Autorskie zabiegi SPA
Regionalne skarby natury, od tysięcy
lat skrywane w buskiej ziemi, dziś
w najbardziej wyrafinowanej postaci
pomagają poprawić kondycję Twojej
skóry. Naturalne składniki takie jak siarka,
pszczeli wosk czy masło shea, wykorzystywane są podczas unikalnych rytuałów,
aby przekazać skórze swoje uzdrawiające
właściwości.

Siarkowy masaż relaksacyjny
Dotyk dłoni masażysty przynosi ukojenie, a bogata
baza preparatów dopełnia rytuał niezwykłej pielęgnacji.
Naturalne składniki przywracają równowagę skórze.
Delikatne ruchy głaskania wprowadzają w skórę
dobroczynne jony siarki. Atmosfera relaksu czyni te
chwile wyjątkowym spotkaniem z buską naturą.

Cena: 100zł, czas: 30’

Rozświetlająca kuracja siarczkowa
na twarz
Rytuał na twarz na bazie naturalnych składników
i cudownej wody siarczkowej. To właśnie wzbo-

gacenie kosmetyków o uzdrawiającą moc siarki,
w połączeniu z relaksującym masażem twarzy, szyi
i dekoltu czyni skórę miękką, gładką i rozświetloną.
Witaminy i lipidy zapewniają natychmiastowe wygładzenie, a algi odżywiają i wzmacniają naskórek.

Cena: 160zł, czas: 60’

Masaż Dotyk Słońca
Prawdziwa ceremonia odprężenia stworzona przez
terapeutów Słonecznego Zdroju. Ujmująca techniką
wywodzącą się z orientalnych metod masażu,
wprowadza ciało w stan błogiej rozkoszy. Masaż ciała
z elementami masażu głowy, dłoni i stóp pozwala
uzyskać stan pełnego relaksu. Naturalne kompozycje
olejów są dopełnieniem rytuału odnowy.

Cena: 160zł, czas: 50’

Słoneczny rytuał siarczkowy
na ciało
Rytuał na bazie naturalnych składników wzbogaconych
o cudowne właściwości wody siarczkowej. Dzięki
zastosowaniu jonów siarki w peelingu, masce
i balsamie ciało staje się gładkie, napięte i jędrne.

Dodatkowo wosk pszczeli, masło shea i gliceryna
potęgują długotrwałe nawilżenie i regenerację. Skóra
po zabiegu nabiera zdrowego kolorytu i miękkości,
a defekty w postaci cellulitu i rozstępów stają się mniej
widoczne.

Cena: 170zł, czas: 60’

Borowinowa ceremonia powitalna
Regionalna ceremonia pielęgnacji i odprężenia
na bazie skarbów ziemi oraz naturalnych esencji
zapachowych. Otulenie stóp ciepłym ręcznikiem,
sensualny masaż głowy, ciepły okład z borowiny
wraz z masażem uciskowym stóp przywracają
perfekcyjną harmonię ciała i duszy. Oddziaływanie
na strefy energetyczne w połączeniu z aromaterapią
przynosi ukojenie oraz wycisza umysł. Kompozycja
wyjątkowych składników aktywnych zawartych
w borowinie i naturalnych olejkach rozgrzewa, głęboko
nawilża i czyni skórę jedwabiście gładką.

Cena: 300zł, czas: 90’

Zabiegi na twarz
Peeling kawitacyjny
Polega na oczyszczaniu skóry przy użyciu
ultradźwięków. Dzięki działaniu czynnika fizycznego
martwy naskórek jest usuwany, a pory stają się
oczyszczone. Idealny na każdą porę roku dla
odnowienia i nadania skórze blasku.

Cena: 30zł

Wykonywany do wybranego zabiegu na twarz

Mikrodermabrazja diamentowa
Polega na mechanicznym złuszczaniu zewnętrznej
warstwy naskórka za pomocą mikrokryształków
diamentu. Idealnie oczyszcza, zmniejsza widoczność
rozszerzonych porów i niweluje zaskórniki. Stymuluje
także skórę do odnowy, a składniki aktywne zawarte
w preparatach kosmetycznych lepiej wnikają w głąb
skóry.

Cena: 50zł

Wykonywana do wybranego zabiegu na twarz

Mezoterapia bezigłowa

Jest to nowoczesna i bezinwazyjna metoda,
w której transport substancji czynnych w głąb skóry

umożliwiają pole elektryczne i fale ultradźwiękowe.
Metoda gwarantuje głębokie wprowadzenie substancji
zawartych w ampułkach, potęgując efekty każdego
zabiegu.

Cena: 50 zł

Wykonywana do wybranego zabiegu na twarz

Zabieg pielęgnujący okolicę oczu
Wrażliwa okolica oczu wymaga intensywnej
pielęgnacji. Specjalnie dobrane preparaty, bogate
w składniki aktywne, skutecznie redukują obrzęki, cienie
i przeciwdziałają powstawaniu zmarszczek. Delikatny
peeling enzymatyczny przygotowuje do nałożenia
kosmetyków wysoko skoncentrowanych: serum
i maski. Kompleks ochronny z lnu i górskiej rośliny
Globularnia Cordifolia spłyca zmarszczki i wygładza
okolicę oczu. Specyficzny masaż porcelanowymi
pałeczkami
zapewnia
chwile
odprężenia.
Kompleksowe uzupełnienie każdego zabiegu na
twarz. Zabieg również polecany Panom.

Cena: 120zł, czas: 40’

Zabieg okolicy oczu do zabiegu na twarz: 100zł

Zabieg dostosowany do potrzeb skóry
Podstawowa pielęgnacja skóry twarzy oparta
na działaniu peelingu, serum i maski, dobranych
do kondycji i rodzaju cery. Skórze wrażliwej
przynosi ukojenie, reguluje wydzielanie sebum
w przypadku skóry łojotokowej lub intensywnie
nawilża cerę odwodnioną. Kosmetyczny masaż
twarzy stanowi dopełnienie przyjemnego relaksu. Dla
mężczyzn specjalnie wyselekcjonowane składniki
pochodzące ze skały wulkanicznej dodają energii
i aktywują procesy życiowe komórek. Idealny wstęp
do pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry.

Cena: 150zł, czas: 60’

Rozświetlająca kuracja siarczkowa
na twarz
Rytuał na twarz na bazie naturalnych składników
i cudownej wody siarczkowej. To właśnie wzbogacenie kosmetyków o uzdrawiającą moc siarki,
w połączeniu z relaksującym masażem twarzy, szyi
i dekoltu czyni skórę miękką, gładką i rozświetloną. Witaminy i lipidy zapewniają natychmiastowe wygładzenie, a algi odżywiają i wzmacniają naskórek.

Cena: 160zł, czas: 60’

Zabiegi na twarz
Odżywczy zabieg pielęgnacyjny
z maską algową

Zabieg kojąco-ochronny
Ultracalming

Terapia złuszczająca
BioSurface™ Peel

Owocowy zabieg nadający cerze blasku i zdrowego
kolorytu. Sezonowo zastosowane składniki aktywne
odżywiają skórę i zapewniają jej równowagę
o każdej porze roku. Bomba witamin i antyoksydantów
w specjalnie przygotowanym peelingu, serum i masce
algowej stanowią idealną pielęgnację. Owocowe
zapachy wyciszają zmysły i zapewniają ukojenie.
Masaż twarzy, szyi i dekoltu perfekcyjnie relaksuje.

Wycisza i zmniejsza nadreaktywność cery wrażliwej. Dzięki zastosowaniu kompleksu kojącego redukuje zaczerwienienie i przynosi długotrwałą ulgę.
Aloes, rumianek, kwas hialuronowy, owies i cenne
lipidy odbudowują warstwę hydrolipidową naskórka
i pomagają chronić skórę. Zabieg wspomagający proces gojenia po złuszczeniach, likwidujący dyskomfort
i pieczenie. Prawdziwy SOS dla skóry.

Bezpieczne złuszczanie chemiczne zapewniające
skórze miękkość, gładkość oraz rozświetlenie.
Mieszanka kwasów nakładana warstwami pozwala
zminimalizować zmiany trądzikowe i stany zapalne.
W sposób kontrolowany stymuluje złuszczanie,
zapewniając
jednocześnie
syntezę
kolagenu
i odbudowanie warstwy zewnętrznej naskórka.
Idealny zabieg dla wyrównania kolorytu. Wygładzanie
i odmłodzenie skóry w każdym wieku.

Zabieg rozświetlający z wit. C

Zabieg przeciwtrądzikowy
MediBac

Cena: 180zł, czas: 60’

Bomba witaminowa dla cery zmęczonej, szarej
i odwodnionej. Ampułka z witaminą C uszczelnia
naczynia krwionośne i rozjaśnia koloryt dodając
skórze blasku. Maska aloesowa przyjemnie chłodzi
i nawilża. Efektem zabiegu jest delikatna w dotyku
i przyjemnie ukojona skóra twarzy.

Cena: 190 zł, czas: 60’

Cena: 200zł, czas: 60’

Skuteczny zabieg oczyszczający skórę i regulujący
wydzielanie sebum. Zapobiega tworzeniu się
zaskórników.
Przeciwdziała
rozwojowi
stanów
zapalnych, dzięki eliminacji bakterii odpowiedzialnych
za zmiany trądzikowe. Kojące wyciągi roślinne łagodzą
zaczerwienienia i podrażnienia, a skóra pozostaje
matowa.

Cena: 220zł, czas: 75’

Cena: 250zł, czas: 75’

Multiwitaminowy zabieg regenerujący
Zabieg intensywnie regenerujący, stymulujący
naturalne procesy odnowy w skórze. Zapobiega
przedwczesnemu starzeniu się. Dostarcza aktywne
substancje o działaniu odżywczym i odbudowującym.
Efektem jest napięta, wygładzona i odmłodzona skóra.

Cena: 270 zł, czas: 60’

UWAGA!
Każdy zabieg pielęgnacyjny na twarz
połączony jest z masażem dłoni.

Zabiegi na twarz
Zabieg nawilżający Hydra 3Ha™
Kompleksowy zabieg nadający skórze idealną
gładkość i głębokie nawilżenie. Zastosowanie
opatentowanych kompleksów kwasu hialuronowego
i ekstraktu z borowika szlachetnego zapewniają
regenerację i wyrównanie kolorytu. Dzięki połączeniu
trzech masek skóra staje się rozjaśniona i pełna
blasku. Specyficzne techniki masażu stosowane są na
każdym etapie luksusowej pielęgnacji.

Cena: 280zł, czas: 75’

Energia Młodości

Zabieg odmładzająco
-liftingujący Exilis
Nowoczesny system odmładzania skóry opierający
się na zastosowaniu fal ultradźwiękowych i energii
cieplnej. Powoduje kontrolowane rozdzielanie się
włókien kolagenowych, dzięki czemu skóra nabiera
gęstości i sprężystości. Zmarszczki w okolicy ust, oczu,
czoła i szyi są wyraźnie zredukowane, a owal twarzy
podniesiony. Bezpiecznie redukuje także tkankę
tłuszczową w okolicy podbródka. Dzięki zastosowaniu
maski algowej stanowi zaawansowaną i kompleksową
kurację dla skóry w każdym wieku.

Cena: 350zł, czas: 90’

Kompleksowa terapia intensywnie odmładzająca,
oparta na działaniu żeń-szenia syberyjskiego, który
dotlenia komórki i stymuluje je do odnowy. Skóra
staje się wyraźnie rozświetlona i ujędrniona. Dzięki
zastosowaniu dwóch masek posiadających w składzie
drożdże, witaminę C i algi uzyskujemy efekt głębokiego
nawilżenia i wygładzenia. Połączenie z odpowiednimi
technikami masażu zapewnia wyjątkowe doznania dla
zmysłów.

Cena: 300zł, czas 75’

Zabiegi na ciało

Terapia konturowa Age Smart

Kąpiel SPA

Detoksykujący zabieg na ciało

Kojący rytuał mleczny

Intensywna
terapia
przeciwstarzeniowa,
która
widocznie odmładza, rozświetla, nadaje gładkości
i młodzieńczego blasku. Bogactwo składników
aktywnych: polipeptydów, antyoksydantów oraz
ekstraktów roślinnych redukuje zmarszczki, stymuluje
produkcję kolagenu i neutralizuje wolne rodniki.
Skóra staje się odżywiona i zregenerowana. Zabieg
zmniejsza
oznaki
przedwczesnego
starzenia
i chroni przed niekorzystnym wpływem środowiska
zewnętrznego.

Rozluźniająca kąpiel z hydromasażem koi zmysły
i poprawia nastrój. Skóra staje się miękka, oczyszczona
i wyraźnie wygładzona. Kąpiel gwarantuje chwile
relaksu w przyjemnej atmosferze.
Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Przyjemny rytuał oczyszczenia i eliminacji toksyn
z organizmu. Peeling solny usuwa martwy naskórek,
dodając skórze blasku i świeżości. Błoto z Morza
Martwego ze względu na wysoką koncentrację
minerałów i pierwiastków głęboko rewitalizuje,
a masło shea nadaje gładkości i jedwabistości. Idealne
preludium do wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych.
Szczególnie polecany w kuracjach wyszczuplających.
Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Prawdziwe ukojenie dla zmysłów i wrażliwej skóry.
Peeling cukrowy przygotowuje do nałożenia maski
bogatej w kozie mleko, wyciąg z owocu liczi, gliceryny
i masła shea. Zabieg intensywnie regeneruje, nawilża
oraz odbudowuje naskórek. Prawdziwe SOS dla skóry
po nadmiernym opalaniu. Królewska uczta dla ciała
i ducha.

Cena: 400zł, czas: 75’

Do wyboru
• kąpiel w piwie
• kąpiel w winie
• kąpiel algowa
• kąpiel kosmetyczna SPA

Cena: 140zł, czas: 60’

Cena: 60zł, czas: 20’

Peeling ciała

UWAGA!
Każdy zabieg pielęgnacyjny na twarz
połączony jest z masażem dłoni.

Gruboziarnisty peeling o jedwabistej konsystencji
doskonale oczyszcza i odświeża skórę ciała.
Kryształki cukru łagodnie złuszczają naskórek
pobudzając mikrokrążenie, a dodatek oleju pozostawia
ciało odpowiednio nawilżone. Peeling stanowi idealne
przygotowanie do dalszych etapów pielęgnacji.

Cena: 80zł, czas: 20’

Kawowa kuracja antycellulitowa
Wyjątkowy zabieg, który upaja zmysły aromatem
świeżo palonych ziaren kawy. Maska z ekstraktem
z kofeiny przyspiesza mikrokrążenie i spalanie tkanki
tłuszczowej. Pozostałe składniki zawarte w peelingu
oraz balsamie ujędrniają i regenerują skórę. Idealny
zabieg pobudzający zmysły i odprężający ciało.

Cena: 150zł, czas: 60’

Cena: 160zł, czas: 60’

Słoneczny rytuał
siarczkowy na ciało
Rytuał na bazie naturalnych składników wzbogaconych
o cudowne właściwości wody siarczkowej. Dzięki
zastosowaniu jonów siarki w peelingu, masce
i balsamie ciało staje się gładkie, napięte i jędrne.
Dodatkowo wosk pszczeli, masło shea i gliceryna
potęgują długotrwałe nawilżenie i regenerację. Skóra
po zabiegu nabiera zdrowego kolorytu i miękkości,
a defekty w postaci cellulitu i rozstępów stają się mniej
widoczne.

Cena: 170zł, czas: 60’

Zabieg modelujący ciało
z użyciem bandaży Arosha

Męski zabieg pielęgnacyjny na ciało
Tytoń i Whisky

Zabieg modelujący sylwetkę, redukujący zawartość
tkanki tłuszczowej oraz działający drenująco
i rewitalizująco. Połączenie bandaży nasączonych
składnikami
aktywnymi:
escyną,
guaraną,
kofeiną, wąkrotką azjatycką oraz minerałami
z Morza Martwego z mechanicznym drenażem
limfatycznym daje natychmiastowy efekt ujędrnienia
i nawilżenia skóry. Nogi odzyskują lekkość.

Zabieg nawilżający, regenerujący i relaksacyjny
polecany do pielęgnacji męskiej skóry, która ma
szczególne wymagania. Gruboziarnisty peeling cukrowo-solny, lekka żelowa maska oraz masło na
bazie oleju konopnego, olejków awokado i winogronowego z dodatkiem witamin i mocznika uelastycznia
i odżywia skórę. Kompozycja niebanalnych aromatów tytoniu i whisky koi zmysły i zapewnia odprężenie
w prawdziwie męskim wydaniu.

Cena: 180zł, czas: 60’

Odżywczy zabieg żurawinowy
Orzeźwiający rytuał pachnący świeżą żurawiną
to apetyczna przygoda, po której skóra nabiera
młodzieńczego wyglądu. Został stworzony, aby
przywrócić skórze witalność i młodość. Dobroczynne
właściwości żurawiny zawarte w peelingu, kremowej
masce i maśle sprawiają, że skóra odzyskuje
promienność i sprężystość.

Cena: 190 zł Czas: 60’

Cena: 190 zł, czas: 60’

Zabieg intensywnie ujędrniający
na biust
Przywraca napięcie i gęstość skóry, działa wygładzająco. Stosowany jako zabieg odmładzający. Wyjątkowy program, który łączy efektywność ze zmysłową
przyjemnością. Jest niezbędną pielęgnacją podczas
kuracji wyszczuplających.

Cena: 200zł, czas: 60’

Zabiegi na ciało

Zabiegi na ciało

Piękna mama

Hanakasumi

Niezbędne odprężenie i bezpieczna pielęgnacja ciała
dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Masaż karku
i kręgosłupa delikatnie rozluźnia, a składniki owocowe
zawarte w preparacie do peelingu i masce intensywnie
nawilżają i zapewniają utrzymanie elastyczności
naskórka. Warto zdecydować się na niezwykłe chwile
ukojenia w tym wyjątkowym czasie.

Orientalny rytuał inspirowany japońskimi tradycjami.
Ujmujący zapach kwiatów wiśni przynosi pełne
odprężenie i pomaga odbudować wewnętrzną
energię. Delikatny peeling enzymatyczny pogłębiony
złuszczaniem szorstką rękawicą zapewnia skórze
perfekcyjne wygładzenie. Masaż stóp oparty na
elementach refleksologii pozwala na całkowite
wyciszenie. Dopełnieniem całego zabiegu jest
relaksacyjny masaż ciała wykonany na orientalnym
maśle shea.

Cena: 200zł, czas: 90’

Luksusowa ceremonia
Unikalny zabieg upiększający ciało oraz kojący zmysły.
Ceremonia pełna drogocennych składników takich
jak: kawior, złoto, szampan i perły. Peeling, maska,
masaż sprawiają, że skóra staje się jedwabiście
gładka, nawilżona i wyraźnie odmłodzona. Galaretka
do masażu daje efekt promienności ― nadając skórze
blasku, z drobinkami złota.

Cena: 220zł, czas: 90’

Cena: 250zł, czas: 75’

Zabieg ujędrniająco
-wyszczuplający Guam
Intensywny zabieg redukujący cellulit i tkankę
tłuszczową. Dostarcza niezbędnych protein, witamin
oraz składników mineralnych dzięki czemu skóra
staje się wygładzona i odpowiednio nawilżona.
Peeling, maska i masaż działają remineralizująco
oraz antyoksydacyjne. Niezbędny program podczas
kuracji odchudzających.

Cena: 280zł, czas: 80’

Zabieg modelująco
-wyszczuplający Exilis
Nowoczesny Exilis to bezpieczny i nieinwazyjny
sposób na redukcję obwodu i ujędrnienie skóry.
Działanie ultradźwięków, prądu stałego oraz kontrolowane przegrzanie tkanki zapewniają efektywne
kształtowanie sylwetki poprzez zmniejszenie objętości tkanki tłuszczowej. Najlepsze efekty zabiegowe uzyskuje się w połączeniu z falą uderzeniową
i drenażem limfatycznym. Partie do wyboru: uda
― przód, uda ― tył, pośladki, brzuch.

Cena: 300zł / za partię, czas: 30’

Borowinowa ceremonia powitalna
Regionalna ceremonia na bazie skarbów ziemi
i naturalnych esencji zapachowych. Otulenie stóp
ciepłym ręcznikiem, masaż głowy, ciepły okład z
borowiny oraz masaż uciskowy stóp przywracają
perfekcyjną harmonię ciała i duszy. Kompozycja
wyjątkowych składników aktywnych zawartych
w borowinie i naturalnych olejkach rozgrzewa, głęboko
nawilża, czyniąc skórę jedwabiście gładką.

Cena: 300zł, czas: 90’

Zmysłowa podróż do raju
Prawdziwa podróż w głąb siebie. Unikalny rytuał pełen
sensorycznych aromatów. Ekskluzywna technika
masażu porcelanowym akcesorium na specjalnym
płótnie zapewnia nowe doznania. Kwiatowy, wodny
peeling czyni skórę gładką, a żel-krem wykorzystany
do masażu idealnie nawilża. Uzupełnienie holistycznej
pielęgnacji jest maska intensywnie odżywiająca ciało.

Cena: 350zł, czas: 75’

Masaż
Masaż suchy Aquamed

Mechaniczny masaż suchy wykonywany na specjalnym
łóżku masującym. Dzięki działaniu ciepłego strumienia
wody rozluźnia mięśnie i łagodzi objawy bólowe. Odpręża
i relaksuje.

Cena: 30zł, czas: 20’

Masaż uciskowy LymphasTim

Mechaniczny masaż uciskowy pobudza naturalne
krążenie limfy w organizmie. Przeciwdziała tworzeniu się
obrzęków, redukuje cellulit i poprawia odżywienie skóry.
Zapewnia uczucie lekkości nóg.

Cena: 30zł, czas: 30’
Cena: 60zł, czas: 60’

Masaż klasyczny stóp

Ze względu na bogate unerwienie stóp masaż działa na
cały organizm. Likwiduje zmęczenie, napięcie oraz ból.
Sprawia, że krew szybciej krąży, polepsza się przemiana
materii, a toksyny są skutecznie usuwane z organizmu.
		

Cena: 60zł, czas: 20’

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

Jest świetną formą relaksu. Pobudza krążenie,
powodując, że komórki skóry są lepiej dotlenione oraz
odżywione. Skóra staje się elastyczna, wygładzona
i nabiera zdrowego blasku.

Cena: 70zł, czas: 20’

Masaż klasyczny (częściowy/całościowy)
Poprzez wykorzystanie różnych technik masażu
mięśnie zostają rozluźnione, a zespoły bólowe ustępują.
Dochodzi do zmniejszenie napięcia psychofizycznego,
redukcji zmęczenia oraz napięć spowodowanych
długotrwałym stresem.
Cena: 90zł, czas: 30’
Cena: 150zł, czas: 60’

Antycellulitowy masaż bańką chińską

Masaż bańką chińską wykorzystuje metodę próżniowego
zasysania skóry i znajdujących się pod nią tkanek.
Poprawia mikrokrążenie, rozbija tkankę tłuszczową,
pomaga usunąć toksyny z organizmu. Efektem masażu
jest ujędrnienie i wygładzenie skóry oraz redukcja
cellulitu. Stosowany jest na trzy wybrane partie ciała.

Cena: 80zł, czas: 25’

Masaż relaksacyjny (częściowy/całościowy)

Masaż relaksacyjny służy odprężeniu i wyciszeniu
organizmu. Przy zastosowaniu delikatnych ruchów
głaskania, rozcierania, rozluźnia mięśnie oraz przywraca
równowagę fizyczną. Pozwala ukoić nerwy i nabrać
energii życiowej. Wykonywany na maśle shea odżywia
i nawilża skórę.

Cena: 90zł, czas: 30’
Cena: 150zł, czas: 50’

Masaż głowy

Masaż głowy, odcinka szyi i karku to idealna metoda na
redukcję stresu, bólu głowy czy bezsenności. Poprawia
krążenie i skutecznie niweluje zmęczenie. Pomaga zrównoważyć emocje i powrócić do doskonałej formy.
Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Masaż
Masaż lodem

Mocna stymulacja skóry zimną kostką lodu przyśpiesza
przemianę materii oraz poprawia mikrokrążenie. Komórki
skóry są lepiej odżywione, dotlenione, a metabolity szybciej usuwane. Skóra odzyskuje swoją jędrność i gładkość.
Masaż wykonany na newralgiczne partie ciała to idealna
terapia antycellulitowa.

Cena: 100zł, czas: 30’
Cena do zabiegu na ciało: 80zł, czas: 20’

Masaż ujędrniająco-wyszczuplający

Masaż modelujący prowadzi do uzyskania perfekcyjnej
sylwetki i udoskonalenia konturów ciała. Połączenie
drenażu z intensywnym rolowaniem i ugniataniem
obszarów skóry wymagających ujędrnienia.

Cena: 110 zł, czas: 30’

Cena: 90 zł, czas: 25’

Siarkowy masaż relaksacyjny (częściowy)

Dotyk dłoni masażysty przynosi ukojenie. Naturalne
składniki przywracają równowagę skórze. Delikatne ruchy głaskania wprowadzają w skórę dobroczynne jony
siarki. Atmosfera relaksu czyni te chwile wyjątkowym
spotkaniem z buską naturą.

Cena: 100zł, czas: 30’

Masaż miodem

Usuwa toksyny i wysmukla ciało. Intensywny rumień
na skórze świadczy o wzmożonym przepływie krwi
i limfy, co przyspiesza przemianę materii, uelastycznia
naskórek i redukuje cellulit. Dzięki temu obwód bioder,
ud i brzucha jest skutecznie wymodelowany.

Cena: 120zł, czas: 30’

Masaż czekoladą

Stymuluje produkcję endorfin, przez co redukuje stres
i głęboko odpręża. Świetnie pielęgnuje skórę. Składniki
aktywne zawarte w aromatycznej czekoladzie nawilżają,
odżywiają i ujędrniają naskórek. Ma także działanie
odmładzające i poprawiające koloryt skóry.

Cena: 130zł, czas: 50’

Masaż ciepłymi olejami

Masaż relaksacyjny gorącymi olejami pozwala
odbudować równowagę i harmonię w organizmie. Lipidy
i witaminy zawarte w oleju regenerują naskórek, a olejki
eteryczne zapewniają zmysłowe doznania.

Cena: 150zł, czas: 50’

Masaż ciepłymi kamieniami

Masaż świecą

Masaż, który zaskakuje oraz obezwładnia zmysły niepowtarzalnym zapachem, ciepłem i jedwabistym dotykiem.
Ciepły wosk zawierający masło shea i wosk pszczeli, pielęgnuje skórę i zapewnia niezapomniany relaks.

Wykorzystane w tym masażu kamienie bazaltowe posiadają właściwości długotrwałego utrzymywania temperatury. Ciepło dodatkowo rozluźnia mięśnie, dodaje energii
i działa znieczulająco. Specjalny klimat w połączeniu z
muzyką relaksacyjną tworzą aurę odprężenia.

Masaż tajski stóp

Masaż stemplami ziołowymi

Cena: 140zł, czas: 50’

Intensywny masaż uciskowy wywodzi się ze
starożytnych Chin. Wykonywany przy użyciu specjalnej
pałeczki pozwala na dotarcie do stref energetycznych
i bezpośrednio oddziałuje na cały organizm. Łagodzi ból,
poprawia krążenie oraz redukuje napięcie mięśni.

Cena: 140zł, czas: 50’

Cena: 190zł, czas: 60’

Ciepło rozgrzanych stempli głęboko rozluźnia, przynosi
ulgę i wycisza organizm. Zioła zawarte w ciepłych
woreczkach usuwają toksyny oraz stymulują odnowę
naskórka. Skóra staje się wygładzona, ujędrniona
i rozświetlona.

Cena: 200zł, czas: 60’

Pielęgnacja
dłoni i stóp

Zabiegi
dla dzieci i młodzieży

Zabieg parafinowy na dłonie

Manicure klasyczny

Pedicure klasyczny

Tęczowe paznokcie

Owocowe masowanki

Zabieg odbudowujący zewnętrzną warstwę ochronną
naskórka. Wchłanialność składników jest potęgowana
przez okluzję pochodzącą z ciepłej parafiny. Na skórze
tworzy się niewidoczny film uszczelniający barierę
lipidową. Skóra po zabiegu staje się wygładzona,
rozświetlona i idealnie wypielęgnowana.

Zabieg pielęgnujący płytkę paznokciową. Polega na
odsunięciu lub wycięciu skórek okalających płytkę
paznokciowa, a następnie nadaniu jej odpowiedniego
kształtu. Stanowi idealne przygotowanie do malowania
paznokci. Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Zabieg wygładzający zmęczoną skórę stóp. Zabieg
rozpoczyna się od aromatycznej kąpieli, następnie
pielęgnowana jest płytka paznokciowa. Wykonywany
jest peeling i aplikowany krem nawilżający. Zabieg
wykonywany na fotelu masującym potęguje efekt
relaksu. Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Malowanie pazurków dłoni w różnych kolorach jest
niebywała frajdą dla każdej dziewczynki. Mała dama
może poczuć się jak prawdziwa królewna w krainie
SPA.

Zabieg wprowadzający do magicznego świata SPA.
Ekstrakty owocowe poprawiają nastrój i nawilżają
delikatne młode ciało. Ujmujący aromatami masaż
stanowi prawdziwą podróż w dziecięcą krainę marzeń.

Bąbelkowa kąpiel
w kolorowej wodzie

Zabieg dostosowany do potrzeb
młodej skóry

Relaksująca kąpiel w aromatycznej wodzie idealna
dla małej pociechy. Aksamitna piana otula i nawilża
delikatną skórę. Sprawia, że świat staje się kolorowy.

Zabieg dla młodej skóry oparty na działaniu delikatnego
peelingu enzymatycznego i maski. Zapewnia przyjemne chwile relaksu i utrzymanie odpowiedniego nawilżenia. Zabieg ten to idealny wstęp do rozpoczęcia profesjonalnej pielęgnacji skóry twarzy.

Cena: 40zł, czas: do 30’

Zabieg pielęgnacyjny na dłonie
Nawilża oraz pielęgnuje skórę dłoni. Peeling cukrowy
w zauważalny sposób zmiękcza naskórek, nawilża
i wygładza dłonie.

Cena: 60zł, czas: do 30’

Zabieg pielęgnacyjny na stopy
Zabieg regenerujący, odświeżający suchą, zmęczoną
skórę stóp. Peeling na bazie awokado i miodu złuszcza
i wygładza zrogowaciały naskórek. Masaż na masce
zapewnia regenerację i dostarcza skórze cennych
składników odżywczych.

Cena: 60zł, czas: do 30’

Cena: 70zł, czas: do 40’

Manicure japoński
Manicure dla osób z problem kruchych, łamliwych
i rozdwajających się paznokci. Wstępem jest
modelowanie płytki paznokciowej i odsunięcie skórek.
Następnie paznokcie polerowane są przy użyciu
specjalnych past bogatych w witaminy A, E, keratynę,
pyłek pszczeli oraz krzemionkę z morza japońskiego

Cena: 80zł, czas: do 40’

Manicure SPA
Kompleksowy zabieg pielęgnacji paznokci poszerzony
o pielęgnację skóry dłoni. Pielęgnacja płytki
paznokciowej. Peeling oraz masaż świecą zapewniają
głębokie odprężenie i odżywienie skóry.

Cena: 100zł, czas: do 60’

Cena: 100zł, czas: do 60’

Pedicure SPA
Pedicure SPA łączy pielęgnację skóry stóp, płytki
paznokciowej oraz naskórka na piętach. Aromatyczna
kąpiel z hydromasażem jest wstępem do pedicure
klasycznego. Wykonywany jest peeling, masaż oraz
maska głęboko nawilżająca i odbudowująca naskórek.
W efekcie stopy stają się lekkie, gładkie i nawilżone.
Bez malowania paznokci lakierem.

Cena: 150zł, czas: do 75’
Cena: 15zł
Cena: 20zł
Cena: 30zł

Malowanie jednokolorowe*
Malowanie French*
Lakier hybrydowy*

*Malowanie paznokci wykonywane jest tylko do zabiegu
manicure lub pedicure.

Cena: 40zł, czas: do 20’

Cena: 50zł, czas: 20’

Cena: 90zł, czas: 30’

Cena: 90zł, czas: 30’

Masaż czekoladą
Zabieg stworzony z myślą o małych łakomczuchach.
Zapach i konsystencja ciepłej czekolady wprowadza
w zaczarowany świat słodkości i przyjemności.
Dopełnieniem wyjątkowych chwil jest filiżanka ciepłej
czekolady do picia.

Cena: 70zł, czas 30’

Zabieg przeciwtrądzikowy
dla młodej skóry Medibac
Idealny zabieg na nastolatków z problemami
trądzikowymi. Skutecznie oczyszcza skórę i reguluje
wydzielanie sebum. Zapobiega tworzeniu się zaskórników. Przeciwdziała rozwojowi stanów zapalnych dzięki
eliminacji bakterii odpowiedzialnych za zmiany trądzikowe. Kojące wyciągi roślinne łagodzą zaczerwienienia
i podrażnienia, a skóra pozostaje matowa.

Cena: 220zł, czas: 75’

UWAGA!

Dzieci i młodzież mogą korzystać ze SPA
tylko i wyłącznie po wcześniejszym doborze
odpowiedniego zabiegu przez personel SPA.
W przypadku dzieci w wieku do 16 lat wymagana jest
pisemna zgoda rodzica bądź prawnego opiekuna.
Zgodę należy podpisać przed zabiegiem w recepcji
SPA. Rodzic powinien osobiście przyprowadzić
dziecko do SPA, podpisać oświadczenie, iż wyraża
zgodę na przeprowadzenie zabiegu, a następnie
po skończonym zabiegu odebrać dziecko.

Usługi dodatkowe
Regulacja brwi

Depilacja woskiem ― ręce

Makijaż próbny

Cena: 10zł

Cena: 60zł

Depilacja woskiem ― brwi

Depilacja woskiem ― uda/łydki
Cena: 60zł

Cena: 100zł

Henna ― brwi lub rzęsy

Depilacja woskiem ― plecy/tors/
brzuch

Makijaż wieczorowy/ślubny

Cena: 10zł

Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Cena: 20zł

Depilacja woskiem ― wąsik/broda
Cena: 20zł

Depilacja woskiem ― nos/uszy
Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Cena: 30zł

Depilacja woskiem ― kark/pachy/
pośladki
Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Cena: 40zł

Zabieg polecany również dla mężczyzn.

Cena: 80zł

Depilacja woskiem ― całe nogi
Cena: 100zł

Depilacja woskiem ― małe bikini
Cena: 50zł

Depilacja woskiem ― pełne bikini
Cena: 120zł

Cena: 60zł

Makijaż dzienny

Cena: 150zł

Etykieta
Słonecznego SPA
1. Prosimy o przybycie do Medical SPA & Wellness co najmniej 5 minut przed
planowanym rozpoczęciem zabiegu, aby przygotować się do niego i dopełnić
formalności. Na zabiegi SPA najlepiej przyjść ubranym w szlafrok, klapki
oraz strój kąpielowy czy bieliznę. Szlafroki są dostępne w pokoju hotelowym
lub bezpłatnie w recepcji Medical SPA & Wellness. Dzieci korzystające
z zabiegów powinny posiadać strój kąpielowy.
2. W razie Państwa spóźnienia na zabieg ― czas zabiegu zostanie skrócony.
Kwota obciążenia nie zostanie obniżona. W przypadku braku anulacji
zabiegu oraz niepojawienia się Państwa, konto pokoju hotelowego zostanie
obciążone 100% kosztem planowanego zabiegu.
3. Prosimy, aby anulacji zabiegów dokonywać minimum 4 godziny
przed zaplanowanym rozpoczęciem zabiegu. Anulacje w czasie poniżej
4godzinskutkująobciążeniemkontapokojuhotelowegokwotąwwysokości50%
kosztu zabiegu. W przypadku braku anulacji oraz niepojawienia się Gościa konto
pokoju hotelowego zostanie obciążone 100% kosztem planowanego zabiegu.
Anulacji należy dokonać w recepcji Vitality Medical SPA & Wellness
osobiście, telefonicznie pod numerem 41 378 89 00 lub mailowo
spa@slonecznyzdroj.pl

4. Należy poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych, alergiach,
urazach, przebytych chorobach, zażywanych lekach, które mogą wpłynąć
na przebieg zabiegu lub jakość korzystania z Medical SPA & Wellness.
Należy również poinformować o ciąży.
5. Nasze Medical SPA & Wellness jest miejscem wyjątkowej atmosfery
i spokoju. Dlatego prosimy o uszanowanie prawa innych Gości do
prywatności i relaksu oraz:
• nieużywanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych,
• niepalenie tytoniu,
• zachowanie ciszy.
6. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wstępu osobom po spożyciu
alkoholu oraz będącym pod wpływem narkotyków lub innych środków
odurzających.
7. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania zabiegu przez pracownika, jeżeli
spotka się on z niestosownym zachowaniem Gościa (agresja, propozycja
seksualna itp.).

