Menu zabiegowe Willa Spa

PIELĘGNACJA TWARZY
ABSOLUTE HYDRATION RITUAL
Zabieg nawilżająco-relaksujący, który zaspokaja potrzeby skóry odwodnionej, szarej, zmęczonej,
pozbawionej blasku. Aktywne składniki z głębi oceanu dostarczą komórkom cennych minerałów co
w połączeniu z kwasem hialuronowym spowoduje wygładzenie oraz długotrwałe nawilżenie.
Czas zabiegu 60 min / cena 240 zł
COLD CREAM MARINE RITUAL
Zabieg na bazie kosmetyków z unikalną, udoskonaloną recepturą Cold Cream Marine dla zapewnienia
długotrwałego odżywienia, nawilżenia i ukojenia delikatnej suchej i wrażliwej skórze.
Czas zabiegu 60 min / cena 240 zł
PURETE MARINE RITUAL
Profesjonalna, lecznicza terapia, dostosowana do potrzeb skóry tłustej, łojotokowej, trądzikowej.
Zabieg dogłębnie oczyszcza ujścia gruczołów łojowych, zmniejsza widoczność porów oraz przywraca
skórze pełną równowagę i matowość.
Czas zabiegu 60 min / cena 240 zł
ILLUMINATING
Ekspresowy zabieg upiększający dla każdego typu skóry. Zabieg ma za zadanie nawilżyć, odżywić,
wygładzić i odświeżyć naskórek, usunąć zmęczenie oraz przywrócić skórze promienny wygląd.
Czas zabiegu 30 min / cena 150 zł
HYALURONIC MARINE TREATMENT
Innowacyjny zabieg na bazie kwasu hialuronowego. Zabieg regeneruje skórę, redukuje ilość
i głębokość zmarszczek.
Czas zabiegu 60 min / cena 320 zł
SILICIUM MARINE TREATMENT
Luksusowy, odmładzająco-liftingujący zabieg. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne oraz masaż
Derma-Stim zapewniają natychmiastowy efekt liftingu. Skóra staje się elastyczna, napięta, zmarszczki
spłycone, a produkcja kolagenu i elastyny zostaje pobudzona.
Czas zabiegu 60 min / cena 370 zł

BRIGHTENING LUMIERE MARINE TREATMENT
Kompleksowy rytuał rozjaśniająco-odmładzający na twarz, przeznaczony do pielęgnacji skóry
z przebarwieniami słonecznymi, plamami starczymi oraz spowodowaną emisją niebieskiego światła,
ciążą. Dzięki zastosowaniu potrójnej metody eksfoliacji zabieg niweluje każdy rodzaj przebarwienia,
zapewniając efekt wygładzonej, nawilżonej skóry o jednolitym kolorycie i promiennym wyglądzie.
Czas zabiegu 60 min / cena 320 zł
ZABIEGI Z UŻYCIEM URZĄDZENIA IBEAUTY
iBeauty to innowacyjne urządzenie firmy Thalgo, przeznaczone do zaawansowanej pielęgnacji
skóry. Łączy trzy nieinwazyjne oraz całkowicie bezpieczne technologie o dowiedzionej
skuteczności: peeling kawitacyjny, ultrasonoforezę i falę radiową.
IBEAUTY SKIN PURITY REVIVER
Intensywny zabieg oczyszczający i wygładzający skórę. Zabieg do skóry zanieczyszczonej,
z zaskórniakami.
Czas zabiegu 30 min / cena 150 zł
IBEAUTY HYDRATION CORRECTOR
Intensywny zabieg nawilżająco-wygładzający. Zabieg do skóry odwodnionej, pozbawionej blasku.
Czas zabiegu 30 min / cena 150 zł
IBEAUTY WRINKLE CORRECTOR
Intensywny zabieg wygładzająco-wypełniający na głębokie zmarszczki. Zabieg do skóry odwodnionej,
potrzebującej intensywnego działania wygładzającego i niwelującego zmarszczki.
Czas zabiegu 45min / cena 180 zł
IBEAUTY YOUTH ACTIVATOR
Intensywny zabieg ujędrniająco-liftingujący. Zabieg do skóry zmęczonej, odwodnionej, pozbawionej
blasku.
Czas zabiegu 45min / cena 180 zł
ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE
PEELING KAWITACYJNY 20 min / cena 60 zł
MASKA ALGOWA – DOBRANA INDYWIDUALNIE DO POTRZEB SKÓRY 40 min / cena 75 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA
RYTUAŁ KAWOWY
Terapia szczególnie polecana jest dla osób poszukujących intensywnego ujędrnienia skóry,
szczególnie podczas walki z cellulitem lub utraty masy ciała (peeling+maska+masło).
Czas zabiegu 75min / cena 200 zł
RYTUAŁ CZEKOLADOWY
Terapia polecana jest szczególnie dla skóry suchej i skłonnej do wiotczenia. Terapia Brązująca
wyrównuje koloryt, ujędrnia i wygładza (peeling+maska+masło).
Czas zabiegu 75 zł / cena 200 zł
RYTUAŁ KOZIE MLEKO
Terapia polecana do każdego rodzaju skóry, a w szczególności dla skór wrażliwych, skłonnych do
podrażnień. Peeling, maska, masło oparte są na składnikach aktywnych zawartych w kozim mleku
oraz ekstrakcie ze śliwki chińskiej-lychee.
Czas zabiegu 75 min / cena 200 zł
RYTUAŁ WINOGRONOWY
Terapia przeciwstarzeniowa oparta na składnikach pochodzących z krajów śródziemnomorskich
(ekstrakt z winogron, ogórka limonki, rozmaryn). Zawarte w niej ekstrakty skutecznie zapobiegają
starzeniu się skóry i walczą z jego objawami (peeling+ maska +masło).
Czas zabiegu 75 min / cena 200 zł
TERMOAKTYWNE WYSZCZUPLENIE
Termogeniczny zabieg modelujący sylwetkę. To idealny zabieg dla wszystkich, którzy chcą pozbyć się
kilku centymetrów w talii i udach, ujędrnić swoją skórę, zredukować obrzęki, zwalczyć niechciany
cellulit. Już po pierwszym zabiegu można pozbyć się nawet 15 cm w obwodach (peeling + serum +żel
termoaktywny +masaż modelująco-drenujący).
Czas zabiegu 80 min / cena 250 zł
POLYNESIA TREATMENT
Polinezyjski rytuał głęboko relaksujący i odżywczy. Zabieg ma zbawienny wpływ dla zmęczonego,
zestresowanego ciała i umysłu. Masaż stemplami odpręży, złagodzi stres a oleje zawarte w peelingu
doskonale nawilżą, wygładzą ciało.
Czas zabiegu 90 min / cena 290 zł

COLD
Niezwykle relaksujący zabieg dedykowany suchej i bardzo suchej skórze. Relaksujące ruchy i kojący,
delikatny masaż przywracają jędrność, miękkość i aksamitność w dotyku nawet najbardziej
podrażnionej skórze.
Czas zabiegu 90 min / cena 270 zł
DETOKS
Rytuał na twarz i ciało umożliwiający pozbycie się toksyn z organizmu (sauna 10 min, peeling całego
ciała, okład z błota na całe ciało, maseczka na twarz z białej/zielonej glinki, masaż całego ciała 40 min)
Czas zabiegu 120 min / cena 420 zł
MOC ORZEŹWIENIA
Energetyzujący zabieg, który doda witalności, pobudzi zmysły oraz zatroszczy się o skórę. Peeling,
maska, masło sprawią, że skóra po zabiegu stanie się jedwabiście gładka i delikatna.
Czas zabiegu 90 min (z masażem 40 min) / cena 280 zł
Czas zabiegu 60 min ( z owinięciem w folie) / cena 220 zł
PEELINGI (czekolada, kozie mleko lub winogrona)
Peeling sprawia, że skóra staje się wygładzona, odświeżona i oczyszczona z martwych komórek
naskórka oraz poprawia mikrokrążenie.
Czas zabiegu ok 30 min / cena 110 zł

MASAŻE
KLASYCZNY
 CAŁEGO CIAŁA
Zabieg powodujący intensywne przekrwienie całego ciała. Działa silnie odprężająco
i rozluźniająco na cały organizm. Wskazany w zespołach bólowych, stanach przewlekłego
zmęczenia oraz stresu.
Czas zabiegu 50 min / cena 190 zł
 CZĘŚCIOWY
Masaż polega na rozmasowaniu mięśni wybranej części, ze szczególnym uwzględnieniem
okolicy miejsc bólowych.
Czas zabiegu 25 min / cena 110 zł

RELAKSACYJNY CIEPŁYMI OLEJAMI
Rozluźniający masaż na bazie ciepłych, aromatycznych olejków, które wprowadzają w stan
odprężenia i spokoju. Olejek, dzięki witaminom i składnikom pochodzących z olejów roślinnych,
doskonale odżywiają i nawilżają skórę.
 CAŁEGO CIAŁA czas zabiegu 50 min / cena 160 zł
 CZĘŚCIOWY czas zabiegu 25 min / cena 90 zł
MAGICZNY DOTYK
Masaż, który trwale nawilża i odżywia głębokie warstwy skóry, delikatnie ją natłuszcza i skutecznie
regeneruje, tworząc płaszcz hydrolipidowy, dzięki naturalnym składnikom masła shea i koziego mleka
(do wyboru masaż na bazie koziego mleka lub czekolady)
 CAŁEGO CIAŁA czas zabiegu 50 min / cena 190 zł
 CZĘŚCIOWY czas zabiegu 25 min / cena 110 zł
AKSAMITNA GŁADKOŚĆ
Marzy Ci się odprężenie i relaks dla Twojego ciała i zmysłów? Ciepły olejek, powstały z rozpuszczonej
świecy, połączony ze zniewalającym zapachem i delikatnym dotykiem, przeniesie Cię w błogi świat
relaksu. Dodatkowo unikalna formuła zawierająca najlepsze gatunkowo oleje roślinne i masło Shea
pozostawi Twoją skórę aksamitną i głęboko nawilżoną.
 CAŁEGO CIAŁA czas zabiegu 50 min / cena 190 zł
 CZĘŚCIOWY czas zabiegu 25 min / cena 110 zł
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Odczuwane przyjemne ciepło podczas zabiegu daje efekt całkowitego odprężenia i relaksu,
rozluźnienia mięśni oraz pobudzenia krążenia. Masaż działa kojąco na zmysły, łagodzi stres zmniejsza
niepokój i nadmiar złych emocji, dostarczając przy tym siły witalne, energię.
Czas zabiegu 50 min / cena 220 zł
MASAŻ TWARZY
Masaż twarzy pomaga poprawić krążenie krwi oraz redukować opuchliznę. Jest doskonałym
sposobem na rozluźnienie mięśni oraz utrzymanie odpowiedniego owalu twarzy, jędrności skóry.
Czas zabiegu 20 min / cena 60 zł
MASAŻ GŁOWY / MASAŻ STÓP
Działa odprężająco, relaksująco i kojąco na zmysły. Likwiduje stres i niepokój.
Czas zabiegu 20 min / cena 60 zł

MĘSKA STREFA
OCEAN TREATMENT FOR MEN
Skóra mężczyzn różni się w zasadniczy sposób od skóry kobiet. Naskórek jest znacznie grubszy, silniej
związany ze skórą właściwą, bardziej odporny, co związane jest z silnym rogowaceniem
i zwiększonym wydzielaniem sebum. Z myślą o płci męskiej mamy idealny energetyzująco-nawilżający
zabieg dla mężczyzn, który silnie regeneruje i odżywia skórę. Aktywne składniki działają
przeciwzmarszczkowo, przeciwzapalnie, poprawiają koloryt skóry oraz stymulują produkcję kolagenu.
Niebieska alga Bleue posiada właściwości stymulujące odnowę komórkową poprzez podwójne
działanie: przeciwstarzeniowe i energetyzujące.
Czas zabiegu 60 min / cena 220 zł
RYTUAŁ CHMIEL Z OLEJEM KONOPNYM
Zabieg przeznaczony dla mężczyzn łączący w sobie peeling oraz odprężający masaż całego ciała.
Podczas masażu peelingiem podnosi się ukrwienie skóry, przez co następuje jej efektywny drenaż,
oczyszczenie z toksyn, natomiast masaż masłem shea nawilża, odżywia oraz odpręża skórę.
Czas zabiegu 75 min / cena 250 zł
CZYSTA SKÓRA
Zabieg na ciało dla mężczyzn łączący w sobie oczyszczający peeling całego ciała o tajemniczym
zapachu oraz relaksujący masaż pleców.
Czas zabiegu ok 50 min / cena 169 zł
MĘSKA NUTA
Masaż całego ciała na bazie masła shea, zwane także karite, co oznacza „życie”, uzyskiwane z nasion
drzewa masłowego – Magnifolia, doskonale odżywi, nawilży, zrelaksuje i odpręży.
Czas zabiegu 50 min / cena 190 zł

ZABIEGI DODATKOWE
DEPILACJA








WĄSIK ok 15min / cena 20 zł
BRODA ok 15 min / cena 20 zł
CAŁE NOGI 40 min / cena 120 zł
ŁYDKI, UDA LUB RĘCE 30 min / cena 70 zł
PACHY ok 15 min / cena 40 zł
BIKINI 30 min / cena 50 zł
PLECY 30 min / cena 60 zł

HENNA
 REGULACJA BRWI 30 min / cena 20 zł
 HENNA BRWI 20 min / cena 25 zł
 HENNA RZĘS 20 min / cena 25 zł
PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP





MANICURE BIZNESOWY (HYBRYDOWY) 75 min / cena 75 zł
MANICURE MĘSKI 60min / cena 60 zł
MANICURE JAPOŃSKI 60min / cena 60 zł
AKSAMITNE DŁONIE
Odżywczy zabieg na bazie parafiny połączonej z masażem to idealny zabieg na Twoje dłonie.
Parafina zawiera mnóstwo składników aktywnych, które nawilżają, regenerują oraz
wzmacniają skórę dłoni i paznokci, a masaż na bazie masła shea i koziego mleka dodatkowo
natłuszcza skórę.
Czas zabiegu 30 min / cena 59 zł

MENU KIDS
MANICURE KSIĘŻNICZKI 30 min / cena 30 zł
MAGICZNY PEDICURE 30 min / cena 30 zł
MUŚNIĘCIE MOTYLA
Masaż buzi na bazie olejku pielęgnacyjnego.
Czas zabiegu 10 min / cena 25 zł
MASAŻ PLECKÓW
Nawilżający masaż na bazie masła shea o zapachu świeżych owoców lub czekolady.
Czas zabiegu 20 min / cena 65 zł
WSPÓLNE CHWILE Z MAMĄ LUB Z TATĄ
Relaksujący masaż pleców i stóp dziecka oraz masaż pleców dla rodzica na bazie masła shea
o owocowym zapachu.
Czas zabiegu 20 min / cena 150 zł

REGULAMIN WILLA SPA
1. Strefa SPA czynna jest codziennie w godzinach 09:00-21:00.
2. Prosimy o przybycie do Willa Spa min. 5 minut przed zaplanowanym zabiegiem.
3. Wszyscy Goście są dla nas tak samo ważni i szanujemy ich czas, dlatego spóźnienie się na zabieg
spowoduje skrócenie czasu jego wykonywania.
4. Gości hotelowych prosimy o przybycie do spa w szlafroku i kapciach hotelowych.
5. Dla gości spoza hotelu udostępniamy szatnie z wyposażonymi szafkami, gdzie znajdą Państwo
kapcie i ręcznik.
6. Prosimy o przybywanie do Spa bez kosztowności i biżuterii. Willa Spa nie ponosi odpowiedzialności
za zgubione elementy biżuterii i inne kosztowności.
7. W Willa Spa obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz
palenia papierosów.
REZYGNACJA
1. Jeżeli Państwo spóźnią się lub nie mogą przybyć na zabieg, prosimy o kontakt telefoniczny, co
pozwoli na dostosowanie naszego grafiku pracy.
2. Za usługi odwołane później niż na 4 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie
opłata w wysokość i 50% wartości zamówionej usługi.
3. Goście zostaną obciążeni opłatą 100% wartości zamówionej usługi w przypadku nieodwołania i
nieprzybycia na zaplanowany zabieg. W przypadku umówienia się na zabieg do uzgodnienia, kwota
obciążenia równa się 100zł.
Numer kontaktowy Willa Spa 89 642 47 85 wew.409
Rezerwując zabieg akceptujesz warunki regulaminu Willa Spa.
Życzymy Państwu miłego pobytu w WILLA SPA.

