Medi.SPA w 4 – gwiazdkowym Hotelu St.Bruno to wyjątkowe miejsce na Mazurach, gdzie można zregenerować ciało
oraz zrelaksować się. Oferujemy szeroką gamę zabiegów, które dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych Gości.
Zapewniamy najwyższą jakość produktów oraz wysoko wykwalifikowanych terapeutów. Sprawimy, że spędzisz tutaj
niezapomniane chwile głębokiego odprężenia…
Prosimy o przybycie do Recepcji Medi.SPA co najmniej 10 minut przed planowanym zabiegiem. W razie spóźnienia
zabieg może zostać skrócony o ten czas bez prawa do zniżki.

ZALECENIA
1. Prosimy o przybycie do Recepcji Medi.SPA co najmniej 10 minut przed planowanym zabiegiem.
W razie spóźnienia zabieg może zostać skrócony o ten czas bez prawa do zniżki.
2. Zmiany w rezerwacjach dotyczące zabiegów prosimy zgłaszać najpóźniej 3 godziny przed terminem zabiegu.
Za usługi odwołane po upływie 3 godzin będzie pobierana opłata w wysokości 50% wartości rezerwacji.
3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z zabiegów wyłącznie za pisemną zgodą rodziców
lub prawnych opiekunów.
4. Zabiegi wkomponowane w pakiety nie wymieniają się, rabaty i promocje nie sumują się.
5. Nie zalecamy spożywania dużych ilości napoi i posiłków na dwie godziny przed zabiegami.
6. Osoby pod wpływem alkoholu nie mogą korzystać z usług Medi.SPA.

KONTAKT
Rezerwacja: tel.: +48 87 732 65 05
Rezerwacja dla Gości hotelowych: tel. wew.: 505
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PIELĘGNACJA TWARZY
ZABIEGI KATEGORII PREMIUM
Vit C Forte 		

75 min

380 zł

75 min

380 zł

55 min

300 zł

55 min

270 zł

55 min

270 zł

55 min

250 zł

55 min

250 zł

55 min

250 zł

Luksusowy, stymulujący zabieg dodający skórze energii, blasku i witalności. Dedykowany do każdego
rodzaju skóry zestresowanej i zmęczonej. Zabieg hamuje procesy starzenia skóry i pobudza ją do
samoregeneracji. Widoczny i odczuwalny efekt rozświetlenia i liftingu.

Spilantol Mimical Effect		
Nowoczesny zabieg inspirowany najaktywniejszymi składnikami wykorzystywanymi w medycynie
estetycznej. Polecany do każdego rodzaju cery - peptydy, kwas hialuronowy, niacynamid
oraz glukonolakton wygładzają rysujące się zmarszczki mimiczne, zapobiegają ich pogłębianiu,
niwelują już istniejące.

ZABIEGI KATEGORII PRO&CONTRA
VIT C Forte Peel 		
Zabieg ekspresowo odświeża, rewitalizuje, widocznie zwęża pory oraz ujednolica koloryt cery. Daje
spektakularny efekt flash, idealny zabieg przed wyjściem poprawiający wygląd i dający efekt liftingu.

Contra - Wrinkle 		
Zabieg do cery dojrzałej, wymagającej stymulacji do odbudowy. Duża dawka retinolu regeneruje
skórę oraz pomaga odzyskać witalność i młodzieńczy wygląd.

Contra – Age 		
Zabieg ujędrniający. Daje efekt odmłodzenia. Wygładza, odświeża i rozświetla.

Contra – Dry 		
Zabieg intensywnie nawilżający, szybko poprawiający kondycję każdego typu skóry z objawami
odwodnienia i wysuszenia.

Contra – Sebum 		
Zabieg doskonale oczyszcza i matuje skórę, rewelacyjnie wygładza jej powierzchnię oraz redukuje
widoczność rozszerzonych porów.

Contra - Redness 		
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka, poprawiający wygląd i komfort skóry ze skłonnością
do zaczerwienień.
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ZABIEGI KATEGORII MEDI EXPRESS
Mandel lift peel

55 min

250 zł

Metamorfoza

45 min

230 zł

S.O.S. wokół oczu YONELLE

25 min

120 zł

Zabieg liftingujący dla skóry zmęczonej, do każdego rodzaju cery.
Zapewnia uczucie spektakularnego liftingu, czyni skórę aksamicie gładką i miękką w dotyku.
Nadaje zdrowy wygląd.

Zabieg regenerujący do cery suchej, dojrzałej redukujący zmarszczki,
intensywnie nawilżający. Cera zyskuje zdrowy i świeży wygląd.

Zabieg przeciwzmarszczkowy z płatkami hydroinfuzyjnymi na okolicę oczu. Intensywnie ujędrnia,
spektakularnie rozjaśnia skórę. Dodawany do innego zabiegu na twarz - 80 zł.

LUKSUSOWA PIELĘGNACJA CIAŁA
MASAŻE PEELINGUJĄCE
55 min

250 zł

55 min

250 zł

45 min
55 min

170 zł
200 zł

45 min
55 min

170 zł
200 zł

Peeling solny / cukrowy

30 min

100 zł

Peeling z woskiem jojoba

30 min

100 zł

Silk Bio-Revital
Polecamy szczególnie osobom zmęczonym, z przesuszoną, podrażnioną skórą.
Działa relaksująco i rewitalizująco.

Silk Perfect Contour
Doskonały, kiedy ciało potrzebuje pobudzenia procesów związanych z modelowaniem sylwetki,
a skóra – intensywnej kompleksowej pielęgnacji i wzmocnienia.

MASAŻE LUX YONELLE
Masaż Perfect Contour
Modelujący masaż całego ciała lub wybranych jego partii (brzuch, uda, pośladki)
o działaniu drenującym, stymulującym metabolizm i regulującym gospodarkę wodną skóry.

Masaż Bio-Revital
Masaż o intensywnym działaniu pielęgnacyjnym, zalecany dla skóry wrażliwej, skłonnej do podrażnień
oraz wymagającej szybkiej i intensywnej regeneracji.

PEELINGI CIAŁA
Świetnie złuszczają naskórek oraz intensywnie wygładzają ciało.
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PIELĘGNACJA CIAŁA
Zabieg antycellulitowy guam

90 min

290 zł

55 min

270 zł

55 min

270 zł

90 min

280 zł

25 min

100 zł

40 min

160 zł

40 min

160 zł

25 min
50 min

95 zł
190 zł

Skuteczny zabieg redukujący cellulit oraz modelujący sylwetkę.
Działa drenująco, zmniejsza obrzęki i poprawia ukrwienie.

Zabieg oczyszczający z mikronizowaną algą
Zabieg polecany dla suchej, zmęczonej skóry, która potrzebuje oczyszczenia z toksyn oraz pobudzenia.
Działa wygładzająco, silnie stymuluje i odżywia tkanki.

Zabieg wygładzająco-odżywczy Velvet Beauty
Luksusowy zabieg kompleksowo odnawiający skórę ciała o intensywnym działaniu regenerującym,
odżywczym i eksfoliującym.

Czekoladowy romans
Rytuał nawilżająco-relaksujący przywracający harmonię ciała. Ceremonia rozpoczyna aromatyczny
peeling, a następnym etapem jest polewanie ciała gorącą czekoladą, która rozgrzewa i koi zmysły.

MASAŻE
Masaż twarzy, szyi i dekoltu
Odżywczy, relaksacyjny masaż, który jest prawdziwym ukojeniem dla suchej i zmęczonej skóry.

Relaksacyjny masaż całego ciała
Relaksujący masaż ciała, wykonany na aromatycznym, ciepłym olejku delikatnie rozluźnia napięcia
mięśniowe i wycisza organizm.

Rozluźniający masaż pleców i stóp
Idealny, by usunąć uczucie “ciężkich, zmęczonych nóg”. Połączenie z masażem pleców głęboko
odpręża i relaksuje. Stosowany regularnie poprawia samopoczucie.

Klasyczny
Wyjątkowe techniki manualne zastosowane podczas niepowtarzalnego, autorskiego masażu pozwolą
osiągnąć stan głębokiego relaksu i odprężenia.
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Gorące kamienie
Połączenie ciepłych kamieni bazaltowych z odprężającym masażem.
Redukuje stres, usuwa objawy zmęczenia.

Masaż Świecą

25 min
50 min

95 zł
190 zł

50 min

190 zł

25 min
50 min

100 zł
200 zł

50 min

200 zł

90 min

290 zł

50 min

180 zł

35 min

120 zł

To wyjątkowy wypoczynek, ukojenie dla ciała i umysłu.
Antyoksydanty zawarte w olejkach mają kompleksowe działanie anty – aging.

Aromaty Natury
Połączenie masażu relaksacyjnego z głębokim nawilżeniem skóry całego ciała.
Daje upust stresom dnia codziennego, a wonne olejki eteryczne wpływają kojąco na zmysły.

Czekoladowa słodycz
Sesja czekoladowego masażu to relaks i rozpieszczanie zmysłów, wyśmienity nastrój i apetyt
na więcej. Masaż czekoladowy wspaniale usuwa stres, napięcie i zmęczenie
oraz pielęgnuje skórę całego ciała.

Masaż HOLISTIC
Odprężająca terapia obejmująca masaż całego ciała łącznie z głową i twarzą. Działa uspokajająco,
relaksuje porządkując wewnętrzną energię naszego ciała.

Masaż liftingujący twarzy Kobido
Japońska sztuka odmładzania łącząca ze sobą pięć elementów. Masaż tkanek głębokich, drenaż
limfatyczny, faza relaksacyjna, lifting oraz akupresura, już po pierwszej sesji sprawią, że skóra twarzy
stanie się bardziej jędrna i zregenerowana.

Masaż bańką
Antycellulitowy masaż wspomagający kuracje wyszczuplające, poprawia jędrność
oraz niweluje tzw. ”skórkę pomarańczową”.
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ZABIEGI NA CIAŁO
Rytuał atlantycki

90 min 350 zł

Orzeźwiająco-relaksujący rytuał inspirowany różnorodnością plaż oceanu Atlantyckiego, niezwykle
zmysłowe nuty kwiatów i owoców pobudzą zmysły i dodadzą energii a zestresowane ciało i umysł
współczesnego, zapracowanego człowieka, osiągnie stan błogiego relaksu.

Pdróż do Polinezji

90 min 350 zł

Egzotyczna podróż po Archipelagu Polinezji – zmysłowy, odżywczo-relaksujący rytuał na ciało
z masażem stemplami , egzotyczne aromaty i bogactwo składników odżywczych przywrócą ciału
ukojenie oraz poprawią samopoczucie.

Nutri action body treatment
Intensywny odżywczo-wygładzający zabieg do skóry suchej i bardzo suchej. Idealny do skóry,
która potrzebuje gruntownej odnowy, intensywnego nawilżenia, gładkości i blasku.
Zabieg przywraca harmonię ciała, uwalnia od stresu i napięć.
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75 min 300 zł

ZABIEGI NA TWARZ
Ella perfect radiance

55 min 270 zł

Intensywny rytuał witaminowo-rozświetlający, zwany również Pomidorowym Rytuałem
ze względu na dużą zawartość likopenu przywraca zdrowy i promienny wygląd skórze,
doskonały na specjalne okazje.

Hydra repulp fresh

55 min 300 zł

Nawilżająco-detoksykujący rytuał, dla wszystkich typów skóry odwodnionej, pobudza, odbudowując
jej zdolność do produkcji lipidów, zapobiega nadmiernej utracie wody cera jest dogłębnie nawilżona
– wygląda świeżo i promiennie, a rysy twarzy są wyraźnie zrelaksowane.

Morpho-structure treatment

55 min 300 zł

Rytuał liftingująco-modelujący dla skóry dojrzałej, skuteczny zastrzyk młodości, który zapewnia
natychmiastowy efekt liftingu, odmładza kontury twarzy, niweluje podwójny podbródek, pomaga
zatrzymać czas i odzyskać młodzieńczy wygląd.

Total lift green
Intensywny ujędrniająco-liftingujący rytuał ze spiruliną i kwasem hialuronowym, który stymuluje
procesy regeneracyjne, modeluje kontur twarzy, spłyca zmarszczki, pozostawiając skórę świeżą,
gładką, elastyczną i wyraźnie odmłodzoną (zabieg dostępny z maską gipsową, dodatkowo płatne
50 zł do zabiegu).

Total lift eyes

55 min 300 zł
75 min 350 zł

40 min 170 zł

Kompleksowy, ujędrniająco-liftingujący zabieg na okolice oczu z wykorzystaniem składników
aktywnych najnowszej generacji. Idealny po nieprzespanej nocy.

BEAUTY EXPRESS TRATMENT
Ella perfect radiance

25 min 150 zł

Ekspresowy zabieg witaminowo-rozświetlający , przywracający zdrowy i promienny wygląd skórze,
szczególnie polecany dla skóry szarej i zmęczonej, przeznaczony dla osób zabieganych,
żyjących w ciągłym pośpiechu, oczekujących natychmiastowych rezultatów.

Hydra
Ekspresowy zabieg nawilżająco-wygładzający do wszystkich typów skóry odwodnionej,
zdradzającej oznaki przesuszenia.

25 min 150 zł
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ROKITNIKOWE LOVE
Ujędrnienie ciała i lifting twarzy
Rokitnikowa maska na bazie masła shea i oleju z rokitnika, wygładzający peeling oraz masaż,
zapewnia bogatą w witaminy odżywczą pielęgnację ciała, która zapobiega powstawaniu
tzw. „pomarańczowej skórki”. Całość dopełnia liftingujący masaż twarzy inspirowany
japońskimi technikami masażu.

Rytuał Rokitnikowy

75 min

360 zł

75 min

320 zł

80 min

260 zł

50 min

200 zł

40 min

160 zł

25 min

140 zł

Relaksujący masaż olejem z rokitnika bogatym w witaminę C, poprzedzony wygładzającym peelingiem
przywraca skórze ciała blask, nawilżenie oraz głębokie odprężenie.

Masaż Shea - Aromaterapia i odżywienie
Masaż całego ciała, twarzy i głowy redukuje napięcia mięśniowe, dotlenia oraz redukuje stres.

Masaż całościowy
Masaż całego ciała olejem z rokitnika oraz manualne techniki, przywrócą skórze ciała odpowiednią
barierę hydrolipidową, a także zrelaksują napięte mięśnie.

Olejowanie włosów
Zabieg łagodzi podrażnienia, suchość skóry głowy oraz poprawia nawilżenie, nadając włosom zdrowy
wygląd i blask.

Peeling całego ciała
Zabieg doskonale złuszcza i wygładza skórę ciała, a witaminy zawarte w oleju rokitnikowym
rozświetlają oraz poprawiają jej kondycję.

RELAKS DLA DWOJGA
Kąpiel z hydromasażem

30 min

120 zł

30 min

120 zł

Kąpiel z dodatkiem soli aromatycznej, połączona z relaksacyjnym hydromasażem. Łagodzi skutki
stresu, działa wyciszająco. Blask świec oraz wspaniała muzyka zaczaruje zmysły.

Sauna parowa Sweet Spa
Szeroki zakres programów do aromaterapii pozwala na dobranie idealnej terapii oczyszczającej.
Olejki eteryczne stymulują zmysły poprawiając samopoczucie.
Intymny zabieg dla dwojga w gabinecie prestige room.
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STREFA MĘSKA
Manicure męski

30 min

60 zł

Pedicure męski

50 min

90 zł

Odprężający rytuał na plecy – rozgrzewający okład

45 min 180 zł

Likwiduje napięcia, łagodzi bóle, a rozgrzewające ciepło maski przenosi w stan głębokiego odprężenia.

Zabieg na twarz Man Esthetic
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic.
Szczególnie polecany dla skóry narażonej na długotrwały kontakt z klimatyzowanym powietrzem
i promieniowaniem komputera. Zmniejsza widoczność worków i cieni pod oczami.

55 min 250 zł
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STREFA MEDI
Mezoterapia bezigłowa

55 min

250 zł

Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjny system odmładzania skóry. Jest to proces bezpieczny,
gdyż nie uszkadza błon komórkowych, a jednocześnie pozwala na wprowadzenie w głąb skóry
substancji aktywnych. Zabieg w wyraźny sposób poprawia regenerację komórek.

ZABIEGI LASEROWE
System EllipseI2PL jest stosowany do leczenia szerokiego wachlarza przypadłości skórnych, takich jak usuwanie zbędnego owłosienia,
zabiegi dla skóry zniszczonej działaniem promieni słonecznych, leczenie trądziku, usuwanie naczynek krwionośnych czy widocznych
zmian pigmentacyjnych skóry.

FOTOODMŁADZANIE
400 zł
400 zł
400 zł
250 zł

Cała twarz
Szyja oraz dekolt
Dłonie
Trądzik młodzieńczy i różowaty

DEPILACJA IPL:
Wąsik 			
Łydki		
Pachy			
Uda		
Bikini 		
Cała twarz

100 zł
200 zł
150 zł
250 zł
200 zł
od 200 zł

Zamykanie naczynek ND-Yag
Laser ND-Yag emituje światło o skoncentrowanej wiązce i długość fali 1064 nm.
Koszt zabiegu ustalony indywidualnie po wcześniejszej konsultacji.

Modelowanie sylwetki EXIMIA
Zabieg urządzeniem Eximia skutecznie redukuje cellulit i tkankę tłuszczową, poprawia elastyczność i sprężystość skóry.
Wspaniałe efekty są zapewnione dzięki połączeniu zaawansowanych technologii ultraporacji kawitacyjnej i endoliftu.

Zabieg EXIMIA
Ujędrnianie i modelowanie
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70 min
50 min

180 zł
140 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
Parafina na dłonie / stopy
Manicure Japoński
Manicure klasyczny z malowaniem
Manicure hybrydowy
Pedicure klasyczny z malowaniem
Pedicure hybrydowy
Zdjęcie hybrydy

30 min
45 min
45 min
60 min
75 min
75 min

60 zł
60 zł
80 zł
120 zł
130 zł
150 zł
35 zł

DEPILACJA WOSKIEM
Wąsik
Pachy
Łydki
Całe nogi

30 zł
60 zł
100 zł
150 zł

PIELĘGNACJA OKOLICY OKA
Regulacja brwi
Henna brwi z regulacją
Henna rzęs

15 zł
40 zł
30 zł

BASEN
Bilet jednorazowego wstępu
Dzieci do 3 lat
Dzieci powyżej 3 lat
Karnet miesięczny
Karnet 10 wejść
Karnet 5 wejść
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35 zł
bezpłatnie
20 zł
189 zł
220 zł
120 zł

MENU DLA NAJMŁODSZYCH
Oferta stworzona z myślą o najmłodszych, którym pragniemy zaproponować niezwykłą przygodę w naszym SPA. Zapewniamy
wspaniałe chwile relaksu połączone z pielęgnacją skóry naszych najmłodszych Gości. Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z usług
SPA nie muszą martwić się co w tym czasie zrobić z pociechą lub nawet z tego powodu zrezygnować z zabiegów.

Masaż zaczarowanej księżniczki lub super bohatera
Masaż wykonywany aromatycznym olejem owocowym, który przenosi dzieci w świat owocowych
przyjemności. Masaż nawilża skórę dziecka oraz wpływa pozytywnie na samopoczucie.

Czekoladowa fantazja

30 min 110 zł

30 min 120 zł

Masaż relaksacyjny wykonywany ciepłą czekoladą. Doskonały aromat czekolady unoszący się w powietrzu wspaniale wpływa na samopoczucie dziecka.

Czekoladowa maseczka

20 min

70 zł

20 min

40 zł

Odżywczo-wygładzająca maseczka na twarz. Aromat czekolady, pobudza endorfiny odpowiedzialne
za dobre samopoczucie i dzięki temu wprowadza dziecko w pozytywny nastrój.

Manicure cukierkowa księżniczka
Delikatny masaż dłoni i baśniowe kolory oczarują każdą księżniczkę.

