Spa&Wellness Hotel Sopot
ul. J.J. Haffnera 88, 81-715 Sopot
tel. + 58 882 80 28 | tel. kom. + 48 882 075 318
spa@hotelsopot.eu | www.hotelsopot.eu/wellness

Informacje praktyczne
Practical information
Każdy Gość traktowany jest przez nas wyjątkowo i indywidualnie. Dokładamy wszelkich
starań, by każdy Gość wyszedł z naszego Spa zadowolony i odprężony. Prosimy, abyś nam
w tym pomógł, respektując naszą etykietę, która dostępna jest w recepcji Spa&Wellness Hotel
Sopot.
Every guest is treated by us in a special and individual way. We make every effort to ensure that every guest
leaves our Spa happy and relaxed. We ask you to help us in achieving this goal, by respecting our etiquette,
which is available at the reception of Spa & Wellness Hotel Sopot.

1.

Na każdy wybrany zabieg prosimy o przybycie 10 min szybciej.
Please be 10 minutes early for each treatment you choose.

Spa & Wellness Hotel Sopot

2.

W przypadku realizacji vouchera prosimy o poinformowanie recepcji SPA w trakcie rezerwacji zabiegu.
In the case of voucher redemption, please inform the Spa reception desk when booking a treatment.

3.

W przypadku spóżnienia na zabieg, zostanie on skrócony.
If you are late for the treatment, it will be shortened.

Otaczający klimat był dla nas inspiracją do stworzenia atmosfery głębokiej
i wielowymiarowej regeneracji. W naszym menu skomponowaliśmy dla Państwa esencje
zmysłowości, popartą doświadczeniem terapeutycznym.

4.

O odwołaniu zabiegu należy poinformować min. 3 godziny przed planowanym zabiegiem. W przypadku
braku informacji, będą Państwo obciążeni kosztem w wysokości 100% ceny.

Zachęcamy naszych Gości do skorzystania z wyjątkowych zabiegów i rytuałów,
projektowanych tak, aby w pełni poczuć magię biologicznej odnowy.

5.

Our climate inspired us to create an atmosphere of deep and multidimensional regeneration. Our
menu is the essence of sensuality complemented with experience in therapy. We invite our guests to try our
exceptional treatments and rituals designed to feel the magic of athletic recovery. We would like to offer you
special time to rest, be happy and improve.

You should inform about the cancellation of the treatment at least 3 hours in advance. In case of lack of information, you will be
charged 100% of the price.

Goście spoza hotelu zobligowani są do podania numeru karty płatniczej.
Guests from outside the hotel must provide their credit card number while making a treatment reservation.

Korzystanie ze Stref Saun i Relaksu, Pool&Chillout oraz Centrum Fitness
dla Gości Hotelowych jest bezpłatne. Dla Gości z zewnątrz Karnet 3h - 55 zł
The use of the Sauna and Relaxation Zones, Pool&Chillout and Fitness Centre for Hotel Guests
is free of charge. For guests from outside, Pass 3h - PLN 55

Rezerwacja zabiegów
Recepcja Spa&Wellness
Reservation of treatments - Spa & Wellness Reception

tel. + 58 882 80 28 | tel. kom. + 48 882 075 318

Hotel Sopot nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez podmioty zewnętrzne działające
na terenie SPA. Hotel Sopot is not responsible for any damage suffered from external entities.

Rezerwacje / Reservations
tel. + 58 882 80 28 | tel. kom. + 48 882 075 318 | tel. hotel 028

Terapia Hiperbaryczna
Hiperbaric therapy

Jedyna na wybrzeżu czteroosobowa
1,5 ATA Komora Hiberbaryczna w Spa&Wellness Hotel Sopot !

Masaże / Massages

The only four-person 1.5 ATA Hiberbaric Chamber on the Polish coast at the Spa & Wellness Hotel Sopot

Terapia hiperbaryczna polega na oddychaniu stężonym tlenem w warunkach podwyższonego
ciśnienia atmosferycznego. Umożliwia to znaczne zwiększenie rozpuszczalności tlenu we krwi
(nawet 15-krotne), ponieważ tlen jest nie tylko przenoszony przez hemoglobinę, ale także jest
rozpuszczany w osoczu. Zalecana jako rekonwalescencja osobom po przechorowaniu COVID-19.
Hyperbaric therapy means breathing concentrated oxygen under conditions of increased atmospheric pressure. This makes it
possible to significantly increase the solubility of oxygen in the blood (up to 15 times), since oxygen is not only carried by
hemoglobin, it is also dissolved in plasma. Recommended as convalescence for people recovering from the effects of COVID-19.

Masaż Klasyczny / Classic massage

PLN 210 - 60 min / PLN 260 - 90 min

Pięć różnych wariantów masażu na każdą część ciała, aby pobudzić układ nerwowy, poprawić krążenie
i elastyczność, a także poprawić samopoczucie fizyczne i psychiczne.
Najważniejsze rezultaty terapii hiperbarycznej:
The most important effects of hyperbaric therapy:

Five different massage options for each part of the body to stimulate the nervous system, improve circulation and flexibility, as well
as physical and mental well-being.

Masaż Tkanek Głębokich / Deep tissue massage
•

pobudzanie organizmu do intensywnej pracy,

•

fighting infections,

stimulating the body to work intensively,

•

wspomaganie układu odpornościowego,

•

zwiększenie metabolizmu komórkowego,

•

zwiększenie ilości krążących komórek macierzystych,

•
•

przyspieszenie gojenia ran,

regeneracja pourazowa i pooperacyjna,
post-traumatic and postoperative regeneration,

increasing the amount of circulating stem cells,

•

działa odmładzająco oraz odchudzająco,

pomaga w stanach depresji oraz w terapii autyzmu,
helps with depression and in the treatment of autism,

acceleration of wound healing,

Cena terapii:
Terapia 60 min 200 zł
Terapia 90 min 250 zł
Pakiet 3 zabiegów 60 min 510 zł
Pakiet 5 zabiegów 60 min 800 zł
Pakiet 10 zabiegów 60 min 1600 zł

This massage is a form of manual work with the body. Consciously, unconventionally following the function of the myofascial
system. Thanks to it, the body has better blood supply and tissues regenerate faster. It is used to relieve muscle and fascia tension.

rejuvenation and weight loss,

increasing cellular metabolism,

•

przeciwdziałanie skutom przechorowania Covid-19,

Ten masaż to forma manualnej pracy z ciałem. Świadome, nieschematyczne podążanie za funkcją układu
mięśniowo-powięziowego. Dzięki niemu organizm jest lepiej ukrwiony, a tkanki szybciej się regenerują. Służy
rozluźnieniu napięć mięśniowych i powięzi.

counteracting the effects of Covid-19,

supporting the immune system,

•

PLN 260 - 60 min / PLN 320 - 90 min

zwalczanie infekcji,

Therapy price:
Therapy 60 min / PLN 200
Therapy 90 min / PLN 250
A package of 3 treatments 60 min / PLN 510
A package of 5 treatments 60 min / PLN 800
A package of 10 treatments 60 min / PLN 1,600

Masaż leczniczo-relaksacyjny / Healing and relaxing massage

PLN 250 - 60 min / PLN 290 - 90 min

Dzięki naszym metodom używanym w tym masażu - Twój umysł, ciało i dusza zostaną zregenerowane. Ucieknij
od codziennego świata dzięki całkowicie naturalnemu masażowi całego ciała - który odżywi skórę, wyeliminuje
toksyny, rozluźni mięśnie i wzmocni system odpornościowy.
Thanks to our methods used in this massage - your mind, body and soul regenerate. Escape the everyday world with an all-natural
full-body massage that nourishes your skin, eliminates toxins, relaxes your muscles and strengthens your immune system.

Masaż gorącymi kamieniami / Hot stone message

PLN 260 - 60 min / PLN 300 90min

Gorące kamienie w połączeniu z technikami masażu relaksacyjnego to zestaw idealny dla zestresowanego ciała
i umysłu. Ciepło, które oddają kamienie wpływa na poprawę krążenia i metabolizm oraz oczyszczenie organizmu
z toksyn.
Hot stones combined with relaxing massage techniques are a perfect set for a stressed out body and mind. The heat given off by
the stones improves blood circulation and metabolism, and cleanses the body of toxins.

Masaż antycellulitowy bańkami / Cupping anti-cellulite massage

Rezerwacje dokonasz również
przez aplikację Booksy
You can also make booking on Booksy app (application)

PLN 240 - 60 min / PLN 290 - 90 min

Usuwanie cellulitu bańką chińską jest obecnie jednym z najpopularniejszych zabiegów antycellulitowych. Wszystko
dlatego, że masaż bańką chińską pozwala w szybkim czasie i w prosty sposób pozbyć się cellulitu lub wyraźnie
zmniejszyć jego widoczność.
Chinese cupping cellulite removal is currently one of the most popular anti-cellulite treatments. That's because Chinese cupping
massage allows you to quickly and easily get rid of cellulite or significantly reduce its visibility.

Rezerwacje / Reservations
tel. + 58 882 80 28 | tel. kom. + 48 882 075 318 | tel. hotel 028

Lipoliza iniekcyjna

PLN 400 - PLN 2,500

Lipolysis

Masaże specjalne
Special Massages

to nieoperacyjne metoda usuwania miejscowych odtłuszczeń ciała.
Injection lipolysis It is a non-surgical method of removing local body fat.

Zabieg na twarz Galvanic lift - zabieg liftingujący

PLN 600/45min

Facial treatment Galvanic lift - lifting treatment

Masaż autorski - HOTEL SOPOT / Original massage - HOTEL SOPOT

PLN 350 90 min

Zabieg liftingujący na twarz Galvanic lift zwalczy widoczne oznaki starzenia
się skóry u źródła ich powstawania. Wygładzi drobne bruzdy i zmarszczki,
nada cerze świeży, piękny i zdrowy wygląd.

Autorski rytuał całego ciała wprowadzi Cię w świat relaksu i harmonii. Dedykowany masaż odpręży spięte mięśnie
i zapewni doznania ulgi oraz wytchnienia od codzienności.

The Galvanic lift face lifting treatment combats the visible signs of skin aging at the source of their formation. It smooths out fine lines
and wrinkles, gives the skin a fresh, beautiful and healthy look.

The original ritual of Hotel Sopot introduces you to the world of relaxation and harmony. A dedicated massage relaxes tense muscles
and provide a feeling of relief and respite from everyday life. The ritual begins with a foot peeling with elements of reflexotherapy.
We continue the treatment with a full body massage in relaxation techniques and at the end we perform a relaxing head massage.

Peeling v Carbon

PLN 400 / 60min

V-carbon - peeling węglowy bez lasera / V-carbon - carbon peeling without a laser
C-Carbon innowacyjny peeling bez lasera jest 3-etapowym zabiegiem o działaniu oczyszczającym , rozświetlającym i
wyrównującym koloryt skory. Dedykowany jest cerom tłustym, zanieczyszczonym, pozbawianym blasku. Idealnie
sprawdza się również przy skórze mężczyzn.

Masaże orientalne
Oriental Massages

C-Carbon innovative peeling without a laser is a 3-step treatment that cleanses, brightens and evens out the skin tone. It is dedicated
to oily, polluted and dull complexion. It is also perfect for men's skin.

Peeling PRX-33

PLN 500 / 60min

Peeling PRX to doskonały zabieg do poprawy kondycji wiotkiej skóry oraz redukcji przebarwień. Skuteczny w terapii
świeżych (czerwonych) rozstępów.

Masaż tajski stóp z elementami refleksoterapii
Thai foot massage with elements of reflexotherapy

PLN 150 40 min

Idealny by usunąć uczucie “ciężkich i zmęczonych nóg”. Mocno odprężający i relaksujący masaż, podczas którego są
uciskane odpowiednie receptory stóp co wpływa korzystnie na cały organizm.
Perfect to remove the feeling of 'heavy and tired legs'. A very relaxing massage, during which appropriate foot receptors are pressed,
which has a beneficial effect on the whole body.

Peeling PRX is an excellent treatment to improve the condition of flaccid skin and reduce discolouration. Effective in the treatment of
fresh (red) stretch marks.

Aqua Gold - zabieg gwiazd
- głęboka mezoterapia - deep mesotherapy

PLN 150 40 min

Opatentowany aplikator z mikroigłami pokrytymi 24-karatowym złotem. To rewolucyjny, nieinwazyjny i bezbolesny
zabieg, który jest najnowocześniejszą alternatywą dla mezoterapii igłowej. Aplikator pozwala na bezpośrednie
podanie spersonalizowanego koktajlu do skóry właściwej, co pozwala na stymulację skóry i powoduje jej wyraźne
nawilżenie i rozświetlenie.- treatment of the stars

Masaż stymuluje siły witalne, przynosi głębokie odprężenie fizyczne jak i emocjonalną harmonię. Pomagając
wyeliminować napięcie, dolegliwości stresopochodne. Likwiduje przemęczenie i bóle głowy, a dodatkowo korzystnie
wpływa na włosy.

Patented applicator with 24-carat gold-coated microneedles. It is a revolutionary, non-invasive and painless treatment that is the most
modern alternative to needle mesotherapy. The applicator allows direct administration of a personalised cocktail to the dermis, which
stimulates the skin and causes its visible hydration and illumination.

Masaż indyjski głowy / Indian head massage

This massage stimulates vitality, brings deep physical relaxation and emotional harmony. It helps to eliminate tension, stress-related
ailments. It relieves fatigue and headaches, and additionally has a positive effect on the hair.

Masaż indonezyjski Lomi-Lomi / Indonesian Lomi-Lomi Massage

PLN 260 60 min / PLN 320 90 min

Masaż Lomi Lomi zapewnia odczucie błogości, relaksu i zadowolenia duszy oraz ciała. Pomaga przywrócić równowagę
duchową, usunąć blokady i poczucie lęku. Usuwa napięcia emocjonalne oraz pozwala na naładowanie ciała
pozytywną energią.
The Lomi Lomi massage provides a feeling of bliss, relaxation and satisfaction of the soul and body. It helps to restore spiritual
balance, remove blockages and a sense of fear. It removes emotional tensions and allows the body
to be charged with positive energy.

Twarz: 2200 zł
Twarz szyja: 2800 zł
Twarz szyja + dekolt: 3500 zl

Face: PLN 2,200
Face + neck: PLN 2,800
Face + neck + neckline: PLN 3,500

Zabiegi świadczone przez podmiot zewnętrzny, dostępne tylko w godzinach pracy tegoż podmiotu,
szczegółowa oferta dostępna bezpośrednio u jego pracowników.
Treatments provided by an external entity, available only during the working hours of that entity, a detailed offer available directly from its employees.

Rezerwacje / Reservations
tel. + 58 882 80 28 | tel. kom. + 48 882 075 318 | tel. hotel 028

Zabiegi na twarz

Medycyna Estetyczna

Facial Treatments

Aesthetic medicine
Prywatny Gabinet Medycyny Estetycznej Edyta Kowalewska
Private Aesthetic Medicine Clinic Edyta Kowalewska

Zabieg nawilżająco-odmładzający na twarz
Moisturising and rejuvenating facial treatment
Mezoterapia igłowa - biorewitalizacja skóry
Needle mesotherapy - skin biorevitalisation

PLN 600 - PLN 1,200

Metoda mezoterapii igłowej polega na bezpośredniej suplementacji poprzez wstrzykiwanie substancji
leczniczych lub preparatów mających opóźnić proces starzenia się skory.
The method of needle mesotherapy consists in direct supplementation by injecting medicinal substances or preparations to
delay the aging process of the skin.

PLN 220 / 60 min

Nawilżenie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny polegający na zapobieganiu
utraty wody przez skórę. Uczucie świeżości i lekkości zagości na twarzy każdej
osoby wybierającej tę pozycję. Zabieg składa się z peelingu enzymatycznego
/ mikrogranulkowego, masażu twarzy, szyi, dekoltu oraz maski nawilżającoodżywczej.
Moisturising is the basic skin care treatment that prevents water loss through the skin. A feeling of freshness and
lightness appears on the face of every person choosing this option. The treatment consists of an enzymatic /
microgranular peeling, face, neck and cleavage massage and a moisturising and nourishing mask.

Zabieg oczyszczający na twarz / Face cleansing treatment
Mezoterapia igłowa - okolice oczu
Needle mesotherapy - eye area

PLN 400 - PLN 600

PLN 240/60 min

Idealny zabieg dla skóry zanieczyszczonej, która potrzebuje odświeżenia i regeneracji, przywraca blask i jędrność.
Oferta zawiera demakijaż twarzy, peeling enzymatyczny/mikrogranulkowy, masaż twarzy, szyi i dekoltu oraz maskę
regeneracyjną.

Oczy to newralgiczny obszar naszej twarzy. Delikatna i cienka skóra wokół nich jest szczególnie narażona na działanie
czynników zewnętrznych i upływu czasu. Ma przez to większą skłonność do przesuszania się i utraty jędrności.
Mezoterapia okolic oczu to doskonały sposób, aby zapewnić jej nową jakość już po jednym zabiegu.

An ideal treatment for contaminated skin that needs refreshment and regeneration, restores radiance and firmness. The offer includes
face make-up removal, enzymatic / microgranular peeling, face, neck and cleavage massage and a regenerative mask.

The eyes are a critical area of our face. The delicate and thin skin around them is particularly exposed to external factors and the
passage of time. As a result, it has a greater tendency to dry out and lose firmness. Eye area mesotherapy is an excellent way to give
it a new quality after just one treatment.

Zabieg oczyszczający manualny / Manual cleansing treatment

Stymulatory tkankowe
Tissue stimulators

PLN 2400 - PLN 3500

Stymulatory tkankowe to wykorzystywane w medycynie przeciwstarzeniowej preparaty, służące do odbudowy
struktury skóry, dzięki stymulacji komórek skóry, kolagenu i elastyny. Po zaaplikowaniu dają bardzo naturalne efekty
poprawy jędrności, gęstości oraz jakości skóry.
Tissue stimulants are preparations used in anti-aging medicine to rebuild the skin structure by stimulating skin cells, collagen and
elastin. After application, they give very natural effects of improving the firmness, density and quality of the skin.

Stymulatory pod oczy 1600 zł

Toksyna botulinowa
Botulinum toxin

Under eyes stimulators PLN 1,600

PLN 250 / 60 min

Idealny zabieg łączący masaż z głębokim oczyszczaniem cery z zanieczyszczeń w postaci zaskórników. Zabieg składa
się z peelingu entymatycznego/mikrogranulkowego, peelingu kawitacyjnego, następnie oczyszczenia manualnego .
Rytuał zwieńczony jest masażem twarzy i maską, w celu przyspieszenia regeneracji naskórka.
The perfect treatment combining massage with deep cleansing of the skin of impurities in the form of blackheads. The treatment
consists of an enthymatic/microgranular peeling, cavitation peeling, and then manual cleansing. The ritual is finished with a face
massage and a mask in order to accelerate the regeneration of epidermis..

Zabieg złuszczająco-rozjaśniający na bazie Kwasu Migdałowego
An exfoliating and brightening treatment based on Almond Acid

PLN 250 / 60 min

Zabieg polecany jest do każdego rodzaju cery a szczególnie do cery tłustej, trądzikowej z przebarwieniami. Skóra staje
się gładsza, rozświetlona i zyskuje jednolity kolor. Oferta zawiera demakiaż twarzy, użycie peelingu migdałowego,
aplikację maski kojącej, na zakończenie wykonujemy masaż twarzy i dekoltu za pomocą kremu odżywczego.
The treatment is recommended for all skin types, especially oily, acne skin with discolouration. The skin becomes smoother, radiant
and gains a uniform colour. The offer includes facial cleansing, almond peeling, application of a soothing mask, and as a final touch
we massage the face and neckline with a nourishing cream.

PLN 600 - PLN 1,500

Podanie toksyny botulinowej nie wymaga żadnych szczegółowych badań diagnostycznych. Botox jest wstrzykiwany
przy użyciu jednorazowej strzykawki zaopatrzonej w bardzo cienką igłę. Małą ilość preparatu precyzyjnie wstrzykuje
się w kilka miejsc na twarzy. Zabieg trwa krótko.

Masaż twarzy i dekoltu z elementami liftingu Kobido
Face and neckline massage with Kobido lifting elements

The administration of botulinum toxin does not require any detailed diagnostic tests. Botox is injected using a disposable syringe with
a very fine needle. A small amount of the preparation is precisely injected into several places on the face. The process is very quick.

Zabieg pobudzi mikrokrążenie w skórze, dzięki czemu będzie ona bardziej dotleniona i odżywiona. Złuszcza martwe
komórki naskórka, co ułatwia przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry. Dodatkowo niweluje obrzęki oraz objawy
zmęczenia tzw. „worki pod oczami”. Zapobiega powstawaniu zmarszczek oraz poprawia sprężystość mięśni twarzy, co
bezpośrednio wpłynie na elastyczność skóry i zapewni jej dużo zdrowszy wygląd.

Osocze bogato płytkowe i wampirzy lifting

PLN 2500 - 1 okolica /area

Platelet-rich plasma and vampire lifting

PLN 3500 - 2 okolice /area

Terapia osoczem bogato płytkowym to innowacyjny program biostymulacji komórek skory dający długotrwałe efekty
w regeneracji i rewitalizacji skory. Koncentrat osocza PRP ANGEL SYSTEM

PLN 150 / 40 min

The treatment stimulates microcirculation in the skin, thanks to which becomes more oxygenated and nourished. It exfoliates dead
epidermis cells, which facilitates the penetration of active substances into the skin. In addition, it reduces swelling and the symptoms
of fatigue, the so-called 'Bags under the eyes'. It prevents the formation of wrinkles and improves the elasticity of the facial muscles,
which directly affects the elasticity of the skin and gives it a much healthier appearance.

Platelet-rich plasma therapy is an innovative programme of skin cell biostimulation that gives long-lasting effects in terms of skin
regeneration and revitalisation. PRP ANGEL SYSTEM plasma concentrate.

Rezerwacje / Reservations
tel. + 58 882 80 28 | tel. kom. + 48 882 075 318 | tel. hotel 028

Peelingi ciała / Body peelings
Peelingi ciała z masażem / Body peels with massage

PLN 250 60 min

Zapachowa sól lub cukier delikatnie złuszcza martwe warstwy skóry, działając stymulująco
na regenerację nowych komórek. Pozostawia skórę gładką niczym płótno, gotową
do wchłonięcia odżywczych substancji. Zakończeniem zabiegu jest maska, która zapewni
skórze maksymalne nawilżenie i odżywienie.
Fragrant salt or sugar gently exfoliates the dead layers of the skin, stimulating the regeneration of new cells. It leaves
the skin smooth as a canvas, ready to absorb nourishing substances. The treatment ends with a mask that provides
the skin with maximum hydration and nourishment.

Do wyboru 4 rodzaje peelingu:
Peeling morski z maską 250 zł 60 min
Peeling cukrowo - truskawkowy z maską 250 zł 60 min
Peeling cukrowo - dyniowy 250 zł 60 min

4 types of peeling to choose from:
Sea peeling with a mask PLN 250 / 60 min
Strawberry and sugar peeling with a mask PLN 250 / 60 min
Sugar and pumpkin peeling PLN 250 / 60 min

Manicure & Pedicure
Manicure klasyczny / classic
Pedicure klasyczny / classic
Manicure hybrydowy / hybrid
Pedicure hybrydowy / hybrid

PLN 110 / 60 min
PLN 140 / 60 min
PLN 160 / 90 min
PLN 190 / 90 min

Pedicure klasyczny LUX z peelingiem i maską
Classic LUX pedicure with peeling and a mask

Depilacja

Hair removal

łydki / calves
pachy / armpits
uda / thighs
całe nogi / whole legs
bikini / bikini
przedramiona / forearms
twarz / face

PLN 70 / 30 min
PLN 35 / 30 min
PLN 70 / 30 min
PLN 120 / 60 min
PLN 70 / 30 min
PLN 70 / 30 min
PLN 40 / 30 min

PLN 190 / 90 min

Pedicure hybrydowy LUX z peelingiem i maską
LUX hybrid pedicure with peeling and a mask
PLN 240 / 90min

Regulacja Brwi

Inne

Eyebrow shaping
Henna brwi kremowa Refectocil

Others
PLN 50 / 30 min

Cream eyebrow henna Refectocil

Henna brwi kremowa Refectocil z regulacją

Trening z Trenerem Personalnym
Workout with a Personal Trainer

PLN 90 / 60 min

Cream eyebrow henna Refectocil with shaping

PLN 150 / 60 min

Henna brwi pudrowa/odżywcza Elleebana

Jednorazowe wejście dla Gości z zewnątrz
Strefa Saun i Relaksu / Pool & Chillout / Fitness

Powdered/nourishing eyebrow Henna Elleebana
PLN 80 / 30 min

Single entry for outside guests Sauna and relaxation
zone Pool & Chillout zone Fitness Zone

Henna brwi pudrowa/odżywcza Elleebana z regulacją
Powdered/nourishing eyebrows Henna Elleebana with shaping

PLN 55 up to 180 min

PLN 120 / 60 min

Rezerwacje / Reservations
tel. + 58 882 80 28 | tel. kom. + 48 882 075 318 | tel. hotel 028

