ZABIEGI TWARZ • SZYJA • DEKOLT

ZABIEG WZMACNIAJĄCY DLA CERY NACZYNKOWEJ  70 min

160 PLN *

Peeling kawitacyjny, sonoforeza, serum, algi.

ZABIEG REWITALIZUJĄCY ANTIAGING  70 min

160 PLN *

Mikrodermabrazja korundowa/peeling kawitacyjny, sonoforeza, serum, algi.

ZABIEG NAWILŻAJĄCY DLA CERY ODWODNIONEJ  70 min

160 PLN *

Peeling kawitacyjny, sonoforeza, serum, algi.

ZABIEG REGENERACYJNY  70 min

160 PLN *

Mikrodermabrazja korundowa/peeling kawitacyjny, sonoforeza, serum , algi.

ZABIEG ROZJAŚNIAJĄCY DLA CERY Z PRZEBARWIENIAMI  70 min

160 PLN *

Mikrodermabrazja korundowa, sonoforeza, serum, algi.

ZABIEG NORMALIZUJĄCY DLA CERY TŁUSTEJ  70 min

160 PLN *

Mikrodermabrazja korundowa, D’Arsonval , sonoforeza , serum, algi.

ZABIEG DOSTOSOWANY DO RODZAJU CERY  75 min

160 PLN *

Dobrany indywidualnie. Mikrodermabrazja korundowa/peeling kawitacyjny, serum, sonoforeza, algi.

MIKRODERMABRAZJA KORUNDOWA  60 min

150 PLN *

+ maska algowa, krem odżywczy.

MIKRODERMABRAZJA KORUNDOWA (plecy/brzuch/inne)  40 min
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA FRAKCYJNA (twarz)
+ ampułka + algi.

* rozszerzenie ww. zabiegów o szyję + dekolt - 55 PLN
** rozszerzenie ww. zabiegu o szyję + dekolt - 80 PLN
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90 PLN *
180 PLN **

FACE • NECK • DÉCOLLETÉ TREATMENTS

RESTORATIVE TREATMENT FOR THREAD VEINS SKIN - 70 min

160 PLN *

Cavitation peeling treatment, sonophoresis, serum, marine algae mask.

REVITALIZING ANTIAGING TREATMENT – 70 min

160 PLN *

Mikrodermabrazja korundowa/peeling kawitacyjny, sonoforeza, serum, algi.

MOISTURIZING TREATMENT FOR DEHYDRATED SKIN – 70 min

160 PLN *

Cavitation peeling treatment, sonophoresis, serum, marine algae mask.

REGENERATIVE TREATMENT – 70 min

160 PLN *

Corundum crystal microdermabrasion/cavitation peeling treatment, sonophoresis, serum, marine algae mask.

BRIGHTENING TREATMENT FOR SKIN DISCOLORATION – 70 min

160 PLN *

Corundum crystal microdermabrasion, sonophoresis, serum, marine algae mask.

NORMALIZING TREATMENT FOR OILY SKIN – 70 min

160 PLN *

Corundum crystal microdermabrasion, D’Arsonval, sonophoresis, serum, marine algae mask.

TREATMENT ADAPTED TO THE TYPE OF SKIN – 75 min

160 PLN *

Idividually tailored treatment. Corundum crystal microdermabrasion/cavitation peeling treatment, sonophoresis, serum, marine algae mask.

CORUNDUM CRYSTAL MICRODERMABRASION – 60 min

150 PLN *

Marine algae mask, nourishing cream.

CORUNDUM CRYSTAL MICRODERMABRASION (back/tummy/other) – 40 min
MICRONEEDLE, FRACTIONAL MESOTHERAPY (face)

90 PLN *
180 PLN **

+ ampoules + marine algae mask.

* + neck • décolleté - 55 PLN
** + neck • décolleté - 80 PLN
2

ZABIEGI TWARZ • SZYJA • DEKOLT

ZABIEG Z UŻYCIEM KWASÓW  60 min

150 PLN

+ maska algowa. Rodzaj kwasów i ich stężenie będzie dobrane indywidualnie do problemu i potrzeb skóry.

ZABIEG MANUALNEGO OCZYSZCZANIA – 120 min
PEELING KAWITACYJNY (twarz)  40 min

170 PLN
70 PLN

+ maska algowa, krem odżywczy.

PEELING KAWITACYJNY (twarz, szyja, dekolt)  45 min

100 PLN

+ maska algowa, krem odżywczy.

PEELING DIAMENTOWY  SCRUB (twarz)  40 min

70 PLN

+ maska algowa, krem odżywczy.

PEELING DIAMENTOWY  SCRUB (twarz, szyja, dekolt)  45 min

100 PLN

+ maska algowa, krem odżywczy.
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HENNA (brwi/rzęsy)

25 PLN

REGULACJA BRWI

15 PLN

NITKOWANIE TWARZY (wąsik/broda)

40 PLN

DEPILACJA (wąsik/broda)

30 PLN

FACE • NECK • DÉCOLLETÉ TREATMENTS

ACID TREATMENT  60 min

150 PLN

+marine algae mask. The type and concentration of acid will be individually tailored to the skin’s needs.

MANUAL CLEANSING TREATMENT – 120 min
CAVITATION PEELING TREATMENT (face)  40 min

170 PLN
70 PLN

+marine algae mask, nourishing cream.

CAVITATION PEELING TREATMENT (face, neck, décolleté) 45 min
+marine algae mask, nourishing cream.

DIAMONDS PEELING  SCRUB (face)  40 min
+marine algae mask, nourishing cream.

DIAMONDS PEELING  SCRUB (face, neck, décolleté)  45 min

100 PLN
70 PLN
100 PLN

+marine algae mask, nourishing cream.

BROW/EYELASH TINT (henna)

25 PLN

EYEBROW DESIGN

15 PLN

FACIAL THREADING (upper lip and chin)

40 PLN

DEPILATION TREATMENTS (upper lip and chin)

30 PLN
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ZABIEGI SPA TWARZ•SZYJA•DEKOLT - dla niej

Fitomelatonina to ekskluzywna nowość w zakresie naturalnych dermokosmetyków anti-aging,
zapewniająca harmonię duszy i ciała. Dzięki wyjątkowej budowie, fitomelatonina przenika przez naskórek
do skóry właściwej, chroniąc ją tym samym przed niszczącym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Ponadto działa rewitalizująco dając efekt rozświetlenia, wypełnienia oraz powrotu do niezwykłej
witalności zarówno umysłu jak i ciała.
PIĘKNE OCZY  30 min
Zabieg ten pozwoli na nowo nadać Twojemu spojrzeniu wyrazistości. Odżywi i nawilży delikatną skórę wokół oczu a dzięki
natychmiastowemu efektowi liftingu, pozwoli zwalczyć objawy zmęczenia i starzenia.

RETIX C  40 min

100 PLN

250 PLN

Zabieg Retix C to kompletna terapia anti-aging twarzy, szyi, dekoltu. Wykorzystuje retinol - czystą postać witaminy A, jeden z
najskuteczniejszych składników stosowanych w odmładzaniu skóry, oraz witaminę C i koktajl antyoksydantów, działających
rozjaśniająco i regenerująco na skórę.

GŁĘBOKA REWITALIZACJA TWARZY Z FITOMELATONINĄ  70 min

250 PLN

Ten wyjątkowy zabieg z użyciem fitomelatoniny polecany jest do każdego typu skóry. To połączenie działania antyoksydacyjnego
i immunomodulującego na skórę, z efektem odprężającym i relaksu. Głównym punktem jest rewitalizujący masaż, wykonywany
mocno rozgrzanymi, mokrymi dłońmi z wykorzystaniem Lipogelu Purificante o zaskakującej konsystencji. Efekt... ? Skóra
rozjaśniona, zagęszczona, napięta oraz gotowa na nowe wyzwania.

ZABIEG BANKIETOWY  40 min

100 PLN

Zabieg z natychmiastowo widocznym efektem ujędrnienia i wygładzenia skóry, poprawia owal twarzy i ją rozświetla. Doskonale
sprawdza się przed ważnym wyjściem typu ślub, wesele, bankiet lub inne.

MASAŻ LIPOŻELOWY TWARZY NA BAZIE FITOMELATONINY  25 min
Wskazany do głębokiego oczyszczania i rewitalizacji skóry. Dostarcza fitomelatoninę do głębszych komórek działając tym
jednocześnie odżywczo i nawilżająco a lipo-dermiczne cząstki usuwają sebum, dając efekt rozjaśnienia i oczyszczenia. Przeznaczony dla kobiet w każdym wieku. Dedykowany również dla skór bardzo wrażliwych ze względu na działanie immunomodulujące.
To kompletny zabieg dla nowego piękna twarzy.
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100 PLN

FACE • NECK • DÉCOLLETÉ TREATMENTS - for her

Phytomelatonin is an exclusive novelty among the natural anti-aging dermocosmetics that provide
harmony for thesoul and body. Thanks to its exceptional structure, phytomelatonin penetrates
through the epidermis to the dermis, thus protecting it from the destructive action of ultraviolet radiation.
Moreover, it is revitalizing,giving the effect of brightening, filling and return to an extraordinary vitality
of both mind and body.
BEAUTIFUL EYES  30 min

100 PLN

RETIX C  40 min

250 PLN

DEEP FACE REVITALIZATION WITH FITOMELATONINA  70 min

250 PLN

PREPARTY TREATMENT  40 min

100 PLN

FACIAL LIPOGEL MASSAGE ON THE BASE OF FITOMELATONINA  25 min

100 PLN

This treatment enables you to restore the expressiveness of your look. It will nourish and moisturize the delicate skin around the
eyes and thanks to an immediate lifting effect, it eliminates the symptoms of tiredness and aging.

Retix C treatment is a complete anti-aging therapy for the face, neck and décolleté. It uses retinol – a pure form of vitamin A –
one of the most effective ingredients used in skin rejuvenation, vitamin C and antioxidants cocktail, which have a brightening and
regenerating effect.

This unique treatment with the use of phytomelatonin is recommended for all skin types. It is a combination of antioxidant and
immunomodulatory action on the skin with the effect of restfulness and relaxation. The key point of this treatment is a revitalizing massage performed with hot, wet hands using Lipogel Purificante of a surprising consistency. Effect... ? Brightened, dense,
firm skin ready for new challenges.

A treatment with an immediately visible effect of skin firming and smoothing; it improves the face oval and brightens it up. It
performs well before an important outing such as a wedding, reception, banquet or others.

Recommended for deep skin cleaning and revitalization. It provides phytomelatonin to the cells located in deep skin layers thus
causing a nourishing and moisturizing action, whereas the lipodermic particles remove sebum giving the effect of brightening
and cleaning. Indicated for women of all ages. It is also dedicated for very sensitive skin types due to its immunomodulatory
action. A complete treatment for a new face beauty.
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ZABIEGI SPA TWARZ•SZYJA•DEKOLT - dla niego

FITOMELATONINA  DLA NIEGO  70 min

250 PLN

Ten wyjątkowy zabieg z użyciem fitomelatoniny polecany jest do każdego typu skóry. To połączenie działania antyoksydacyjnego
i immunomodulującego na skórę, z efektem odprężającym i relaksu. Głównym punktem jest rewitalizujący masaż, wykonywany
mocno rozgrzanymi, mokrymi dłońmi z wykorzystaniem Lipogelu Purificante o zaskakującej konsystencji. Efekt...? Skóra
rozjaśniona, zagęszczona, napięta oraz gotowa na nowe wyzwania Przeznaczony dla mężczyzn w każdym wieku.

MASAŻ LIPOŻELOWY TWARZY NA BAZIE FITOMELATONINY  25 min

100 PLN

Wskazany do głębokiego oczyszczania i rewitalizacji skóry. Dostarcza fitomelatoninę do głębszych komórek działając przy tym
jednocześnie odżywczo i nawilżająco a lipo-dermiczne cząstki usuwają sebum, dając efekt rozjaśnienia i oczyszczenia. Przeznaczony dla mężczyzn w każdym wieku. Dedykowany również dla skór bardzo wrażliwych ze względu na działanie immunomodulujące.

Pakiet spa - dla niego
MEN SPA

• wzmacniający masaż twarzy
• klasyczny masaż pleców
• kąpiel w piwie z hydromasażem
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159 PLN

FACE•NECK AND DÉCOLLETÉ TREATMENTS for him

FITOMELATONINA  FOR MEN  70 min

250 PLN

This exceptional treatment with the use of phytomelatonin is recommended for all skin types. It is a combination of antioxidant
and immunomodulatory action on the skin with the effect of restfulness and relaxation. The key point of this treatment is a
revitalizing massage performed with hot, wet hands using Lipogel Purificante of a surprising consistency. The Effect...?
Brightened, dense, firm skin ready for new challenges. Intended for men of all ages.

FACIAL LIPOGEL MASSAGE ON THE BASE OF FITOMELATONINA  25 min

100 PLN

Indicated for deep skin cleaning and revitalization. It provides phytomelatonin to the cells located in the deeper skin layers thus
causing a nourishing and moisturizing action, whereas the lipodermic particles remove sebum giving the effect of brightening
and cleaning. Intended for men of all ages. It is also dedicated for very sensitive skin types due to its immunomodulatory action.

SPA package for him
MEN SPA

159 PLN

• restorative face massage
• classic back massage
• beer bath with hydromassage
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SQUASH

BOISKO – 60 min

40 PLN

KAŻDA NASTĘPNA GODZINA

30 PLN

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU

10 PLN

INDYWIDUALNA NAUKA GRY - 60 min

90 PLN

W cenie wynajęcie boiska, wykwalifikowany trener oraz sprzęt.

junior spa
SŁODKI MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ  25 min

80 PLN

Delikatny masaż dla dzieci z wykorzystaniem technik masażu relaksacyjnego na bazie masła czekoladowego.

BAJKOWY MASAŻ CYTRUSOWY  25 min

80 PLN

Delikatny masaż dla dzieci z wykorzystaniem technik masażu relaksacyjnego na bazie masła cytrusowego.

TĘCZOWY MANICURE  40 min

60 PLN

Bajkowe kolory i delikatny masaż dłoni oczarują każdą małą księżniczkę.

PEDICURE KSIĘŻNICZKI  40 min
Bajkowe kolory i delikatny masaż stóp oczarują każdą małą księżniczkę.

Zabiegi Junior SPA dostępne są wyłącznie za zgodą rodziców dla dzieci powyżej 3 roku życia.
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60 PLN

SQUASH

COURT + EQUIPMENT – 1 h

40 PLN

EVERY NEXT HOUR

30 PLN

SQUASH PASS

10 PLN

INDIVIDUAL SQASH LEARNING – 1 h

90 PLN

Court, trainer, equipment included.

junior spa
SWEET WARM CHOCOLATE MASSAGE – 25 min

80 PLN

A delicate massage for children with the use of relaxation massage techniques, based on chocolate butter.

FABULUOS CITRUS MASSAGE  25 min

80 PLN

A delicate massage for children with the use of relaxation massage techniques, based on citrus butter.

RAINBOW MANICURE  40 min

60 PLN

Fabulous colors and a delicate hand massage will enchant every small princess.

PRINCESS PEDICURE  40 min

60 PLN

Fabulous colors and a delicate foot massage will enchant every small princess.

Junior SPA treatments are available only with parental consent for children above 3 years of age.
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ZABIEGI SPA NA CIAŁO - dla niej

BIOSTYMULUJĄCE ODŻYWIENIE Z FITOMELATONINĄ  90 min

250 PLN

Dzięki wysokiej koncentracji kwasu hialuronowego oraz roślinnych antyoksydantów, zabieg ten silnie odżywia i pobudza skórę do
odnowy biologicznej oraz reaktywuje energię komórkową. Pozostawia skórę maksymalnie nawilżoną, rozświetloną i napiętą.
Ponadto, obecna tu melatonina, działa antydepresyjnie dając poczucie niezwykłej witalności oraz równowagi ciała i umysłu.

ULTRA ODŻYWCZY PEELING Z MASKĄ BIOSTYMULUJĄCĄ  60 min

200 PLN

Bogaty peeling odżywczy w połączeniu z kremową maską głęboko nawilżającą i reaktywującą energię komórkową do
maksymalnego działania regenerującego na skórę. Zastosowane mikrogranulki oleju delikatnie złuszczają i wygładzają skórę,
pozostawiając ją jedwabiście gładką. Kwas hialuronowy i fitomelatonina to dwa najważniejsze składniki. Odpowiadają za
odżywienie ciała na najwyższym poziomie. Polecany do każdej skóry, która potrzebuje podwójnego działania wygładzenia
i biostymulacji.

MASAŻ LIPOŻELOWY CAŁEGO CIAŁA NA BAZIE FITOMELATONINY  50 min

160 PLN

Masaż z wykorzystaniem lipożelu który jest najlepszym “instrumentem” do oczyszczania i rewitalizacji naszego ciała. Zawarta w
nim melatonina czynnie wywiera modulujące działanie na odnowę komórek. Poprawia odporność skóry i rewitalizuje ją poprzez
działanie przeciwutleniające, nawilżające i ochronne, odsłaniając jej naturalne piękno.

RED WINE  90 min
Zapewnia ochronę skóry przed wczesnym starzeniem się, poprawia napięcie skóry, eliminuje toksyny (detoks), dotlenia,
poprawia metabolizm oraz mikrocyrkulację, redukuje tkankę tłuszczową i cellulit. Istnieje możliwość wykonania zabiegu RED
WINE na ciało w Kapsule Spa. Wzmożony efekt przenikania kosmetyków w głąb skóry uzyskujemy poprzez działanie sauny
parowej i promienników IR +50 PLN.
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200 PLN

BODY SPA TREATMENTS - for her

BIOSTIMULATING NOURISHMENT WITH PHYTOMELATONIN  90 min

250 PLN

Thanks to the high concentration of hyaluronic acid and plant antioxidants, this treatment strongly nourishes and stimulates the
skin for biological regeneration and reactivates cellular energy. It leaves a maximally moisturized, brightened and firm skin.
Besides, melatonin has an antidepressant effect, giving the feeling of unusual vitality and body and mind balance.

ULTRANOURISHING PEELING WITH A BIOSTIMULATING MASK  60 min

200 PLN

Rich nourishing peeling combined with a creamy, deeply moisturizing mask that reactivates cellular energy for maximal regenerating effect on the skin. The applied oil microgranules gently exfoliate and smooth the skin leaving it silky smooth. Hyaluronic
acid and phytomelatonin are two most important components. They are responsible for body nourishment at the highest level.
Recommended for all skin types requiring double smoothening and biostimulation.

LIPOGEL FULL BODY MASSAGE ON THE BASE OF PHYTOMELATONIN  50 min

160 PLN

Masaż z wykorzystaniem lipożelu który jest najlepszym “instrumentem” do oczyszczania i rewitalizacji naszego ciała. Zawarta w
nim melatonina czynnie wywiera modulujące działanie na odnowę komórek. Poprawia odporność skóry i rewitalizuje ją poprzez
działanie przeciwutleniające, nawilżające i ochronne, odsłaniając jej naturalne piękno.

RED WINE  90 min

200 PLN

Protects the skin against premature aging, improves skin firmness, eliminates toxins (detox), oxygenates, improves the metabolism and microcirculation, reduces fat tissue and cellulite. There is a possibility of performing the RED WINE body treatment in the
SPA Capsule. An enhanced effect of cosmetic penetration to the deeper skin layers is obtained through the use of steam saunas
and IR emitters +50
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Seanse SPA

I PAKIET
• Odżywczo-miodowa kąpiel z hydromasażem w kapsule SPA .
• Maseczka odżywczo-nawilżająca twarz, szyja, dekolt.
• Rytuał Spa dłoni lub stóp (masaż peelingujący + maska odżywcza).

II PAKIET
•
•
•
•

Odżywczo-miodowa kąpiel z hydromasażem w kapsule SPA.
Masaż częściowy np. pleców do wyboru: klasyczny, rozgrzaną czekoladą lub gorącymi kamieniami, peelingujący.
Maseczka odżywczo-nawilżająca twarz, szyja, dekolt.
Rytuał Spa dłoni lub stóp (masaż peelingujący + maska odżywcza).

III PAKIET
•
•
•
•
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Miodowa kąpiel w kapsule SPA z hydromasażem.
Masaż całego ciała do wyboru: klasyczny, gorącą czekoladą, peelingujący.
Maseczka odżywczo-nawilżająca twarz, szyja, dekolt.
Rytuał Spa dłoni lub stóp (masaż peelingujący + maska odżywcza).

160 PLN/os
dla 2-5 osób

210 PLN/os
dla 2-5 osób

250 PLN/os
dla 2-5 osób

SPA sessions
CHLORINE-FREE POOL

PACKAGE I
• Nourishing honey hydromassage bath in a SPA capsule.
• Nourishing and moisturizing face, neck and décolleté mask.
• Hand or foot SPA ritual (peeling massage + nourishing mask).

PACKAGE II
• Nourishing honey hydromassage bath in a SPA capsule.
• Partial massage (e.g. back massage) to choose from: classical, peeling, warm chocolate or hot stone massage.
• Nourishing and moisturizing face, neck and décolleté mask.
• Hand or foot SPA ritual (peeling massage + nourishing mask).

PACKAGE III
•
•
•
•

Honey bath in a SPA capsule with hydromassage.
Classical, peeling or warm chocolate full body massage.
Nourishing and moisturizing face, neck and décolleté mask.
Hand or foot SPA ritual (peeling massage + nourishing mask).

160 PLN/os
dla 2-5 osób

210 PLN/os
dla 2-5 osób

250 PLN/os
dla 2-5 osób
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CEREMONIa SPA NA TWARZ i CIAŁO

EXCLUSIVE SPA  180 min

499 PLN

Głęboka rewitalizacja i biostymulacja całego ciała i twarzy, oparta na wyjątkowym olejku fitomelatoniny. Pochodzący z alpejskich
ziół oleisty ekstrakt fitomelatoniny bogaty w naturalną melatoninę, wykazuję silne działanie antyoksydacyjne i regenerujące na
skórę. Zabieg rozpoczyna się od relaksującej kąpieli, która jednocześnie zmiękcza i przygotowuje ciało do kolejnych etapów. Po
wykonaniu odżywczego peelingu i masażu, otuli nas kremowa maska z kwasem hialuronowym w towarzystwie odżywczych
olejków. Teraz czas na masaż twarzy.

kąpiele spa
ODPRĘŻAJĄCA KĄPIEL Z FITOMELATONINĄ  30 min
AROMATERAPEUTYCZNA (wiśniowa/waniliowa/inne)  30 min

100 PLN
90 PLN

KĄPIEL W PIWIE  30 min

100 PLN

KĄPIEL W WINIE  30 min

100 PLN

makijaż
DZIENNY / BIZNESOWY
OKAZJONALNY / ŚLUBNY
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70 PLN
100 PLN

ŚLUBNY  PRÓBNY

70 PLN

KOREKTA PANA MŁODEGO

60 PLN

FACE AND BODY SPA CEREMONY

EXCLUSIVE SPA  180 min
Deep full body and face revitalization and biostimulation based on unique phytomelatonin oil. Derived from Alpine herbs, this
oily extract of fitomelatonina is rich with natural melatonina and displays strong anti-oxidative and regenerative properties on
the skin. The treatment starts with a relaxing bath, which at the same time softens the skin and prepares the body for the next
stages of the treatment. After a nourishing peeling and a massage, we will be embraced by a creamy mask with hyaluronic acid
accompanied by nourishing oils. Now, it’s time for a facial massage.

499 PLN

spa baths
RELAXING PHYTOMELATONIN BATH  30 min

100 PLN

AROMATHERAPY (cherry/vanilla/other) – 30 min

90 PLN

BEER BATH – 30 min

100 PLN

WINE BATH – 30 min

100 PLN

MAKEUPS
CASUAL / BUSINESS
OCCASIONAL / WEDDING

70 PLN
100 PLN

WEDDING  TRIAL

70 PLN

GROOM CORRECTION

60 PLN
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pielęgnacja dłoni i stóp

MANICURE KLASYCZNY

60 PLN

MANICURE JAPOŃSKI

80 PLN

MANICURE Z MALOWANIEM

65 PLN

MANICURE HYBRYDOWY

75 PLN *

PEDICURE KLASYCZNY

100 PLN

PEDICURE JAPOŃSKI

130 PLN

PEDICURE KLASYCZNY Z MALOWANIEM

110 PLN

PEDICURE HYBRYDOWY

90 PLN *

PEDICURE HYBRYDOWY

120 PLN *

USUNIĘCIE ŻELU

50 PLN

USUNIĘCIE HYBRYDY

20 PLN

KĄPIEL PARAFINOWA

50 PLN

NAPRAWA JEDNEGO PAZNOKCIA HYBRYDA

10 PLN

NAPRAWA JEDNEGO PAZNOKCIA HYBRYDA + ŻEL

15 PLN

* wzmocnienie naturalnej płytki paznokciowej żelem +10 PLN
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HAND•FOOT CARE

MANICURE

60 PLN

JAPANESE MANICURE

80 PLN

MANICURE WITH PAINTING

65 PLN

HYBRID MANICURE

75 PLN*

CLASSIC PEDICURE

100 PLN

JAPANESE PEDICURE

130 PLN

PEDICURE WITH PAINTING

110 PLN

HYBRID PEDICURE

90 PLN*

HYBRID PEDICURE

120 PLN *

GEL REMOVAL

50 PLN

HYBRID REMOVAL

20 PLN

PARAFFIN BATH

50 PLN

REPAIR OF ONE NAIL HYBRID

10 PLN

REPAIR OF ONE NAIL HYBRID + GEL

15 PLN

* nail strengthening with gel +10 PLN
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masaże - Każdy masaż dostępny w opcji dla dwojga.

MASAŻ FIRMOWY PLECÓW “EUROPA MASSAGE”  50 min

120 PLN *

MASAŻ LIPOŻELOWY TWARZY NA BAZIE FITOMELATONINY  25 min

100 PLN

MASAŻ LIPOŻELOWY CAŁEGO CIAŁA NA BAZIE FITOMELATONINY  50 min

160 PLN

MASAŻ UJĘDRNIAJĄCY TWARZY, SZYI I DEKOLTU Z ELEMENTAMI SHIATSU  25 min
MASAŻ OBRĘCZY BARKOWEJ I GŁOWY  30 min

100 PLN

MASAŻ PLECÓW + PEELING  30 min

110 PLN

MASAŻ STÓP Z ELEMENTAMI REFLEKSOTERAPII  25 min
ODNAWIAJĄCY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA Z KOLAGENEM  50 min

80 PLN
160 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY  KLASYCZNY  25 min / 50 min

80 PLN / 140 PLN *

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ  25 min / 50 min

80 PLN / 140 PLN

MASAŻ PEELINGUJĄCY  50 min
ROSYJSKI MASAŻ MIODEM  25 min / 50 min
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI  25 min / 50 min
MASAŻ ANTYCELLULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ  25 min / 50 min
DRENAŻ LIMFATYCZNY  50 min / 80 min
* Istnieje możliwość wyboru kosmetyku do masażu, którego bazą są tylko naturalne olejki
i masło Shea dodatkowo wzbogacone o różne kompozycje zapachowe.
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90 PLN

140 PLN
80 PLN / 140 PLN
120 PLN / 160 PLN *
80 PLN / 140 PLN
150 PLN / 200 PLN

Massages - Couples massages available.

EUROPA MASSAGE – 50 min

120 PLN *

FACIAL LIPOGEL MASSAGE ON THE BASE OF PHYTOMELATONIN  50 min

100 PLN

FULL BODY LIPOGEL MASSAGE ON THE BASE OF PHYTOMELATONIN  60 min

160 PLN

FIRMING MASSAGE WITH SHIATSU ELEMENTS – 25 min

90 PLN

SHOULDER AND HEAD MASSAGE  30 min

100 PLN

BACK MASSAGE + PEELING  30 min

110 PLN
80 PLN

FOOT MASSAGE WITH REFLEXOLOGY ELEMENTS  25 min

160 PLN

REVITALIZING FULL BODY MASSAGE WITH COLLAGEN  50 min
RELAXING MASSAGE  25 min / 50 min

80 PLN / 140 PLN *

HOT CHOCOLATE MASSAGE  25 min / 50 min

80 PLN / 140 PLN
140 PLN

PEELING MASSAGE  50 min

80 PLN / 140 PLN

RUSSIAN HONEY MASSAGE  25 min / 50 min
HOT STONES MASSAGE  25 min / 50 min

120 PLN / 160 PLN *

ANTICELLULITE MASSAGE WITH A CHINESE BUBBLE  25 min / 50 min
LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE  50 min / 80 min

80 PLN / 140 PLN
150 PLN / 200 PLN

* There is a possibility to choose a cosmetic for massage that is based on natural oils and Shea butter only,
additionally enriched with various scent compositions.
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MEZOTERAPIA SKÓRY GŁOWY
SKUTECZNA METODA PRZECIWKO WYPADANIU WŁOSÓW
Mezoterapia mikroigłowa skóry głowy wspomaga odrastanie włosów, regeneruje cebulki włosowe (nawet te, które nie były wcześniej
aktywne), stymuluje mikrokrążenie skóry głowy, zapobiega problemom związanym ze skórą oraz zwiększa gęstość i grubość włosów.
Łysienie, przerzedzanie się włosów i łojotok są obecnie częstymi problemami. Przyczyny mogą być różne, jako główne wymienia się
czynniki genetyczne oraz zaburzenia hormonalne. Zabieg mezoterapii mikroigłowej jest wielokrotnie stosowany w celu poprawy
wyglądu włosów oraz jako profilaktyka lub terapii przeciw ich wypadaniu. Wykonywany zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn na
owłosioną skórę głowy ma za zadanie zmniejszyć łojotok i łysienie, pobudzić włosy do szybszego wzrostu, a także aktywować do
odrostu nowe włosy.
Na skórę w trakcie zabiegu nakłada się dobrany indywidualnie do potrzeb i rodzaju zabiegu koktajl z substancjami aktywnymi, są to
czysto skoncentrowane składniki. Preparat zostaje wchłonięty w głąb skóry właściwej poprzez niewidoczne mikronakłucia. Efekt
zabiegu jest natychmiastowy, jednak ostateczny rezultat widać dopiero po całkowitej regeneracji skóry. Zabieg można wykonywać
o dowolnej porze roku, bez żadnych ograniczeń, jest całkowicie bezpieczny również dla skór wrażliwych i naczyniowych.
PODSTAWOWY ZABIEG NA OBSZAR OBJĘTY PROBLEMEM

210 PLN

CAŁA GŁOWA

260 PLN

Częstotliwość zabiegów:
• 3 zabiegi co 2 tyg
• 4 zabiegi raz w miesiącu
• zabieg przypominający raz na pół roku.
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SCALP MESOTHERAPY
AN EFFECTIVE METHOD AGAINST HAIR LOSS
Microneedle scalp mesotherapy supports hair growth, regenerates hair roots (even those that were not previously active), stimulates
microcirculation in the scalp, prevents skin-related problems and increases hair density and thickness. Baldness, hair loss and
seborrhoea are frequent problems nowadays. The causes may be different; the main ones are genetic factors and hormonal disorders.
Microneedle mesotherapy treatment is repeatedly applied in order to improve hair look and as a prophylaxis or therapy of hair loss. The
treatment is performed both on women and men on the scalp and its aim is to reduce seborrhea and baldness, stimulate hair growth
and activate the growth of new hair.
During the treatment the scalp is covered with a cocktail of active substances (highly concentrated ingredients) that are individually
tailored to the needs and type of the treatment. The preparation is absorbed inside the dermis through invisible microinjections.
The effect of the treatment is immediate, but the final result is visible only after the skin completely regenerates. The treatment can be
performed at any time of the year, without any restrictions; it is completely safe also for sensitive and couperose skin.

BASIC TREATMENT APPLIED ON THE AREA AFFECTED BY THE PROBLEM

210 PLN

THE ENTIRE HEAD

260 PLN

The frequency of treatments:
• 3 treatments every 2 weeks
• 4 treatments once a month
• a reminding treatment once half a year.
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ul. Radomska 76a • 27-200 Starachowice
tel. +48 41 276 78 06 • tel. kom. 733 538 962
spa@europa-hotel.pl

GABINETY SPA
ZABIEGI MOŻLIWE CODZIENNIE
W GODZ. 900  2100

prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną

BASEN, SAUNY, JACUZZI
CZYNNE CODZIENNIE
W GODZ. 800  2200

SPA
OPEN 7 DAYS A WEEK
BETWEEN 900am  900pm
please call us in advance

SWIMMING POOL, SAUNAS, JACUZZI
OPEN 7 DAYS A WEEK
BETWEEN 800am  1000pm

www.europa-hotel.pl

