 
special brushes.

Cena / Price: 260 pln

Czas / Time: 60 min

2. solny – Bukowiańska łąka 
Salt peel Bukowina Meado

3. solno – algowy 
Salt and algae peel

4. cukrowy: malinowy, mocca, zielona herbata 
Sugar peel: raspberry, mocca, and green tea

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min

02



18

Zabiegi 
ICOONE® 
i ICOONE® Laser 

ICOONE ® 
& ICOONE® Laser 
treatment
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Twarz
Dzięki nowym, opatentowanym mini 
głowicom, stosujemy multimikropęche-
rzykową stymulację. Zabieg zredukuje 
zmarszczki, poprawi kontury, zadziała dre-
nująco, wygładzająco oraz ujędrniająco.

03

2. 1 zabieg 45 min                                                                   1 treatment 45 min           Cena / Price: 350 pln

3. Pakiet 5 zabiegów Package of 5 treatments Cena / Price: 1 550 pln

4. Pakiet 10 zabiegów Package of 10 treatments Cena / Price: 2 900 pln

Facial 
treatments
Owing to new, patented mini heads,  
we use multi-micro-alveolar stimulation.
The treatment reduces wrinkles, improves 
contours, and has draining, smoothing, 
and firming effects.
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Ciało
Najnowszy ICOONE®LASER jest innowacyj-
ną opatentowaną technologią, która łączy 
efektywność i bezpieczeństwo zimnego 
lasera, światła LED oraz masażu podciśnie-
niowego. W delikatny i zarazem precyzyjny 
sposób stymuluje tkankę, aby reduko-
wać złogi tłuszczu, zwiększyć przepływ 
krwi oraz limfy, a także pobudzić lipolizę. 
Ponadto wpływa na produkcję kolagenu 
i elastyny w celu ujędrnienia i wygładzenia 
skóry.

Body 
treatments
The latest ICOONE®LASER is an innova-
tive, patented technology combining ef-
fectiveness and safety of cold laser, LED 
light, and vacuum massage. It stimulates 
tissue both delicately and precisely to 
reduce fat deposits, increase blood and 
lymph circulation, and promote lipolysis. 
It also stimulates the production of col-
lagen and elastin to firm and smoothen 
the skin.

Zabiegi 
ICOONE® 
i ICOONE® Laser 

ICOONE ® 
& ICOONE® Laser 
treatment
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1. Dresik do zabiegów / do pakietu 10 zabiegów – gratis 
Tracksuit for treatments / Tracksuit as a part of the  
package of 10 treatments – free of charge

Cena / Price: 80 pln

2. 1 zabieg 40 min 1 treatment 40 min Cena / Price: 350 pln

3. Pakiet 5 zabiegów Package of 5 treatments Cena / Price: 1 500 pln

4. Pakiet 10 zabiegów Package of 10 treatments Cena / Price: 2 800 pln

5. Dodatkowy „fokus”  
do zabiegu 10 min

Additional “focus” for the treat-
ment 10 min

Cena / Price: 50 pln

03
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1. Dresik do zabiegów / do pakietu 10 zabiegów – gratis 
Tracksuit for treatments / Tracksuit as a part of the  
package of 10 treatments – free of charge

Cena / Price: 80 pln

2. 1 zabieg 40 min 1 treatment 40 min Cena / Price: 300 pln

3. Pakiet 5 zabiegów Package of 5 treatments Cena / Price: 1 350 pln

4. Pakiet 10 zabiegów Package of 10 treatments  Cena / Price: 2 500 pln

5. Dodatkowy „fokus”  
do zabiegu 10 min

Additional “focus” for the 
treatment 10 min

Cena / Price: 50 pln

Zabiegi bez opcji 
LASER + LED

Treatments without options  
LASER + LED
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Komora 
Hiperbaryczna 
Portable 
Hyperbaric Bag

Terapia tlenowa, jedna z najskuteczniej-
szych, nieinwazyjnych metod profilaktyki 
zdrowia i leczenia chorób. Terapia wyko-
rzystuje 100% tlen, który pod zwiększonym 
ciśnieniem dociera do wszystkich tkanek, 
poprawiając funkcjonowanie układu 
mięśniowego, kostnego, pokarmowego, 
naczyniowego i nerwowego, w tym mózgu. 
Pierwsza sesja w komorze poprzedzona 
jest konsultacją.

Oxygen Therapy is one of the most 
effective, non-invasive methods of 
prevention and treatment of diseases. 
The therapy uses 100% oxygen, which, 
under increased pressure, reaches all 
the tissues, improving the functioning of 
the musculoskeletal, digestive, vascular, 
andnervous systems, including the brain. 
The first session in the bag is preceded 
by a consultation.
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1. 1 sesja 1 session Cena / Price: 220 pln

2. Pakiet 5 sesji Package of 5 sessions Cena / Price: 1 000 pln

3. Pakiet 10 sesji  Package of 10 sessions  Cena / Price: 1 800 pln

4. Pakiet 20 sesji Package of 20 sessions Cena / Price: 3 200 pln
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Zabiegi
twarzy
Facial 
Treatments

1. VALMONT  
Rytuał Źródło Nawilżania 
Ritual Source of Hydration 
Rytuał przeciwzmarszczkowy 
Anti-wrinkle ritual

 Cena / Price: 800 pln

Czas / Time: 90 min 

VALMONT

05
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1. CLEANFORMANCE  
Ekspresowa pielęgnacja nawilżająca i rozświetlająca  
dla każdej skóry 
Express moisturizing and brightening treatmen for all skin types

 Cena / Price: 230 pln

Czas / Time: 40 min

2. CALMING SENSITIVE 
Kompleksowa pielęgnacja skóry wrażliwej 
Treatment for extremely sensitive skin 

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 50 min

3. PURYFYING 
Zabieg dla skóry mieszanej i zanieczyszczonej                                                                                         
Treatment for combination and impure skin 

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time  50 min

4. BABOR MEN 
Zabieg dedykowany Panom                                                                                                                   
Treatment dedicated to men

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 60 min

5. MIMICAL CONTROL                                                                                      
Zabieg dla skóry z  oznakami starzenia się, liftingujący 
i wygładzający zmarszczki mimiczne 
Treatment for skin with signs of aging, lifting and 
smoothing mimic wrinkles.

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 75 min

6. ZŁOTO MAROCA                                                                                        
Zabieg ujędrniający i poprawiający elastyczność skóry                                                                             
Treatment that improves skin elasticity and firmness.

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 75 min

7. GRAND CRU                                                                                      
Zabieg przeznaczony do każdego rodzaju skóry, szczegól-
nie wymagającej regeneracji. 
The treatment is intended for all skin types that need  
regeneration

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 75 min

BABOR

vegan



28

8. INSTANT BEAUTY EFFECT 
Zabieg polecany do skóry suchej, odwodnionej, ze skłonnością 
do zmarszczek.  
The treatment is recommended for dry, dehydrated skin with 
wrinkle

Cena / Price: 420 pln

Czas / Time: 75 min

9. Thera PRO EGF 
Zabieg silnie regenerujący dla skóry z oznakami starzenia.                                                                         
Strongly regenerating treatment for skin with signs of aging 

Cena / Price: 420 pln

Czas / Time: 75 min

10. Thera PRO PEEL                                                                                      
Zabieg z zastosowaniem kwasów owocowych, których inten-
sywność dostosowana jest do indywidualnych potrzeb skóry 
*drugi i kolejny zabieg.  
Treatment with fruit acids, the intenseness of which is adjusted 
to individual skin needs. 
*the second and subsequent treatments

Cena / Price: 420 pln

380 pln*
Czas / Time: 75 min

11. HSR LIFTING                                                                                      
Luksusowa pielęgnacja przeciwzmarszczkowa i liftingująca. 
Luxurious anti-wrinkle and lifting care.

Cena / Price: 550 pln

Czas / Time: 90 min

12. REVERSIVE                                                                                      
Zabieg odmładzający i pielęgnacyjny, z kompleksem Re-Youth 
Rejuvenating and caring treatment with the  
Re-Youth complex

Cena / Price: 700 pln

Czas / Time: 120 min

13. SEACREATION                                                                                      
Innowacyjna, luksusowa i odmładzająca pielęgnacja. 
Innovative, luxurious and rejuvenating care

Cena / Price: 900 pln

Czas / Time: 120 min

vegan

vegan
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1. Manualne oczyszczanie twarzy 
Manual facial cleaning

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 90 min

2. Zabieg kawitacja – ultradźwięki – maska algowa 
Cavitation treatment – ultrasounds – algae pack

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 50 min

3. Mikrodermabrazja – pełny zabieg 
Microdermabrasion – full treatment 

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 60 min

4. Infuzja tlenowa – zabieg dotleniający 
Oxygen Infusion 
Twarz 
Face 
Twarz, szyja, dekolt 
Face, neck, décolleté

Cena / Price: 290 pln

Czas / Time: 45 min

Cena / Price: 390 pln

Czas / Time: 60 min

05
Pozostałe 
zabiegi twarzy

Other facial treatments



30

6. Masaż twarzy, szyi i dekoldu o działaniu Anti-Aging  
Anti-Aging Massage of the face, neck, and DÉCOLLETÉ

7. Henna brwi 
Eyebrow Henna Tinting

8. Henna rzęs 
Eyelash Henna Tinting

9. Regulacja brwi 
Eyebrow Shaping

10. Henna całość 
Henna Total

11. Makijaż BABOR dzienny / biznesowy 
Makeup BABOR Daytime

Cena / Price: 160 pln

Czas / Time: 25 min 
Cena / Price: 30 pln

Cena / Price: 30 pln

 Cena / Price: 25 pln

Cena / Price: 70 pln

Cena / Price: 150 pln

5. Peelingi chemiczne: 
Chemical Peels

Mandelac
zabieg oczyszczający i odmładzający z wykorzystaniem kwasu 
migdałowego 
cleansing and rejuvenating treatment with mandelic acid 

Cena / Price: 280 pln

Czas / Time: 45 min 

Ferulac 
zabieg antyoksydacyjny, połączenie działania kwasu 
ferulowego i floretyny 
anti-oxidation treatment, a combination of ferulic acid and 
phloretin

Cena / Price: 280 pln

Czas / Time: 45 min

Mandelac + Ferulac Cena / Price: 450 pln

Czas / Time: 60 min
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1. Mikrodermabrazja 
Microdermabrasion

2. Kawitacja 
Kavitation

3. Maska Algowa 
Algae pack

Cena / Price: 100 pln
 

Cena / Price: 100 pln
 

Cena / Price: 100 pln

Dodatkowo 
do innego zabiegu:

Additionally as a suplement 
to another treatment:
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Depilacja 
Woskiem
Hair Removal 
Waxing

1. Całe nogi / plecy 
Whole legs / back

Cena / Price: 150 pln

1. Bikini klasyczne 
Bikini classic

Cena / Price: 100 pln

2. Uda / łydki 
Thighs / calves

Cena / Price: 90 pln

3. Ręce / pachy 
Arms / arm pits 

Cena / Price: 60 pln

4. Twarz 
Face

Cena / Price: 30 pln



33

06



34

Pielęgnacja 
Dłoni i Stóp
Hand 
& food care

1. Manicure tradycyjny 
Traditional manicure

Cena / Price: 100 pln

2. Manicure japoński 
Japanese manicure

Cena / Price: 110 pln

3. Manicure hybrydowy 
Hybrid manicure

Cena / Price: 160 pln

4. Pedicure tradycyjny 
Traditional pedicure 

Cena / Price: 160 pln
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5. Pedicure hybrydowy 
Hybrid pedicure

Cena / Price: 220 pln

6. Malowanie paznokci 
Nail varnishing

Cena / Price: 50 pln

7. Usunięcie hybrydy – dłonie, stopy   
Removal of hybrid – hands, feet 

Cena / Price: 60 pln
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Klub 
Fryzjerski 
Maniewski

08

Stylista Top stylista Senior

1. Strzyżenie męskie 
Men’s haircut

90 pln 110  pln 150 pln

2. Strzyżenie zarostu 
Moustache and beard

 40 pln 

3. Koloryzacja męska 
Men’s hair colour 

80 pln 90 pln  110 pln

4. Strzyżenie damskie 
Women’s haircut

140 pln 170 pln  220 pln

5. Kolor jednolity + modelowanie 
Uniform colour + modelling

 240 pln 270 pln 320 pln

6. Strzyżenie + kolor jednolity 
Haircut + uniform colour 

320 pln 360 pln 410 pln
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Stylista Top stylista Senior

7. Kolor + słoneczny refleks 
flesh 3D Colour + sun reflexes / flash 3D

350 pln 390 pln 460 pln

8. Strzyżenie + kolor + słoneczny refleks 
flesh 3D Haircut + colour+ sun reflexes / flash 3D

390 pln  440 pln  520 pln

9. Tonowanie / Pigmentacja 
Hair colour removal / toning

 130  pln  150 pln  170 pln

10. Modelowanie 
Modelling

80 pln   100 pln  130 pln

11. Fryzura koktajlowa 
Cocktail party hair

od 250 do 350 pln

12. Fryzura ślubna 
Cocktail party hair

od 350 od 550 pln

http://maniewski.pl/
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08Usługi pielęgnacyjne

Hair Care

1. Czas trwania ok. 1,5 godz. Duration ab. 1,5 h Cena / Price: 290 pln

Pogrubia włosy bez obciążenia, idealna dla cienkich słowiańskich włosów. 
Odbudowywuje wiązania keratynowe wewnątrz włosa. Regeneruje łuskę włosa  
po farbowaniu lub rozjaśnianiu. Wyrównuje i wygładza strukturę zniszczonych
i porowatych włosów.
 
Thickens hair without making it heavy – ideal for thin Slavic hair. Rebuilds keratin 
bonds within hair. Regenerates hair cuticles after dying or lightening. Balances and 
smoothens the structure of damaged and porous hair.

Kuracja kaszmirową keratyną BIOACTIVE Naturalis
Treatment with cashmere keratin
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Propozycje cen w Klubie Fryzjerskim Maniewski w Hotelu BUKOVINA. 
Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny na www.maniewski.pl
Suggested prices at the Maniewski Hair-styling Club at the BUKOVINA Hotel.
All prices are subject to change. To see current prices, please visit www.maniewski.pl

1. Strzyżenie męskie 
Men’s haircut

Cena / Price: 400 pln

2. Strzyżenie damskie  
Women’s haircut

Cena / Price: 800 pln

3. Strzyżenie + kolor 
Haircut + colour

Cena / Price: 1000 pln

4. Metamorfoza 
Metamorphosis 

Cena / Price: 1500 pln

Usługi Fryzjerskie 
U Macieja Maniewskiego

Hair-Styling Services 
by Maciej Maniewski

http://maniewski.pl/


Rezerwacja zabiegów i informacje 
Treatment reservation and information

18 20 200 77,
wellness@bukovina.pl 

www.wellness.bukovina.pl

Poczuj harmonię, bądź ponad

Feel the harmony, be above


