


W Natura SPA zabiegi wykonujemy wyłącznie przy użyciu marek kosmetycznych bazujących

na naturalnych składnikach aktywnych, takich jak ekskluzywna francuska marka kosmetyczna

SOTHYS oraz niekwestionowany lider innowacji w kosmetykach szwajcarska marka Selvert

Thermal, tworzące idealną harmonię z ideą Natura SPA.





cena: 490 zł

cena: 420 zł

Bardzo cenny rytuał na twarz i ciało bazujący na olejku eterycznym z dzikiej róży perskiej, wykorzystujący produkty naturalne

wytwarzane wyłącznie z dzikich roślin i konserwowane naturalnymi metodami. Rytuał obejmuje: powitalną aromaterapię

z olejkiem eterycznym z róży perskiej, regenerujący peeling ciała, masaż ciała, aplikację kremowej maski, demakijaż, różany

peeling twarzy, aplikację maski na bazie krzemionki, odżywczy masaż twarzy z zastosowaniem różanego kremu.

PERSKA RÓŻA

cena: 650 złczas: 100 minut





cena: 280 zł

cena: 160 zł

cena: 280 zł

Idealnym wstępem do każdego masażu  jest wykonanie dodatkowo peelingu ciała

cena: 280 zł

cena: 260 zł



Relaksacyjny masaż ciała, podczas którego wykorzystywane są ciepłe oleje o właściwościach nawilżających

i pielęgnacyjnych. Masaż relaksacyjny polecany jest osobom, które pragną pełnego odprężenia i relaksu.

cena: 260 zł

cena: 280 zł

cena: 260 zł

cena: 260 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

cena: 300 zł

Relaksacyjny masaż ciała który swoją wyjątkowość zawdzięcza właściwościom kompozycji olejów roślinnych

takich jak: olej konopny, avocado, olej migdałowy i sezamowy które utrzymują skórę w dobrej kondycji i zapobiegają jej

przedwczesnemu starzeniu Łagodna formuła zawierająca wyselekcjonowane, naturalne składniki, wspomaga procesy

odnowy i regeneracji skóry.

MASAŻ RELAKSACYJNY

Odprężający masaż ciała wykonywany na naturalnym maśle shea bogatym w trójglicerydy, kwasy tłuszczowe głównie

Omega-9, polecany dla skór wrażliwych, atopowych i suchych. Otulająca konsystencja odżywia, uelastycznia, ujędrnia oraz

wycisza wymagającą skórę. Masło shea użyte podczas masażu jest produktem bezzapachowym.

cena: 260 zł

MASAŻ WYCISZAJĄCY





Zabieg rozpoczyna się od enzymatycznego peelingu całego ciała z wyciągiem z kwiatów wiśni i pudrem ryżowym,

które działają na skórę rozjaśniająco i nawilżająco. Peeling łączy w sobie walory peelingu biologicznego oraz maski odżywczej

podczas którego działania wykonywany jest masaż stóp. Następnie zostaje wykonany relaksujący masaż ciała na

odżywczym maśle shea, które sprawia, że skóra staje się gładka i jędrna. Trzy etapy zabiegu w połączeniu z niezwykłymi

kosmetykami tworzą niezapomniany rytuał odżywiający ciało i odprężający umysł.

cena: 320 zł

cena: 300 zł

cena: 290 zł



POMARAŃCZOWY RYTUAŁ MEI

Otulający rytuał na bazie 100% czystych olejków eterycznych ze słodkiej pomarańczy i cytryny. Dzięki synergii

wyrafinowanych produktów nadaje skórze miękkość i blasku. Rytuał rozpoczyna się soczystym peelingiem

z mikrokryształkami cukru, następnie wykonywany jest uelastyczniający masaż olejkiem na bazie cytrusów, natomiast

zakończenie stanowi wmasowanie jedwabistego kremu. W rytuale stosowne są kosmetyki wytwarzane wyłącznie z dzikich

roślin i konserwowane naturalnymi metodami.

cena: 340 zł

Wyjątkowy zabieg na ciało o działaniu pielęgnacyjnym i odprężającym. Zabieg stanowi połączenie wygładzającego peelingu

o świeżym, soczystym zapachu truskawki, okładu z naturalnej czekolady oraz wmasowanie aromatycznego oleju ze słodkich

migdałów z esencją zapachowa truskawki. Wspaniały czekoladowy zapach pobudza produkcję „hormonów szczęścia”, daje

uczucie relaksu i poprawy samopoczucia. Po zabiegu skóra jest nawilżona, miękka i aksamitna w dotyku.

cena: 320 zł

TRUSKAWKA W CZEKOLADZIE

cena: 160 zł

Zastrzyk witalności dzięki detoksykującej mocy sycylijskiej soli morskiej wzbogaconej olejkami eterycznymi z dzikiej mięty

pieprzowej oraz ekstraktami roślinnymi z zielonej herbaty i korzenia żeńszenia. Zbieg szczególnie polecany dla mężczyzn

obejmujący: peeling, masaż oraz aplikację drenującego żelu.

cena: 300 zł



Relaksujący peeling całego ciała pozostawiający skórę oczyszczoną, promienną i gładką w dotyku. Zabieg można

połączyć z każ dym masażem ciała.

– imbir w połączeniu z olejem kukurydzianym o ciepłym korzennym zapachu, nawilża

i odżywia skórę.

– peeling cukrowy o słodkiej nucie zapachowej orzechów oraz czekolady.

Peeling wygładzający

Peeling ChocoNut

cena: 120 złczas: 20 minut

czas: 20 minut cena: 120 zł





Idealnym wstępem do każdego zabiegu na twarz jest wykonanie dodatkowo zabiegu peelingu kawitacyjnego lub mikrodermabrazji

cena: 250 zł

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY

60 minut cena: 420 zł

cena: 280 zł

cena: 260 zł

Innowacyjna kuracja dla skóry tłustej i/lub podatnej na trądzik. Zabieg bazuje między innymi na wyciągach z roślinnych

komórek macierzystych lilaka pospolitego. Redukuje stan zapalny, zmniejsza rozwój bakterii odpowiedzialnych za rozwój

wykwitów trądzikowych, normalizuję pracy gruczołów łojowych, uszczelnia pory, wygładzając powierzchnię skóry, ogranicza

błyszczenie, czyniąc skórę jednolitą i promienną.

* Doskonałym połączeniem z zabiegiem stanowi ozonowanie cery Darsonval – jako opcja dodatkowa.



Ekskluzywny, nawilżająco-odmładzający rytuał stworzony w celu nawodnienia każdego typu skóry, oparty

na specjalnym protokole sześciu wyjątkowych faz obejmujących: cztery źródła kwasu hialuronowego,

z dwoma opatentowanymi składnikami aktywnymi Sothys, oraz ekskluzywnych technikach masażu Digi-esthétique®.

Już po pierwszym zabiegu widoczna jest poprawa elastyczności i przywrócenie zdrowego kolorytu cery.

SOTHYS ORGANICS

cena: 260 zł

Naturalny, organiczny, wegański, certyfikowany przez Ecocert zbieg na twarz, którego zadaniem jest dodanie skórze

blasku, optymalnego nawilżenia, młodzieńczej kondycji i orzeźwienia. Jednym z głównych składników aktywnych jest

SOK BRZOZOWY, który wspomaga redukcję oznak zmęczenia skóry, działa wygładzająco i odświeżająco.

40

ZABIEG ROZJAŚNIAJĄCY Z WITAMINĄ C

cena: 380 zł

Zabieg dostarcza skórze witaminę C oraz AHA z dzikiej róży, wyciąg i olejek aromatyczny z pomarańczy, flawonoidy.

Zabieg idealny dla mieszkanek miast. Neutralizuje wolne rodniki. Daje biologiczną fotoochronę przed promieniowaniem

ultrafioletowym. Pobudza odnowę komórkową. Stymuluje kolagen. Rozjaśnia skórę i nadaje jej promienny wygląd.

50

cena: 420 zł



cena: 440 zł

cena: 400 zł

ZABIEG KOJĄCY Z WYCIĄGIEM Z BIAŁKA ŚLIMAKA

Zabieg wykorzystujący ekstrakt z białka ślimaka, zawierający naturalne antybiotyki, alantoinę, kolagen, elastyny, enzymy

i kwas glikolowy działający regenerująco, oczyszczająco i antybakteryjnie. Zabieg dla skór, które regenerują się wolniej lub

przeszły różnorodne procedury medyczne lub estetyczne, stały się wrażliwe i potrzebują komfortu. Przywraca komórkom

energię i zwiększa ich aktywność. Poprawia i wzmacnia strukturę włókien kolagenu i elastyny. Przywraca skórze zdrowy

i młodzieńczy wygląd, różaną barwę, teksturę i ochronę.

cena: 240 zł30

FLORAL

Zabieg przeciwzmarszczkowy na okolice oczu. Odżywia, nawadnia, regeneruje i rozjaśnia. Zmniejsza ilość melaniny.

Zwiększa syntezę kolagenu i elastyny. Daje efekt liftingu powiek. Zwiększa metabolizm komórkowy i drenaż limfatyczny.

Energizuje, rewitalizuje, odmładza i chroni.





cena: 550 zł

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Mikrodermabrazja jest najpopularniejszą metodą mechanicznego złuszczania naskórka za pomocą urządzenia

wyposażonego w głowice ścierające, pokryte diamentem. Po dokładnym oczyszczeniu cery zostaje wprowadzona ampułka

z kwasem hialuronowym, maska nawadniająca oraz krem. Zabieg działa silnie oczyszczająco i nawilżająco, odbudowuje

barierę hydro-lipidową skóry, wygładza delikatne zmarszczki i rozjaśnia.

cena: 300 zł50

FALA RADIOWA

Zabieg na twarz z wykorzystaniem fal radiowych bipolarnych czyli prądów o częstotliwości radiowej. Zabiegi z użyciem tej

technologii są bezinwazyjne, bezbolesne i komfortowe. Stymulując skórę tego rodzaju prądami powodujemy powstanie

ciepła endogennego pod wpływem którego fibroblasty są stymulowane do produkcji włókien kolagenowych i elastyny.

cena: 240 zł30

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Zabieg obejmujący twarz, szyję oraz dekolt, którego celem jest dostarczenie skórze substancji odżywczych za pomocą

urządzenia wytwarzającego prąd elektryczny o częstotliwości radiowej. Do zabiegu wykorzystuje się koncentrat

który dzięki peptydowi NA-8 ujędrnia i uelastycznia skórę oraz maskę która zawiera witaminę C o właściwościach

ujędrniających.

cena: 380 zł50

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA

Zabieg na twarz, szyję oraz dekolt który polega na mechanicznym nakłuwaniu skóry urządzeniem wyposażonym

w mikroigły. Poprzez otwarcie kilku tysięcy mikrokanalików wprowadzane są skoncentrowane składniki odżywcze.

Nakłucia uwalniają czynniki wzrostu znajdujące się w płytkach krwi, dzięki czemu powstają kolagen i elastyna. Zabieg

powoduje m.in. zwiększenie napięcia i elastyczności skóry, pogrubienie naskórka oraz poprawa jego funkcji, ujędrnia skórę,

niwelują blizny po przebytym trądziku, redukują drobne zmarszczki i przebarwienia.

cena: 460 zł60

CACI ULTIMATE ANTI-AGING FACIAL

Odmładzający zabieg CACI wykonany za pomocą mikroprądów które efektywnie stymulują procesy odnowy skóry oraz

zmianę jej napięcia. Podczas zabiegu zastosowany zostaje również mocny koktajl z ponad 50 składnikami aktywnymi oraz

osmotyczna maska ujędrniająco – przeciwzmarszczkowa.



cena: 90 zł

czas: 20 minut

czas: 25 minut

minut

czas: 40 minut

czas: 30

cena: 120 zł

cena: 180 zł

cena: 200 zł

cena: 250 zł

Ramiona

Brzuch + talia

Całe uda

Uda + pośladki

Zabieg wykorzystujący metodę sekwencyjnego masażu uciskowego, pobudzający naturalne krążenie limfy i przywracający

prawidłowe funkcjonowanie układu limfatycznego oraz żylnego. To idealny masaż stosowany w leczeniu tzw. zespołu

„ciężkich nóg”, niezbędny dla kobiet chodzących na wysokich obcasach i osób wykonujących pracę w pozycji stojącej. Zabieg

wykonywany za pomocą urządzenia „Lyphastim”.





Zabieg pielęgnacyjny dłoni i paznokci obejmujący

peeling dłoni, nawilżającą maskę, opracowanie płytki

paznokcia, nałożenie bezbarwnej odżywki.

cena: 180 złczas: 70 minut

Zabieg pielęgnacyjny dla zmęczonych stóp,

obejmujący frezowanie stóp, nałożenie na płytkę

paznokcia bezbarwnej odżywki, peeling oraz maskę

nawilżającą.

cena: 200 złczas: 70 minut

cena: 180 zł

cena: 50 złcena: 60 zł

czas: 80 minut cena: 200 złczas: 80 minut





Jako dodatek do zabiegu na twarz.

jako dodatek do zabiegu

Sothys cena: 80 zł

cena: 70 zł

cena: 60 zł

Jako dodatek do zabiegu na twarz.

cena: 60 zł

Prądy które wytwarzają ozon wykorzystywane

w przypadku trądziku oraz kłopotów skórnych

wywołanych przez wirusy, bakterie lub grzyby.

Jako dodatek do zabiegu.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

DARSONVAL

Łydki

Uda

Całe nogi

Okolice bikini (płytkie)

Pachy

Przedramiona

Usunięcie wąsika

Plecy

Henna brwi

Henna rzęs

Regulacja brwi

cena: 150 zł

cena: 150 zł

cena: 250 zł

cena: 90 zł

cena: 90 zł

cena: 90 zł

cena: 40 zł

cena: 150 zł

cena: 60 zł

cena: 60 zł

cena: 60 zł

czas: 30 minut






