
NASZA FILOZOFIA

Naszą filozofią jest wierność holistycznej idei wellness poprzez powrót 
do źródeł czystego spa – wody, która jest zdrojem 

zdrowia, życia, ukojenia zmysłów i piękna.

Dlatego we wszystkich zabiegach wykorzystujemy techniki manualne i łączymy 
je z elementami współczesnej balneologii. Stosujemy najwyższej jakości produkty 
kosmetyczne, które zawierają naturalne składniki i tworzone są zgodnie z filozofią 

zrównoważonego rozwoju.

Filozofia WellU wyrosła na kulcie zdrowia, urody i wysokiej jakości życia . 
Skupia się przede wszystkim na odwracaniu biegu zegara biologicznego przy pomocy 

kosmeceutyków Larens oraz suplementów Nutrivi. Dzięki długoletniej pracy 
prof. Andrzeja Frydrychowskiego, autora metody pozyskiwania bioaktywnego kolagenu 

posiadamy skuteczną receptę na młodość, świeżość i zdrowie.

Zapraszamy do świata rewolucji bez skalpela



LARENS- WIĘCEJ NIŻ PIELĘGNACJA

Larens wraz z Larens Professional Line to specjalistyczna marka kosmeceutyków do pielęgnacji 
skóry twarzy i ciała. Oferuje nowoczesne preparaty, które pod kątem wykorzystanych składników, 
technologii wytwarzania czy spektrum działania jawią się jako rewolucyjne sprzężenie osiągnięć 
nauki i geniuszu natury. Ich receptury powstają w laboratoriach WellU pod okiem naukowców 
z Rady Naukowej WellU oraz Partnerów Naukowych.

BIOPEPTIDE COMPLEX

BIO-PLACENTA

PHYTODERMINA LOFTING

Opatentowany przez WellU bioaktywny kompleks zawierający cenne połączenie oligo- i polipeptydów 
ma nieocenony wpływ na stan skóry, stawów, ścięgien , kości i wszystkich tkanek i narządów, których 
strukture buduje kolagen. Skuteczna alternatywa dla ostrza skalpela. To mądra, holistyczna inwestycja 
w urodę i zdrowie. Panaceum na wiotką, pozbawioną jędrności i gładkości skórę, łamliwe paznokcie, pozba-
wione blasku włosy, kruche kości, wątłe stawy i ścięgna, osłabioną odporność, uciążliwy ból i nawracające 
stany zapalne.

Jest bogata w  czynniki wzrostu, pozyskane na drodze biotechnologicznej z naturalnego surowca. Aktywują 
one syntezę DNA, komórki zaczynają się namnażać, wypełniając ubytki w  skórze i  spłycając oraz likwidu-
jąc zmarszczki. Nowo powstałe komórki oraz naczynia krwionośne umożliwiają lepszy przepływ substancji 
odżywczych i  tlenu, znacznie przyspieszając procesy regeneracyjne. Czynniki wzrostu aktywują syntezę 
fibroblastów i przyrost kolagenu, co poprawia elastyczność i jędrność skóry. Przyczyniają się także 
do wymiany uszkodzonych komórek na nowe. Można zatem powiedzieć, że nasza skóra dostaje nowe życie.

Jak działa? Zamyka składniki wszystkich kompleksów obecnych w masce Bio Renew, dając im optymalne 
warunki do działania. Przede wszystkim tworzy na skórze swoisty film. Pozwala to składnikom wniknąć 
głęboko w skórę i zoptymalizować ich działanie. Ponadto modyfikuje strukturę skóry, wypełnia w niej 
ubytki, dzięki czemu działa przeciwzmarszczkowo, wygładzająco i ochronnie przed szkodliwym działaniem 
czynników zewnętrznych, na które skóra narażona jest każdego dnia. Dodatkowo budowa cząsteczki cyklo-
dekstryny zwiększa rozpuszczalność składników o odmiennym charakterze chemicznym, pozwalając tym 
samym na optymalizację ich działania i zwiększenie ich trwałości w kosmeceutyku.



LIPOSOMAL COLLAGEN COMPLEX

Liposomal Collagen Complex to czysty kolagen zamknięty w dwuwarstwie lipidowej, który dociera do głę-
bokich warstw skóry i dostarcza naturalnych włókien kolagenu i frakcji peptydów bezpośrednio do miejsc 
uszkodzeń w skórze, odbudowując ją od wewnątrz.

znaczące zmniejszenie 
zmarszczek

wysycenie skóry 
kolagenem

efekt liftingu

efekt ultranawilżenia

efekt ochronny, 
wzmacniający skórę



ZABIEGI NA TWARZ



SEKRET WIECZNEJ MŁODOŚCI  
czas zabiegu 70 min – cena 450 pln

Młodzieńczy wygląd i gładka, elastyczna skóra jest największym marzeniem każdego człowieka. Rytuał bę-
dący alternatywą dla zastrzyków kolagenowych, zabiera nas w świat technologii XXI wieku – Super aktywny 
kwartet stworzyły tutaj: inteligentny Biopeptide Complex, Retinol, kwas hialuronowy i Regestril, spełniając 
coraz lepiej nasze marzenie o wiecznej młodości. Peptydy mają właściwości energetyzujące – pobudzają 
komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny. Są pomocne w walce z przebarwieniami – rozjaśniają 
i wyrównują koloryt skóry. Efektem ich zastosowania w kosmetyce jest sprężyste ciało, wypełnienie bruzd 
i nierówności, a także zapobieganie wiotczeniu skóry. Uporządkowana struktura wody nano i heksagonalnej, 
stanowi istotę nawilżania i codziennej pielęgnacji, dzięki zdolności przenikania do każdej, nawet uszkodzonej 
komórki skóry. Intensywnie nawilża, stymuluje regenerację zniszczonych struktur, wzmacnia naturalne me-
chanizmy obronne oraz łagodzi podrażnienia. 

LARENS FOR MEN
czas zabiegu 60 min – cena 420 pln

Kompletny zabieg opracowany specjalnie dla wymagającej skóry męskiej, w szczególności zmęczonej 
i pozbawionej jędrności. Zawarta w zabiegu Ektoina oraz BIopeptyde Complex wspierają funkcje bariery 
ochronnej skóry, maska algowa ukoi podrażnienia, a rozluźniający masaż twarzy usunie napięcie i wprowa-
dzi w stan relaksu. Skóra po zabiegu jest dogłębnie oczyszczona, zregenerowana i nawilżona.

ZABIEGI NA TWARZ

BIO RENEW LARENS PRO LIFT
czas zabiegu 60 min – cena 450 pln

Zabieg BIO Renew Larens Pro Lift, to kompleksowy rytuał dla twarzy z zastosowaniem innowacyjnej 
maski BIO Renew PRO Tissue Face Mask, która zawiera wysoko skoncentrowane składniki aktywne: 
kompleks bioaktywnych czynników wzrostu z roślinnej placenty BIO-Placenta, regenerujące peptydy 
kolagenu rybiego w Biopeptide Complex i liftingujące oligosacharydy w postaci Phytodermina 
Lifting®.  Spektakularne efekty działania w postaci: ultranawilżenia , mocnego ujędrnienia skóry, 
spłycenia zmarszczek, poprawy owalu twarzy i wyrównania kolorytu cery są widoczne natychmiasto-
wo po 40 minutowym zabiegu. Co więcej efekty mają charakter progresywny - wzmacniają się po 
kilku dniach.  Renew Larens Pro Lift zachwyca skutecznością, doskonale zastępując inwazyjne zabiegi 
liftingujące.

POLECAMY

LAUREAT NAGRODY

Efekt :  odmłodzen ie  |  regenerac ja

Efekt :  nawi l żen ie  |  oczyszczen ie  |  regenerac ja

Efekt :   odmłodzen ie 



ZABIEGI NA TWARZ

MOC NAWODNIENIA

KOBIDO

czas zabiegu 60 min – cena 420 pln

czas zabiegu 90 min – cena 380 pln

Ultranawilżający zabieg z kompleksem naturalnych peptydów kolagenu rybiego i zestawem synergicznie 
działających składników aktywnych oraz maski algowej natychmiastowo i długotrwale zwiększy nawilżenie 
skóry. Specjalnie opracowany masaż twarzy szyi i dekoltu zapewni skórze jędrność i witalność. Dedykowa-
ny dla każdego rodzaju cery w szczególności suchej, wrażliwej i atopowej.

To wyjątkowy zabieg, inaczej zwany japońskim liftingiem twarzy. 
Należy do jednej z najtrudniejszych technik masażu na świecie i zawiera największą ilość i połączenia technik 
manualnych, które w końcowym efekcie dają spektakularne efekty. KOBIDO, to połączenie  masażu tkanek 
głębokich, drenażu limfatycznego, masażu relaksującego, liftingu i akupresury. Konwencja zabiegu manual-
nego w harmonii z naturą, zachowuje wszystkie aspekty estetyczne i zdrowotne. Jest to idealny zabieg 
dla osób poszukujących naturalnych, holistycznych i bezinwazyjnych metod odmładzania.
      

MASAŻ ANTI–AGING  
czas zabiegu 25 min – cena 190 pln

To doskonały sposób na zachowanie młodego wyglądu. Stosowane techniki ugniatania, silnego rozcierania 
oraz oklepywania znakomicie poprawiają sprężystość mięśni i skóry twarzy. Masaż anti-aging nie jest pole-
cany dla osób z cerą naczynkową. 

CEREMONIA KOBIDO
czas zabiegu 150 min – cena 600 pln

To połączenie masażu twarzy Kobido z pielęgnacją, aromaterapią i litoterapią. Rytuał przeprowadzony 
jest zgodnie z ceremonią Kobido, praktykowaną w tzw. Domach Kobido w Japonii i Chinach.

KOBIDO TO FILOZOFIA, HISTORIA I CEREMONIA
Połączenie masażu twarzy Kobido z pielęgnacją pozwala osiągnąć wyjątkowy efekt kosmetyczny w postaci 
głębokiego oczyszczania, rewitalizacji oraz odżywienia skóry twarzy. W sposób bezinwazyjny zabieg przy-
wróci naturalne piękno skóry twarzy z mocnym liftingiem.
Jest to ceremonia z efektem Wow ! 



ZABIEGI I CEREMONIE NA CIAŁO



ZABIEGI I CEREMONIE NA CIAŁO

BIOPEPTYDOWA CEREMONIA
czas zabiegu z masażem 90 min – cena 450 pln

Równowaga piękna, młodzieńczości oraz zapewnione poczucie komfortu budują całkiem nową świadomość 
własnego ciała. Za sprawą Biopeptydowej Ceremonii poczujecie się Państwo świetnie we własnej skórze. 
Dzięki zawartości biopeptide complex i naturalnego kolagenu skóra zostanie błyskawicznie wzmocniona 
i wygładzona. Zabieg został wzbogacony rewolucyjną substancją Regestril-em, której skuteczność w walce 
z niedoskonałościami skóry została udowodniona w licznych badaniach naukowych. Świetnie redukuje 
rozstępy a także skutecznie zapobiega powstawaniu nowych. Dodatkowo zawartość allantoiny, masła shea, 
kwasu hialuronowego, witaminy E i oleju z awokado spowalnia proces starzenia się skóry, chroni ją przed 
negatywnym działaniem wolnych rodników, zatrzymując młodzieńczy wygląd i zdrowy koloryt na dłużej. 

ZŁOTO AFRODYTY
czas zabiegu 90 min – cena 430 pln  |  czas zabiegu z pielęgnacją twarzy 120 min – cena 690 pln

Luksusowa ceremonia, stworzona na bazie złota, pereł i szampana, gwarantuje ekskluzywną pielęgnację 
ciała. Mikrocząsteczki złota subtelnie oprószą cerę, dodając jej świetlistego blasku, pobudzą do produkcji 
kolagenu i elastyny, oraz ukoją podrażnienia. Delikatne kwasy owocowe, zawarte w szampanie, lekko 
zmiękczą naskórek oraz pobudzą jego odnowę, a antyoksydanty wspomogą walkę z wolnymi rodnikami. 
Ta holistyczna pielęgnacja spowoduje, że ciało stanie się bardziej gładkie, lśniące i otulone zmysłowym 
zapachem. Jest to doskonała propozycja przed ważnymi spotkaniami, kiedy musimy być w wyjątkowej 
formie fizycznej oraz psychicznej. 

UJĘDRNIAJĄCA CEREMONIA ANTYCELLULITOWA NA BAZIE ALG 
czas zabiegu 90 min – cena 420 pln

Morskie rozwiązanie na udoskonalenie figury i wygładzenie cellulitu. Ten silnie działający zabieg, celujący 
we wszystkie stopnie cellulitu, rozbija tkankę tłuszczową, przyspiesza jej usuwanie oraz zapobiega jej 
ponownemu gromadzeniu się. Aktywne preparaty na bazie algi Fucus, zastosowane w zabiegu ,stymulują 
mikrocyrkulację, pozwalają przyspieszyć metabolizm w tkankach tłuszczowych, poprawią właściwości 
drenujące a także dostarczą skórze tlenu i energii oraz zwiększą jej napięcie i jędrność.

CZEKOLADOWA ROZKOSZ A’LA BIAŁY KAMIEŃ
czas zabiegu z masażem 80 min – cena 380 pln

To relaksujący, pachnący rytuał dla ciała z użyciem ciepłej, płynnej czekolady. Działa jak afrodyzjak, 
stymulując produkcję endorfin - hormonów szczęścia i zadowolenia. Polewanie ciała gorącą czekoladą 
i relaksacyjny masaż całego ciała, poprzedzony peelingiem cukrowym z drobinami nasion kakaowca ukoi 
zmysły i doda energii. Skóra stanie się gładka, lśniąca i sprężysta. 



MALINOWE ORZEŹWIENIE
czas zabiegu 90 min – cena 420 pln

Zabieg wyszczuplająco-detoksykujący z przyjemną malino-cytrynową nutą zapachową. Pielęgnacja antycel-
lulitowa i modelująca sylwetkę – pobudza rozpad komórek tłuszczowych i zapobiega gromadzeniu 
się nowych. Łagodzi objawy „skórki pomarańczowej” oraz stymuluje przepływ limfy. Głęboko oczyszcza 
skórę, wygładza ją i uelastycznia, działa antyoksydacyjnie. 

ZABIEGI I CEREMONIE NA CIAŁO

RYTUAŁ DLA DŻENTELMENA
czas zabiegu 90 min – cena 430 pln

Rytuał „dla Dżentelmena” to eco-zabieg na ciało o subtelnej, męskiej nucie zapachowej. Swoją wyjątko-
wość zawdzięcza właściwościom, jakie przypisuje się olejowi z konopi, który uznawany jest za jeden 
z najlepszych olejów nawilżających. Jest on pomocny w pielęgnacji każdej cery (skóry suchej, zniszczonej, 
wrażliwej, a także dojrzałej). Kosmetyki z olejem konopnym utrzymują skórę w dobrej kondycji, zmniejszają 
przebarwienia oraz wyrównują koloryt skóry. Łagodna formuła zawierająca wyselekcjonowane, naturalne 
składniki, wspomaga procesy odnowy i regeneracji ciała. 

POMARAŃCZOWY GAJ
czas zabiegu 90 min – cena 420 pln

Peeling, którym rozpoczyna się rytuał, poza pomarańczą zawiera także algi brunatne Sculptosane 
oraz Kalpariane, które skutecznie wygładzają skórę, blokują zaleganie tłuszczu w komórkach i przeciwdzia-
łają powstawaniu rozstępom. Następnie wykonywana jest żelowa maska z dodatkiem pantenolu, kaszta-
nowca i kolagenu morskiego, odpowiedzialna za dogłębne nawilżenie i uelastycznienie skóry. Zwieńczeniem 
rytuału jest relaksujący masaż na bazie masła shea o zapachu cytrusów. 



ZABIEGI I CEREMONIE NA CIAŁO BY SKEYNDOR

SZAFIROWY DOTYK ODNOWY  

REWITALIZUJĄCA MOC HEMATYTU  

ZIELONA HERBATA DETOX CIAŁA I ZMYSŁÓW  

DRENUJĄCA MOC LODOWCA   

czas zabiegu 90 min – cena 490 pln

peeling  |  okład  |  masaż

czas zabiegu 90 min – cena 490 pln

peeling  |  okład  |  masaż

czas zabiegu 90 min – cena 490 pln

peeling  |  okład  |  masaż

czas zabiegu 80 min – cena 490 pln

okład  |  masaż

Ten delikatny okład z drobinkami szafiru to słodka pieszczota natury, która napełni Twoją skórę blaskiem 
i energią, głęboko rewitalizując i pozostawiając ciało w pełni zrelaksowane. Idealny dla skóry wymagającej 
głębokiej odnowy.

Remineralizujące i silnie ujędrniające właściwości ekstraktu z hematytu i organicznego błota otulają Twoją 
skórę, pozostawiając ją jedwabistą i jędrną, gotową do masażu, który jest zwieńczeniem tego rytuału. 
Przeznaczony do skóry wymagającej głębokiego nawilżenia.

Ten odnawiający, musujący okład z zieloną herbatą i kombinacją wysoce oczyszczających owoców cytruso-
wych usuwa toksyny i zanieczyszczenia ze skóry. Jego zaskakujący efekt rozgrzewający to uczta 
dla zmysłów. Idealny dla skóry wymagającej dotlenienia i podniesienia witalności.

Ten zimny okład na nogi zawierający wodę z lodowca i miętę w połączeniu z masażem stóp reaktywuje 
i stymuluje całe ciało. Poprawia krążenie i działa silnie drenująco, przynosząc niezwykłe uczucie ulgi, 
szczególnie u osób z przemęczonymi nogami. Jeśli czujesz, że Twoje nogi są “ciężkie i zmęczone” 
to, ten rytuał jest dla Ciebie.



STREFA MASAŻU



PEELING SOLNY 

PEELING POMARAŃCZOWO- MORELOWY  

PEELING WĘGIELOWY  

PEELING SEZAMOWY Z AWOKADO   

ARABIAN OASIS - MASAŻ RELAKSACYJNY   

czas zabiegu 70 min – cena 360 pln

czas zabiegu 70 min – cena 360 pln

czas zabiegu 70 min – cena 360 pln

czas zabiegu 70 min – cena 360 pln

czas zabiegu 60 min – cena 310 pln

Głęboko odnawiający i energetyzujący zabieg złuszczający w połączeniu z relaksacyjnym masażem, wyko-
rzystuje mineralizującą moc minerałów i soli termalnych do usuwania martwych komórek i zanieczyszczeń 
z wyjątkową nutą świeżości. Bardzo skuteczny do witalizacji suchej lub bardzo suchej skóry.

Peeling w połączeniu z masażem ma właściwości antyoksydacyjne i regenerujące dzięki wyjątkowym 
właściwościom bogatych w witaminy pomarańczy i moreli. Odkryj prawdziwy blask swojej skóry dzięki 
ożywczym składnikom aktywnym otulonym wyjątkowym zapachem. Idealny dla każdego rodzaju skóry. 

Uwolnij się od toksyn dzięki zabiegowi na bazie organicznego błota, węgla drzewnego i piasku wulkanicz-
nego, który w połączeniu z masażem oczyszcza, wygładza i intensywnie remineralizuje skórę. Przeznaczony 
dla osób żyjących w środowisku miejskim i potrzebujących dodatkowej detoksykacji dla uzyskania gładkiej, 
równej skóry. 

Poczuj, jak kremowość awokado otula całe Twoje ciało odżywieniem, delikatnością i miękkością. 
Zabieg złuszczający z drobinkami sezamu w połączeniu z masażem pielęgnacyjnym łagodnie usuwają 
martwe komórki. Szczególnie nadaje się do delikatnej i wrażliwej skóry z tendencją do przesuszenia. 
Rekomendowany dla kobiet w ciąży.

Ten luksusowy masaż łączy w sobie szereg wyjątkowych technik inspirowanych różnymi kulturami świata 
arabskiego, aby wprowadzić w stan głębokiego relaksu i dobrego samopoczucia, od stóp do głów. Rozko-
szuj się magiczną konsystencją balsamu malachitowego otulającego Twoją skórę i osiągnij spektakularne 
uczucie odprężenia i rozluźnienia mięśni.

STREFA MASAŻU BY SKEYNDOR



MEDITERRANEAN ORIGINS - MASAŻ ŚWIECĄ UWALNIAJĄCY NAPIĘCIA     

DEEP PACIFIC - MASAŻ RELAKSACYJNY      

czas zabiegu 60 min – cena 310 pln

czas zabiegu 60 min – cena 310 pln

Zainspirowana Morzem Śródziemnym, terapia to skrzyżowanie Wschodu i Zachodu, łącząca szwedzkie 
i tureckie techniki masażu. Zanurz się w luksusowej atmosferze, gdy ciepły olejek ze świecy o wyjątkowym 
pomarańczowym zapachu rozpływa się na Twojej skórze. Odkryj prawdziwą sztukę relaksowania ciała.

Kojący masaż, który łączy refleksologię twarzy i różne starożytne techniki, które rozpieszczają Twoje 
ciało z różną intensywnością, od średniej do bardzo delikatnej. Ciesz się relaksującymi właściwościami 
balsamu z konopi, rozładuj napięcia i obudź swoje najgłębsze uczucia, aby ponownie połączyć się ze swoimi 
korzeniami.

STREFA MASAŻU BY SKEYNDOR



MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
czas zabiegu 25 min – cena 140 pln  |  czas zabiegu 50 min – cena 260 pln

Głęboko relaksujący masaż klasyczny z użyciem rozgrzanych bazaltowych kamieni wulkanicznych. Jest do-
skonale odprężający, zmniejszający napięcie mięśniowe, przywracający wewnętrzną równowagę i harmonię. 
Przyjemne ciepło kamieni balansuje przepływ energii, łagodzi napięcia mięśniowe i usprawnia krążenie. 
Po niezapomnianej sesji masażu odzyskuje się siły witalne i harmonię ciała i umysłu. 

MASAŻ KLASYCZNY
czas zabiegu 25 min – cena 130 pln  |  czas zabiegu 50 min – cena 230 pln

Stosowane w masażu techniki mają za zadanie rozluźnić tkanki miękkie , zmniejszyć napięcia mięśniowe , 
jak również poprawić przepływ krwi i limfy. Wspomaga regenerację tkanek i poprawia przemianę materii. 

MASAŻ RELAKSACYJNY Z AROMATERAPIĄ
czas zabiegu 25 min – cena 140 pln  |  czas zabiegu 50 min – cena 240 pln

Relaksacyjny masaż, wykonywany z użyciem olejków lub maseł aromatycznych, który przenosi w świat 
wyjątkowych doznań. Sprawia, że każdy poczuje odprężenie i poprawę samopoczucia. Spokojny, rytmicznie 
wykonany masaż niweluje stres oraz związane z nim dolegliwości takie jak: bóle głowy i pleców, zaburzenia 
koncentracji, czy też ogólne przemęczenie organizmu.

MASAŻ AUTORSKI
czas zabiegu 25 min – cena 140 pln  |  czas zabiegu 50 min – cena 260 pln

Wyjątkowe techniki manualne zastosowane podczas masażu uzupełnione dobroczynnym działaniem olejków 
aromaterapeutycznych, połączone z delikatnym ciepłem płynącym z wulkanicznych kamieni oraz wzbogaco-
ne drenującymi ruchami z zastosowaniem bańki chińskiej pozwolą osiągnąć stan głębokiego relaksu 
i odprężenia.

MASAŻ CZEKOLADOWY
czas zabiegu 25 min – cena 140 pln  |  czas zabiegu 50 min – cena 250 pln

Sesja masażu to relaks i rozpieszczanie zmysłów, wyśmienity nastrój i apetyt na więcej. Masaż ten wspa-
niale usuwa stres, napięcie i zmęczenie oraz pielęgnuje skórę całego ciała - nawilża, wygładza, 
ma działanie odmładzające i poprawia jej koloryt. 

STREFA MASAŻU



STREFA MASAŻU

MASAŻ DLA PRZYSZŁYCH MAM
czas zabiegu 50 min – cena 240 pln

Poprawia samopoczucie dzięki płynnym, relaksującym ruchom. Masaż ten usuwa napięcia często towa-
rzyszące ciąży,stymuluje krążenie krwi i limfy, dotlenia tkanki i usprawnia usuwanie toksyn. Masaż można 
wykonywać od drugiego trymestru ciąży.  

TAJSKI MASAŻ STÓP

Leczniczy masaż stanowiący połączenie akupresury i ajurwedy, obejmuje m.in. masaż podeszwy, grzbie-
tu stopy, palców, kostek, łydek, okolic kolana. Poprzez działanie na strefy refleksologiczne stóp masaż 
wspomaga odtruwanie organizmu z toksyn, poprawia sen, usuwa uczucie „ciężkich nóg”. Wpływa również 
na procesy trawienne, system hormonalny, gruczoły limfatyczne i centralny system nerwowy. Tajski masaż 
poprzedzony jest relaksującą kąpielą stóp. Szczególnie zalecany jest dla osób narażonych na nadmierne 
obciążenie stóp (np. praca stojąca, niektóre dziedziny sportu, otyłość), a także po długotrwałym wysiłku 
czy w stanie zmęczenia organizmu bez wyraźnej przyczyny. 

czas zabiegu 50 min – cena 280 pln

MASAŻ DLA AKTYWNYCH

MASAŻ LOMI LOMI NUI

czas zabiegu 40 min – cena 200 pln

czas zabiegu 60 min – cena 300 pln

Szczególnie polecany po pieszych, rowerowych i narciarskich wycieczkach w naszych pięknych okolicach. 
Specjalnie dobrane techniki masażu, rozluźnią zmęczone mięśnie i złagodzą ból, a także przyspieszą rege-
nerację tkanek i odprowadzenie kwasu mlekowego.

Pozwoli Ci przenieść się na chwilę na hawajską plażę. Charakterystyczną techniką masażu jest masowanie 
przedramionami. Technika masażu polega na odpowiednim nacisku na określone punkty i rejony ciała 
i uruchamianiu po kolei wszystkich stawów – przez obroty, rozciąganie, potrząsanie, zginanie i prostowa-
nie. Dzięki płynnym, harmonijnym ruchom masażysty, działaniu rozgrzanych aromatycznych olejków 
i hawajskiej relaksacyjnej muzyce poczujesz odprężenie i głęboki relaks. 

MASAŻ INDONEZYJSKI
czas zabiegu 60 min – cena 300 pln

Łączy w sobie techniki jawajskie i balijskie z elementami masażu ajurwedycznego. Głębokie oddziaływanie 
dłońmi, akupresury i refleksoterapii wykorzystuje się do rozluźnienia mięśni oraz pobudzenia organizmu 
w celu osiągnięcia stanu harmonii ciała, umysłu i duszy. Podczas masażu indonezyjskiego tkanka mięśnio-
wa i skórna jest głęboko i mocno stymulowana, dzięki czemu masaż ten polecany jest szczególnie 
do wspomagania leczenia kontuzji, niwelowania cellulitu oraz poprawy zwiotczałej, mało elastycznej skóry. 
Masaż indonezyjski poprawia również krążenie krwi i limfy. Usprawnia układ odpornościowy oraz nerwowy. 



KĄPIELE



KĄPIELE

MULTIVITAMINOWA
czas zabiegu 20 min – cena 120 pln

Ta kąpiel, to bardzo przyjemna „bomba” witamin zapewniająca skórze wyjątkową regenerację oraz rewita-
lizację.

ALGOWA
czas zabiegu 20 min – cena 140 pln

Kąpiel z zastosowaniem mikronizowanej algi niebieskiej. Intensywnie nawilża, oczyszcza i ujędrnia skórę. 

MLECZNA
czas zabiegu 20 min – cena 140 pln

Kąpiel mleczna nazywana również „Kąpielą Kleopatry”, przygotowana jest na bazie mleka koziego i sprosz-
kowanych owoców maliny i winogron. Kozie mleko zawiera dużą ilość odżywczych białek i witamin, 
a dzięki trójglicerydom i kwasom tłuszczowym pomaga utrzymywać odpowiedni poziom pH skóry i ma silne 
działanie antybakteryjne. Udowodniono, że kosmetyki z mlekiem kozy najefektywniej działają na cerę suchą 
i zniszczoną (zawierają większy procent tłuszczu; ok. 30), a także nadają się do każdego typu skóry również 
tej najbardziej wrażliwej. 

SOLANKOWA
czas zabiegu 20 min – cena 100 pln

Kąpiel wykonywana przy użyciu roztworu solanki termalnej jodowo-bromowej o stężeniu 3 %. Stosowana 
głównie w schorzeniach narządu ruchu i skóry. 

IZERSKI CHMIEL
czas zabiegu 20 min – cena 140 pln

To fantastyczny sposób na relaks po ciężkim dniu. A wszystko za sprawą cennych składników, wydo-
bywanych z chmielu, jęczmienia i słodu. Drożdże piwne pomagają przy trądziku, nieczystościach skóry, 
infekcjach, zapobiegają przetłuszczaniu skóry. Zawarte w nich witaminy, kwas foliowy, niacyna, biotyna 
pozytywnie wpływają na funkcjonowanie wielu organów naszego organizmu i przebieg procesów bioche-
micznych. Uodparniają go i wzmacniają. Piwo działa odmładzająco na cerę i doskonale wpływa na skórę, 
włosy i paznokcie. Niewielką ilość piwa wypita podczas kąpieli wzmaga skuteczność działania zarówno 
od wewnątrz jak i na zewnątrz. 

ORIENTALNA
czas zabiegu 20 min – cena 120 pln

Kąpiel z zastosowaniem orzeźwiających pudrów o zapachu bambusa i grapefruita. Posiadająca właściwości 
kojące i energetyzujące. Doskonała dla osób zmęczonych. 
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SPA KIDS

ZABIEGI MOGĄ BYĆ WYKONYWANE W OBECNOŚCI RODZICA

OWOCOWY SUPER BOHATER
czas pielęgnacji ciała ok. 30 min – cena 170 pln
czas masażu częściowego pleców ok. 15 min – cena 120 pln

Niesamowita przyjemność pielęgnacji ciała z nutą zapachową leśnych owoców. Zabieg wygładza delikatną 
skórę i uelastycznia ją a masaż wprowadza w pozytywny nastrój.

ZŁOTA KSIĘŻNICZKA I KSIĄŻĘ

CZEKOLADOWA PRZYGODA

czas pielęgnacji ciała ok. 30 min – cena 170 pln
czas masażu częściowego pleców ok. 15 min – cena 120 pln

czas pielęgnacji ciała ok. 30 min – cena 180 pln
czas masażu częściowego pleców ok. 15 min – cena 130 pln

Masaż ciepłym olejkiem z drobinkami złota, nawilża i rozjaśnia skórę. Wspaniale wpływa na pozytywne 
samopoczucie dziecka. Blask drobinek złota oczaruje każdą Księżniczkę i Księcia.

Masaż ciała wykonany w asyście ciepłej czekolady to rozpieszczenie zmysłów, wyśmienity nastrój 
i apetyt... na słodki kawałeczek czekolady. (Masaż, pielęgnacja końcowa).
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ZABIEGI  REHABILITACYJNE 

ORTOPEDYCZNA TERAPIA MANUALNA KALTENBORNA I EVJENTHA

Obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów 
obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń. Dzięki profesjonalnym terapeutom, certy-
fikowanym przez Europejską Akademię Ortopedyczną Terapii Manualnej oraz Kaltenborn-Evjenth Interna-
tional zapewniamy skuteczną terapię manualną, której wskazaniem do leczenia są wszelkie dolegliwości 
układu ruchu. Terapia manualna znajduje zastosowanie w leczeniu wielu dolegliwości narządu ruchu, 
a w szczególności: 

– dolegliwości bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych będących następstwem zmian zwyrodnienio-
wych czy pourazowych,
– dyskopatii,
– dolegliwości typu migrenowego, 
– cierpnięcia, mrowienia, drętwienia kończyn,
– bocznych skrzywień kręgosłupa (skoliozy),
– innych schorzeń ortopedycznych wymagających postępowania rehabilitacyjnego

Czas zabiegu 30 – 45 min – Cena 200 pln 

KĄPIEL SOLANKOWA

Kąpiel wykonywana przy użyciu roztworu solanki termalnej jodowo-bromowej o stężeniu 3 %. Stosowana 
głównie w schorzeniach narządu ruchu i skóry. 

Czas zabiegu 20 min – cena 100 pln 

Czas zabiegu 20 min – cena 90 pln 
HYDROMASAŻ

Ma zbawienny wpływ nie tylko na stawy, lecz także kręgosłup, mięśnie i skórę. Wpływa kojąco na układ 
nerwowy, poprawia samopoczucie, usuwa zmęczenie i regeneruje siły. 

PNEUMATYCZNY DRENAŻ LIMFATYCZNY 

System terapii uciskowej pobudzający krążenie krwi i limfy stymulując układ mięśniowy poprzez powtarza-
ne kurczenie i rozciąganie. 

Czas zabiegu 30 min – cena 70 pln 



ZABIEGI  REHABILITACYJNE 

OKŁADY BOROWINOWE

Zawarte w borowinie kwasy organiczne i sole nadają jej właściwości przeciwzapalne, ściągające, bakterio-
statyczne i bakteriobójcze. Borowina aplikowana w formie plastrów na zlecone przez lekarza partie ciała. 

Czas zabiegu 20 min – cena 70 pln

ULTRADŹWIĘKI

Sonoterapia, czyli leczenie przez oddziaływanie ultradźwiękami na organizm człowieka stosuje się jako 
czynnik: hamujący procesy zapalne, zmniejszający napięcia mięśni, czyli między innymi jako oddziaływanie 
przeciwbólowe, rozszerzający naczynia krwionośne. 

Czas zabiegu 5-10 min – cena 50 pln

MAGNETOTERAPIA 

Leczenie pulsującym polem magnetycznym stosowana jako zabieg przeciwbólowy, przeciwzapalny, rozkur-
czowy. Umożliwia ona głębokie oddziaływanie na organizm. Magnetoterapia znalazła już zastosowanie 
w kilkunastu działach medycyny, m.in. w ortopedii, reumatologii. 

Czas zabiegu 10 – 15 min – cena 50 pln

ELEKTROTERAPIA

Dziedzina lecznictwa fizykalnego zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu i neuro-
logicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych. Celem elektroterapii jest złagodzenie bólu 
i poprawienie ukrwienia stymulowanej tkanki. Przyspiesza wchłanianie obrzęków i wysięków śródstawo-
wych. 

Czas zabiegu 15 – 20 min – cena 50 pln 

TERAPIA SKOJARZONA

To szczególny zabieg, który jest połączeniem sonoterapii i specjalnie dobranych parametrów elektroterapii. 
Tak zbudowany impuls pozwala na skuteczne przełamanie stanu zapalnego usprawnianego nerwu i przywró-
cenie jego wartości fizjologicznych. Dolegliwości bólowe, spowodowane dyskopatią, przeciążeniem tkanek 
miękkich, czy przeziębieniem nerwu, zostają szybko i skutecznie zlikwidowane. Terapia skojarzona jest 
wynikiem naszych wieloletnich doświadczeń w leczeniu rwy kulszowej, spowodowanej różnymi czynnikami. 
Efekt leczenia terapią skojarzoną jest zawsze pozytywny i przynosi dużą i szybką ulgę w bólu oraz przywra-
ca właściwe funkcje nerwu kulszowego. 

Czas zabiegu 20 min – cena 80 pln



ZABIEGI  REHABILITACYJNE 

KRIOTERAPIA MIEJSCOWA CO2 

Jest zabiegiem działającym głównie przeciwbólowo i przekrwiennie. Wskazania do zabiegu: stany 
po urazach i przeciążeniach , ostre zapalenia tkanek , obrzęki po urazach, reumatoidalne zapalenia stawów, 
nerwobóle nerwów obwodowych. 

Czas zabiegu 3 – 5 min – cena 50 pln 

LASEROTERAPIA 

Mechanizm działania leczniczego promieni lasera polega na wywołaniu drgań atomów w naświetlanych 
komórkach i tkankach. Efektem jest normalizacja wszystkich procesów odbywających się w organizmie. 
Laseroterapia ma szerokie zastosowanie w medycynie sportowej, ortopedii, reumatologii, neurologii 
i dermatologii. 

Czas zabiegu 10 min – cena 50 pln 



1. W dniu zameldowania w hotelu prosimy o potwierdzenie wcześniej zarezerwowanych terminów 
oraz określenie rodzaju zabiegu.

2. Prosimy o przyjście do recepcji Spa co najmniej 5 minut przed planowanym zabiegiem. 
Spóźnienie spowoduje skrócenie czasu zabiegu bez prawa do zniżki.

3. Goście mający problemy zdrowotne (wysokie ciśnienie, choroby serca) oraz kobiety w ciąży powinny 
zgłosić to w recepcji Spa. 

4. Ponieważ zabiegi są rezerwowane specjalnie dla Państwa, prosimy o poinformowanie nas o rezygnacji 
z zarezerwowanego zabiegu co najmniej 5 godzin przed jego planowanym rozpoczęciem, tak abyśmy mogli 
zarezerwować ten termin dla innego Gościa. Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione automatycznie 
zostanie naliczona opłata w wysokości 75% ceny wybranego przez Państwo zabiegu. 

5. Goście z zewnątrz umawiający się na zabiegi, zobowiązani są przy dokonywaniu rezerwacji do uiszczenia 
zaliczki w wysokości 40% wartości zabiegu. 

6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z zabiegów, wyłącznie za pozwoleniem rodziców lub opie-
kunów. 

7. Zabiegi wkomponowane w pakiety nie ulegają wymianie na inne. 

8. Pakiety i promocje nie sumują się. 

9. Strefa SPA to miejsce relaksu i wyciszenia proponujemy więc zrezygnować z używania telefonów 
komórkowych. 

10. Prosimy o przychodzenie do Strefy Spa bez biżuterii.

11. Panom planującym skorzystanie z zabiegów zaleca się ogolenie twarzy co najmniej na 2 godziny 
przed planowaną wizytą, aby uniknąć podrażnienia skóry. 

12. Panie, które zaplanowały zabiegi na całe ciało powinny poddać się depilacji najpóźniej dobę 
przed zabiegiem. 

13. Po wykonaniu określonych masaży mogą pojawić się zasinienia.

14. Większość zabiegów na ciało wykonywana jest bez ubrania. Przed zabiegiem otrzymają Państwo 
jednorazową bieliznę. 

15. Ciepły prysznic przed zabiegiem zapewni całkowite odprężenie i większy komfort podczas zabiegu. 

16. Prosimy o niespożywanie alkoholu przed zabiegiem (zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania 
zabiegu w przypadku, gdy Gość jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych używek).

ETYKIETA SPA


