N AT UR A SPA

N ATUR A SPA

Natura Spa to wyjątkowe miejsce, gdzie zaznają Państwo luksusu i zmysłowych doznań podczas wyjątkowych zabiegów
pielęgnacyjnych i relaksacyjnych. Bliskość natury pozwoli jednocześnie zadbać o zdrowie, urodę i doskonałe samopoczucie.
Gabinety Spa to między innymi gabinet dla dwojga, który stworzyliśmy z myślą o możliwości poddania się pielęgnacji
wspólnie z bliską osobą. Gabinet z drewnianą wanną Ofuro, dzięki której kąpiel staje się wyjątkowym zabiegiem relaksacyjnym oraz gabinet głębokiej relaksacji dźwiękiem i zapachem AlphaSphere Deluxe.
W Natura Spa wykonywane są zabiegi wyłącznie przy użyciu renomowanych marek kosmetycznych, bazujących na
naturalnych składnikach aktywnych, jak ekskluzywna francuska marka kosmetyczna SOTHYS, którą cechuje szacunek
do przyrody i jej naturalnych dóbr, co tworzy idealną harmonię z ideą Spa.
Szeroką ofertę Spa tworzą rytuały pielęgnacyjne ciała i twarzy, masaże oraz efektywne zabiegi anti-age z wykorzystaniem
najnowszych technologii, jak: niechirurgiczny lifting twarzy CACI, nazywany także liftingiem gwiazd. Szeroki wachlarz usług
pozwoli na odpowiedni dobór zabiegów dostosowywanych indywidualnie do potrzeb klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

R Y T U A ŁY

WEWNĘTRZNA SIŁA NATURY
Wyjątkowy rytuał dla osób potrzebujących całkowitego relaksu i odprężenia. Zabieg wykorzystujący odżywczą moc wyciągów
z ziół, nadaje skórze niebywałą gładkość, a odprężający masaż całego ciała przynosi spokój i ukojenie. Masaż ciała
i głowy oraz pielęgnacja twarzy przeplatają się z aplikacjami ciepłej parafiny i gorących kamieni.
czas: 60 minut | cena: 200 zł
czas: 90 minut | cena: 280 zł (z kąpielą w drewnianej wannie Ofuro)
KWITNĄCE OGRODY
Pielęgnacyjny rytuał nawilżający, relaksujący i uzupełniający pokłady naturalnej energii. Rytuał łączy w sobie moc
naturalnych składników aktywnych , które ukoją spragnioną skórę i nadadzą jej aksamitną gładkość, to połączenie
wygładzającego peelingu, odżywczej maski oraz modelującego i relaksującego masażu otulonych w niezwykłe kwiatowe
aromaty: czerwonych lilii, irysów oraz tulipanów.
czas: 70 minut | cena: 280 zł
ALPHATERAPIA. GŁĘBOKA RELAKSACJA DŹWIĘKIEM
Głębokie odprężenie ciała i umysłu dzięki seansowi w niezwykłej kołysce Alfa która otula ciało ciepłem, muzyką i kolorem.
Dźwięki wydobywające się z kołyski są odczuwalne całym ciałem, bowiem Kołyska Alfa wibruje pod wpływem muzyki,
dzięki czemu fale masują kręgosłup i rozluźniają napięcia w mięśniach, głębokie błękitne światło pomaga usunąć
psychiczne i fizyczne napięcia.
czas: 25 minut | cena: 60 zł

RY T UA ŁY

MASAŻE

SEKRETY NATURY. MASAŻ AUTORSKI
Masaż autorski jest masażem łączącym w sobie techniki zaczerpnięte z różnych rodzajów masaży m.in. klasycznego
i relaksacyjnego. Niezwykle odprężający masaż z aplikacjami gorących kompresów wprowadza w stan pełnego rozluźnienia
i relaksu. Masaż wykonywany jest przy pomocy naturalnych olejów o zapachu owoców leśnych.
czas: 60 minut | cena: 180 zł

UZDRAWIAJĄCY MASAŻ METODĄ DORNA-BREUSSA
Masaż metodą Dorn-Breussa to energetyczno-manualny masaż pleców, dzięki któremu usuwane są blokady
organiczne i energetyczne. Masaż działa rozluźniająco i relaksująco. Najczęściej stosuje się go przy stanach bólowych,
spiętych mięśniach lub zablokowanych kręgach. Pomaga w leczeniu schorzeń aparatu ruchu a także przyspiesza proces
regeneracji krążków międzykręgowych.
czas: 50 minut | cena: 200 zł
GORĄCA CZEKOLADA
Niezwykle relaksujący masaż całego ciała wykonywany przy pomocy gorącej, naturalnej czekolady o właściwościach
odżywczych i nawilżających. Masaż rozgrzewa ciało, pobudza zmysły, poprawia mikrokrążenie oraz wspomaga odchudzanie. Po masażu skóra pozostaje jędrna i gładka.
czas: 60 minut | cena: 220 zł
CZAS ODNOWY
Aromatyczno-relaksacyjny masaż całego ciała z wykorzystaniem gorącego naturalnego masła shea o właściwościach
pielęgnacyjnych. Masaż zapobiega utracie wody, daje efekty nawilżające i ujędrniające, przywraca skórze elastyczność
oraz sprężystość. Skóra po masażu staje się gładka, aksamitna w dotyku, otulona zapachem owoców.
czas: 60 minut | cena: 180 zł

MASAŻ E

MASAŻE

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Głęboko relaksujący masaż całego ciała wykonywany przy pomocy bazaltowych kamieni pochodzenia wulkanicznego.
Specjalna technika masażu w połączeniu z ciepłem kamieni usuwa zmęczenie, regeneruje i rozluźnia mięsnie.
czas: 60 minut | cena: 180 zł – całe ciało
czas: 30 minut | cena: 90 zł – częściowy

MASAŻ TRADYCYJNY
Masaż ciała który dzięki wykorzystaniu tradycyjnych technik reguluje napięcia mięśniowe, łagodzi ból, relaksuje i odpręża
całe ciało.
czas: 60 minut | cena: 160 zł – całe ciało
czas: 25 minut | cena: 80 zł – plecy

AROMA. MASAŻ RELAKSACYJNY
Relaksacyjny masaż całego ciała połączony z aromaterapią podczas którego wykorzystywane są gorące olejki
o zapachu słodkich owoców. Olejki pielęgnują ciało, działając nawilżająco oraz odżywczo. Masaż relaksacyjny polecany
jest osobom które pragną się w pełni odprężyć.
czas: 60 minut | cena: 150 zł– całe ciało
czas: 25 minut | cena: 70 zł – plecy

MASAŻ GŁOWY, KARKU I SZYI
Tradycyjna technika masażu uciskowego pobudzająca krążenie krwi oraz odżywienie tkanek. Masaż głowy, karku oraz
szyi. Idealny sposób na ból głowy i bezsenność, w niezwykły sposób relaksuje oraz uspokaja.
czas: 25 minut | cena: 70 zł

ZA B IEGI N A CI A ŁO

Z A B I E G I N A C I A ŁO

Z A B I E G I N A C I A ŁO

HERBATA I ALGI

SŁODKA POKUSA

Kompleksowy zabieg na ciało który wykorzystuje bogactwo natury. Wyciągi z herbat, pełne taniny i polifenoli o działaniu
antyoksydacyjnym połączono z odżywczą algą Spirulina. Razem tworzą detoksykujący okład o głębokiej sile penetracji
skóry. Wysoka koncentracja oligoelementów wzmacnia płaszcz ochronny naskórka, ujędrnia i uelastycznia skórę. Zabieg
obejmuje: peeling, maskę i wmasowanie odżywczego olejku.

Zabieg czekoladowy wykorzystujący cenne właściwości ziaren kakaowca, które działają regenerująco i odżywczo.
Zabieg czekoladowy pobudza mikrokrążenie dzięki czemu działa wyszczuplająco i ujędrniająco. Wspaniały czekoladowy
zapach towarzyszący zabiegowi pobudza produkcję hormonów szczęścia (endorfin), daje uczucie relaksu, odprężenia
i poprawy samopoczucia. Skóra po zabiegu pachnie czekoladą, jest nawilżona, miękka i aksamitna w dotyku.

czas: 60 minut | cena: 200 zł

czas: 60 minut | cena: 240 zł

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY NA BIUST

INTENSYWNE WYSZCZUPLANIE

Zabieg wzmacniający napięcie i elastyczności skóry biustu. Dzięki właściwościom maski plastycznej daje widoczny efekt
ujędrnienia i odżywienia biustu. Kurację rozpoczynamy od peelingu biustu i dekoltu. Następnie wmasowujemy serum
i wykonujemy intensywny masaż. Po masażu nakładamy plastyczną ujędrniająco-modelującą maskę. Zabieg zakończony
jest wmasowaniem kremu.
czas: 40 minut | cena: 160 zł

Kompletny zabieg wyszczuplający, który redukuje pojawianie się każdego rodzaju cellulitu. Wyjątkowy program, który łączy
efektywność z przyjemnością zmysłową, rozpoczyna się profesjonalną diagnozą rodzaju cellulitu do którego dobierane
są intensywne kosmetyki: peeling, serum, emulsję oraz fluid na którym jest wykonywany intensywny masaż wyszczuplający.
czas: 60 minut | cena: 280 zł

AKSAMITNY DOTYK
Zabieg pielęgnacyjny na ciało ze specjalistycznym masażem . Zabieg rozpoczyna się od peelingu łączącego w sobie
sole morskie i cukry o spersonalizowanym zapachu wybranym przez klientkę. Sole morskie złuszczają martwy naskórek
i uzupełniają składniki mineralne. Kolejnym etapem jest masaż wykonywany na specjalnym nawilżającym kremie do
masażu. Skóra pozostaje odżywiona, nawilżona i wygładzona.
czas: 60 minut | cena: 220 zł

IDEALNY KSZTAŁT
Zabieg zaprojektowany specjalnie dla obszarów ciała, wymagających zdecydowanego i intensywnego działania: uda,
brzuch i pośladki. Zabieg stanowi niezbędną pielęgnację podczas kuracji wyszczuplających, antycellulitowych, lub jako
indywidualny zabieg. Nowoczesne składniki aktywne i specjalne techniki masażu ujędrniającego przywracają napięcie,
gęstość skory oraz modelują sylwetkę.
czas: 60 minut | cena: 280 zł

PEELINGI, KĄPIELE W WANNIE OFURO

IDEALNA SKÓRA
Relaksujący peeling całego ciała oraz wmasowanie odżywczych produktów, pozostawiają skórę promienną i cudownie
gładką w dotyku. Zabieg można połączyć z każdym masażem.
TRZY HERBATY – kryształki soli morskiej oraz liście białej, zielonej i czarnej herbaty, tonizuje i nawilża
czas: 30 minut | cena: 100 zł
ZAPACH WODY – irys błękitny z kwasem mlekowym i olejem z ziaren kukurydzy, odżywia, nawilża, przywraca skórze komfort
czas: 30 minut | cena: 110 zł
KĄPIEL MLECZNA
Kąpiel w kozim mleku, która stanowi skuteczną, naturalną metodę dbania skórę. Enzymy zawarte w mleku, nawilżają,
odżywiają i ujędrniają skórę. Kapiel w mleku to doskonały relaks połączony z pielęgnacją.
czas: 30 minut | cena: 120 zł
KĄPIEL „ZAPACH LASU”
Terapia kąpielowa z kryształami soli morskiej i olejkiem eterycznym jałowca. Reguluje balans mineralny organizmu, leśna
nuta zapachowa pozytywnie nastraja umysł, przywodząc na myśl odpoczynek na leśnej polanie.
czas: 30 minut | cena: 100 zł

P EELI N G I
K Ą P I E L E W WA N NI E O FURO

ZABIEGI NA TWARZ

MOC NAWILŻENIA
Odżywczy zabieg przynoszący ulgę cerze suchej i podrażnionej. Idealny po sezonie letnim czy zimowym, gdy skóra jest
narażona na niekorzystne warunki atmosferyczne. Zabieg łączy fazę oczyszczania i peelingu, aplikację serum i maski
oraz odprężający masaż. Po zabiegu skóra odzyskuje gładkość i elastyczność oraz jest chroniona przed utratą wody.
czas: 50 minut | cena: 180 zł

PERFEKCYJNE OCZYSZCZENIE
Skuteczny zabieg dla skóry tłustej, problematycznej, z tendencją do powstawania stanów zapalnych. Idealne rozwiązanie dla skóry trądzikowej bez względu na wiek. Redukuje nadmiar wydzielania sebum, a także zapewnia matowy
wygląd skóry na długi czas. Oczyszcza skórę, likwiduje niedoskonałości i zapobiega powstawaniu stanów zapalnych.
czas: 50 minut | cena: 180 zł

DELIKATNE UKOJENIE
Zabieg dedykowany dla cery z problemami naczyniowymi. Zabieg uszczelnia naczynia włosowate, zmniejsza ich kruchość
i likwiduje zaczerwienienia. Składniki zawarte w preparatach zapobiegają pękaniu naczyń krwionośnych, nawilżają skórę
i sprawiają, że rumień staje się mniej widoczny.
czas: 50 minut | cena: 180 zł

IDEALNY OWAL TWARZY
Zabieg o intensywnym działaniu modelującym dolny owal twarzy, kontur szyi i dekolt został opracowany dla skór z problemem
wiotczenia. Wysoka koncentracja wyselekcjonowanych ekstraktów roślinnych oraz składników aktywnych poprawia napięcie
skóry, zwiększając jej jędrność i elastyczność, a zastosowane w zabiegu maski doskonale nawilżają, redukując płytkie
zmarszczki związane z przesuszeniem.
czas: 45 minut | cena: 190 zł

Z A BI EG I N A T WA R Z

ZABIEGI NA TWARZ

ZABIEGI NA TWARZ

BOGACTWO NATURY

INTENSYWNA TERAPIA ODMŁADZAJĄCA

Zabieg na twarz w pełni inspirowany naturą, określony zmianami pór roku. Wykorzystując korzyści niesione przez naturę,
zabieg zawiera oryginalne połączenie wyciągów roślinnych dzięki których skóra twarzy pozostaje dotleniona, ujędrniona
i promienna, otulona świeżym zapachem owoców.
czas: 50 minut | cena: 200 zł

Kosmeceutyczny zabieg dostosowany do potrzeb skóry dojrzałej. Zabieg bogaty w nowoczesne i skuteczne składniki
aktywne między innymi opatentowany kompleks H2CR który chroni DNA skóry oraz działa silnie przeciw rodnikowo.
W połączeniu przeciwzmarszczkowym masażem Digi-Esthétique®, zabieg zapewnia szybkie i długo utrzymujące się efekty
działania (redukcja zmarszczek, ujędrnienie, odżywienie, poprawa kolorytu skóry).

ZABIEG Z MASKĄ MODELUJĄCĄ

czas: 70 minut | cena: 400 zł

Jak chłodny kompres w upalny dzień, maska modelująca otula skórę, dając natychmiastowe uczucie świeżości. W trakcie
zabiegu aplikowana jest specjalna ampułka ze skoncentrowanymi składnikami aktywnymi, dostosowanymi do rodzaju
i potrzeb skóry. Zabieg pobudza skórę oraz stymuluje regenerację komórkową.

PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU
Profesjonalny zabieg na okolice oczu o szerokim zakresie działania. Redukuje zasinienia i obrzęki, działa odmładzająco.
Dla wzmocnienia efektów wykonywany jest masaż o działaniu drenującym przy użyciu porcelanowych pałeczek do masażu.

czas: 60 minut | cena: 230 zł
czas: 30 minut | cena: 120 zł
INTENSYWNA TERAPIA NAWILŻAJĄCA
Nawilżająco-odmładzający rytuał stworzony w celu nawodnienia każdego typu cery ze specjalnym protokołem sześciu
wyjątkowych faz oraz ekskluzywnej metody masażu przeciwzmarszczkowego Digi-Esthétique®, połączonych z nowoczesnymi składnikami aktywnymi jak wyciąg z Borowika Szlachetnego który generuje odpowiednią ilość wody w komórkach
skóry, działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo. Rezultaty działania takie jak: poprawa elastyczności skóry i przywrócenie zdrowego kolorytu cery widoczne są już po pierwszym zabiegu.

MĘSKI ZABIEG ODMŁADZAJĄCY NA TWARZ
Detoksykująco-relaksujący zabieg stworzony pod katem specyficznych potrzeb męskiej skóry. Opóźnia procesy starzenia,
nawilża, rozjaśnia i przywraca skórze zdrowy wygląd. Usuwa toksyny, pozostawiając skórę idealnie oczyszczoną.
Zabieg zawiera specjalistyczny masaż połączony z aplikacją produktów o wielofunkcyjnych składnikach aktywnych.
czas: 50 minut | cena: 220 zł

czas: 70 minut | cena: 390 zł

KOSMET YK A PROFESJONALNA

N I EC H I RU RG I C Z N E Z AB I EG I O D M Ł AD Z A JĄC E CAC I
Spektakularny zabieg mający na celu ujędrnienie i wzmocnienie mięśni twarzy oraz spłycenie zmarszczek.
Efekt liftingu i odmłodzenia skóry uzyskuje się dzięki działaniu mikroprądów wzmocnionych wprowadzonym serum
z heksapeptydem w głębokie warstwy skóry. Skóra jest napięta, ujędrniona i rozświetlona.

CACI LIFT
Ujędrnienie i wzmocnienie mięśni twarzy oraz spłycenie zmarszczek. Natychmiastowa poprawa owalu twarzy.
czas: 60 minut | cena: 300 zł
CACI LIFT & HYDROTONE
Ujędrnienie i wzmocnienie mięśni twarzy oraz spłycenie zmarszczek połączone z hydrożelową maską daje doskonały
efekt liftingu z luksusowym nawilżeniem.
czas: 70 minut | cena: 400 zł
CACI ULTIMATE ANTI-AGING FACIAL
Luksusowy zabieg pielęgnacyjny skóry twarzy. Połączenie wszystkich technologii urządzenia CACI daje spektakularne
efekty. Oczyszczenie skóry peelingiem kawitacyjnym jest doskonałym wstępem do zabiegu. Mikroprądy ujędrniają
i wzmacniają mięśnie skóry, a grzebień LED stymuluje proces odnowy włókien kolagenowych i elastyny wypełniając
zmarszczki. Natomiast maska hydrożelowa intensywnie nawilża i koi skórę.
czas: 90 minut | cena: 500 zł
CACI LED
Zabieg wykonywany przy pomocy grzebienia LED. Zabieg ukierunkowany na spłycenie zmarszczek i wygładzenie skóry.
Fotostymulacji światłem LED jest to bezinwazyjna i bezigłowa alternatywa dla zabiegów medycyny estetycznej.
czas: 30 minut | cena: 230 zł

KO S M E T Y K A P RO FESJO N A LN A

KOSMET YK A PROFESJONALNA

CACI EYE LIFT
Lifting okolic oczu wzmacniający mięśnie oraz spłycający zmarszczki wokół oczu. Podczas zabiegu zostają
wprowadzone w głąb skóry takie substancje jak kolagen, wyciąg ze skrzypu, witamina E oraz woda różana, które mają
działanie rewitalizujące i kojące. Skóra wokół oczu jest odżywiona i ujędrniona, a spojrzenie młodsze.
czas: 30 minut | cena: 170 zł
ZABIEG NA DŁONIE
Rewelacyjny odmładzający zabieg walczący z niedoskonałościami skóry dłoni między innymi z przebarwieniami
i plamami. Specjalne techniki wykorzystane podczas zabiegu stymulują naprawę tkanek, a rewitalizujące serum wzmacnia
i ujędrnia skórę dłoni.
czas: 30 minut | cena: 250 zł
TERAPIA ANTYCELLULITOWA X-WAVE
Bezbolesny zabieg antycellulitowy, w którym wykorzystywana jest technologia fali akustycznej. Niezwykle silne impulsy
niezogniskowanego dźwięku rozchodzą się po ciele jak drgania. Fala penetruje tkankę, wpływając terapeutycznie
na leczone miejsce. Skóra po terapii staje się gładsza, jędrna i bardziej sprężysta, a cellulit i miejscowe niedoskonałości
zminimalizowane.
Ramiona
czas: 15 minut | cena: 100 zł
Brzuch + talia
czas: 25 minut | cena: 150 zł
Uda przód + tył
czas: 30 minut | cena: 200 zł
Całe uda + pośladki
czas: 40 minut | cena: 300 zł
DRENAŻ LIMFATYCZNY LYMPHASTIM
Zabieg wykorzystujący metodę sekwencyjnego masażu uciskowego, który pobudza naturalne krążenie limfy i przywraca
prawidłowe funkcjonowanie układu limfatycznego oraz żylnego. To idealny masaż stosowany w leczeniu tzw. zespołu
„ciężkich nóg”, niezbędny dla kobiet chodzących na wysokich obcasach, osób wykonujących pracę w pozycji stojącej.
czas: 30 minut | cena: 70 zł

PIĘK NE D ŁONIE I STOP Y

P I Ę K N E D ŁO N I E I STO P Y

MANICURE SPA
Zabieg pielęgnacyjny dla dłoni i paznokci, obejmujący manicure
z malowaniem paznokci, peeling, maskę oraz masaż dłoni.

czas: 60 minut | cena: 120 zł

MANICURE HYBRYDOWY
bez zabiegu Spa

czas: 60 minut | cena: 120 zł

MANICURE KLASYCZNY
z malowaniem paznokci, bez zabiegu Spa

czas: 45 minut | cena: 80 zł

ZDJĘCIE HYBRYD
czas: 15 minut | cena: 30 zł

KĄPIEL PARAFINOWA DŁONI
czas: 15 minut | cena: 50 zł

PEDICURE SPA
Zabieg pielęgnacyjny dla zmęczonych stóp, obejmujący pedicure
z malowaniem paznokci, peeling, maskę oraz masaż stóp.

czas: 60 minut | cena: 140 zł

PEDICURE KLASYCZNY
bez zabiegu Spa

czas: 45 minut | cena: 100 zł

DODATKOWE ZA B IEGI
KOSMET YCZNE

D O DAT KO W E Z A B I E G I KO S M E T YC Z N E

ET YK IETA SPA

DEPILACJA WOSKIEM
łydki
uda
całe nogi
bikini
pachy
przedramiona
usunięcie wąsika
plecy

cena: 100 zł
cena: 150 zł
cena: 200 zł
cena: 70 zł
cena: 70 zł
cena: 70 zł
cena: 30 zł
cena: 140 zł

Dla komfortu korzystania z usług Natura Spa przygotowaliśmy
kilka wskazówek, które uprzyjemnią wizytę w naszej strefie:
REZERWACJA ZABIEGÓW
W celu rezerwacji zabiegów w Spa prosimy o wcześniejszy
kontakt drogą telefoniczną, osobistą lub e-mailową:

OPRAWA OCZU
henna na brwi
henna na rzęsy
regulacja brwi
cały pakiet

cena: 40 zł
cena: 40 zł
cena: 20 zł
cena: 90 zł

MAKIJAŻ
Delikatny, naturalny makijaż będący idealnym zakończeniem zabiegu na twarz.
dzienny/naturalny
uroczysty/sylwestrowy

cena: 80 zł
cena: 140 zł

tel. +48 89 642 66 03, wew. 300
e-mail: spa@naturamazur.pl
Przybycie do Spa
Prosimy o przybycie do Spa minimum 5 minut przed planowaną
godziną wizyty w celu wypełnienia formularza zdrowotnego.
W przypadku spóźnienia, zabieg będzie skrócony bez
możliwości korekty jego ceny. Zabieg można odwołać bez
obciążenia kosztami minimum 5 godzin przed planowaną
godziną jego rozpoczęcia. W strefie Spa obowiązuje regulamin
dostępny w recepcji Spa.
Godziny pracy Natura Spa
niedziela – czwartek: 9.00 – 20.00
piątek – sobota: 9.00 – 21.00
Godziny otwarcia strefy Wellness
niedziela – czwartek: 8.00 – 21.00
piątek – sobota: 8.00 – 22.00

D O DAT KO W E Z A B I E G I KO S M E T YC Z N E

Natura Mazur Hotel & SPA Warchały
Warchały, ul. Brajnicka 1, 12-122 Jedwabno

Rezerwacja zabiegów
spa@naturamazur.pl
tel. +48 89 642 66 03

