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Menu SPA
Oferta autorska:

CZAS TRWANIA
ZABIEGU:

CENA
ZABIEGU:

80 min

290 zł

50 min

200 zł

50 min

250 zł

50 min

200 zł

Ceremonia powitalna
Regionalna ceremonia relaksu i pielęgnacji na bazie skarbów lubelskiej ziemi. Holistyczna pielęgnacja
skóry w połączeniu z masażem relaksacyjnym głowy i ciała przywraca perfekcyjną harmonię. Wyciągi z chmielu opóźniają procesy starzenia się skóry, a także działają łagodząco i przeciwzapalnie.

Chmielowe odprężenie
To orzeźwiający rytuał nadający skórze gładkość i promienny wygląd. Połączenie peelingu i masażu
to doskonała forma relaksu.

Masaż autorski Focus Premium
Unikatowy masaż stworzony przez Naszych Terapeutów. Połączenie wyjątkowych technik relaksacyjnych z odżywczym masłem przywraca równowagę oraz pozwala osiągnąć błogi stan relaksu.

Rytuał chmielowy
Zabieg opóźniający procesy starzenia się skóry. Wyciągi z chmielu zawarte w peelingu, masce oraz
oleju, nadają skórze zdrowy i pełen blasku wygląd.
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CZAS TRWANIA
ZABIEGU:

CENA
ZABIEGU:

50 min

200 zł

50 min

240 zł

75 min

380 zł

75 min

370 zł

75 min

420 zł

Zabieg silnie odtruwający i zwiększający witalność komórek. Opatentowane składniki aktywne nisz- 50 min
czą i eliminują toksyny oraz inne zanieczyszczenia. Skóra odzyskuje swobodę oddychania i równowagę, a jej komórki energię.

220 zł

Zabiegi na twarz:

Zabieg dostosowany do potrzeb skóry
W pełni spersonalizowany zabieg dla każdego typu cery. Odpowiednio dobrane: peeling, serum,
maska oraz krem pozwalają zachować doskonałą kondycję skóry.

Odżywczy zabieg sezonowy
Nowatorska koncepcja pielęgnacji skóry, oparta na zasadach chronobiologii i smakowitych aromatach, ukazująca młodzieńczy blask skóry, sezon po sezonie. Optymalna doza tlenu, połączona
z koktajlem witaminowym, aby wzmocnić, odżywić i rozpromienić skórę.

Zabieg intensywnie nawilżający
Ekskluzywny, nawilżająco-odmładzający rytuał stworzony w celu nawodnienia każdego typu skóry.
Połączenie nowoczesnych składników aktywnych oraz wyjątkowego masażu, daje efekt nawilżonej
i odmłodzonej skóry.

Zabieg detoksykujący
Intensywny, zbalansowany program odmładzający. Zabieg redukuje wpływ zanieczyszczeń na skórę,
chroni oraz zwiększa energię komórkową. Kompleks detoksykujący to klucz do zachowania młodzieńczego wyglądu skóry.

Zabieg intensywnie odmładzający
Intensywny zabieg łączący wyjątkowo precyzyjne działanie spersonalizowanych produktów ze specjalistycznymi metodami aplikacji. Pięć kroków zabiegu, osiem specyficznych formuł, efektywność
i niezapomniany relaks, w celu uzyskania widocznie młodszej skóry.

Zabieg odtruwający

Zabieg rozjaśniający z wit.C
Nowatorski koncept odmładzania skóry poprzez jej rozjaśnianie i rozświetlanie. Kontroluje proces
tworzenia melaniny, rozjaśniając plamy i przebarwienia. Jednocześnie wzmacnia naturalną zdolność
skóry do odbijania światła. Zapobiega jej starzeniu się.

50 min

290 zł

50 min

350 zł

50 min

420 zł

Zabieg przeciwstarzeniowy ze złotem
Spersonalizowana kuracja odmładzająca wzbogacona o drogocenne właściwości srebra, złota i platyny. Niweluje zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry. Odpowiednio dobrane kosmetyki
dopasowane do potrzeb to idealna odpowiedź na oznaki starzenia się skóry.

Zabieg liftingująco-odmładzający
Innowacyjny zabieg przeciwstarzeniowy inspirowany medycyną estetyczną i wschodnią o potrójnym
działaniu: remodelującym, wypełniającym i wygładzającym. Wykorzystuje elementy masażu
KOBIDO oraz KO-KOBIDO, mającego na celu poprawę konturów twarzy. Dla bardziej witalnej,
zregenerowanej, natychmiastowo ujędrnionej i wymodelowanej twarzy.
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CZAS TRWANIA
ZABIEGU:

CENA
ZABIEGU:

75 min

270 zł

Wyjątkowy zabieg, inspirowany rytuałami dalekiego wschodu. Chwila relaksu z aromatycznymi nuta- 75 min
mi mirry i bursztynu, która pozostawia niezapomniane wspomnienie.

270 zł

Zabiegi na ciało:

Hanakasumi
Unikatowy zabieg inspirowany Japonią. Kremowy peeling enzymatyczny w połączeniu ze złuszczającymi rękawicami idealnie wygładza skórę. Autorski masaż ciała oraz odprężający masaż stóp
wprowadza w błogi stan relaksu. Całość w otulającej atmosferze aromatów kwiatów wiśni i lotosu.

Doznania Orientu

Luksusowy zabieg odmładzający

50 min

220 zł

50 min

190 zł

Natychmiastowy efekt nawilżenia skóry. Przyspiesza regenerację oraz utrzymuje odpowiednie stęże- 50 min
nie kwasu hialuronowego w skórze.

190 zł

Holistyczny rytuał pełen drogocennych składników aktywnych dla koneserów luksusowych terapii.
To połączenie silnego działania odmładzającego z odprężeniem w aromacie wanilii i tymianku.

Żurawinowe odżywienie
Prawdziwa bomba witaminowa dla skóry. Nadaje skórze zdrowego wyglądu oraz zapobiega jej starzeniu się. Cudowne odżywienie skóry w przyjemnym aromacie słodkich owoców żurawiny.

Melonowo-ogórkowa regeneracja

Pomarańczowe ujędrnienie

50 min

200 zł

do 25 min

100 zł

50 min

210 zł

Łączy globalne działanie na cellulit i utratę napięcia poprzez specjalne działanie lipolityczne na zloka- 50 min
lizowaną otyłość. Bazuje na roślinnym kompleksie wyszczuplającym z cynaryną z karczocha.

290 zł

Zabieg wspomagający walkę z cellulitem. Orientalna kompozycja zapachu pomarańczy i cynamonu
pobudza zmysły i odpręża ciało.

Peeling ciała
Aromatyczny peeling idealnie przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji. Wykonywany
ruchami masażu, złuszcza zrogowaciały naskórek, pobudza mikrokrążenie, przez co czyni skórę
jedwabiście gładką.

Zabieg odtruwający DETOX
Zabieg otwierający każdy specjalistyczny program. Intensywne działanie odtruwające dla złagodzenia tkanek, które są słabo natlenione ze względu na nagromadzone toksyny.

TOTAL BODY FOCUS

Zabieg uelastyczniający TONE UP
Zabieg specjalistyczny opracowany dla osób, które doświadczyły utraty elastyczności oraz walczą
z rozstępami. Chroni włókna kolagenu i elastyny przed degradacją, przeciwdziała poluźnieniu skóry.

50 min

270 zł

50 min

270 zł

Zabieg Piękna Mama
Wyjątkowy program pielęgnacji ciała, który regeneruje skórę, zwiększa jej elastyczność oraz zapobiega rozstępom. Wpływa na zmysły, odpręża i relaksuje. Głęboko nawilża skórę, zmniejsza napięcia
oraz niweluje obrzęki nóg.
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Masaże:

Masaż relaksacyjny:
Idealne rozwiązanie by odpocząć od stresu dnia codziennego. Powolne techniki masażu pozwalają
na uzyskanie harmonii ciała i ducha.

Masaż klasyczny:
To najpopularniejsza technika masażu. Pozwala zniwelować napięcia i rozluźnić mięśnie. Polega na
głaskaniu, rozcieraniu i ugniataniu.

Masaż czekoladą
Prawdziwa uczta dla skóry i zmysłów. Poprawia mikrokrążenie, działa odżywczo i regenerująco.
Masaż gorącą czekoladą koi nerwy i wyzwala endorfiny.

Masaż masłem SHEA
Połączenie masażu relaksacyjnego z pielęgnacją ciała. Masło Shea intensywnie nawilża i odżywia
skórę, zapewniając jej sprężystość i gładkość.

Masaż aromatyczną świecą
Masaż wykonywany za pomocą aromatycznego, ciepłego wosku ze świecy. Przyjemnie rozluźnia,
a dodatkowo nawilża i regeneruje skórę.

Masaż stóp z elementami refleksologii
To niezwykle przyjemny sposób na chwilę oddechu. Redukuje napięcia oraz obrzęki. To prawdziwa
ulga dla zmęczonych stóp.

Masaż twarzy, szyi i dekoltu
Mikrotrening dla mięśni twarzy. Wzmacnia je, a także pozwala na dłużej zachować elastyczność
skóry. Wzmaga procesy regeneracyjne oraz niweluje stres.

Masaż głowy
Pozwala w krótkim czasie osiągnąć równowagę psychofizyczną. Rozluźnia napięte mięśnie, niwelując
przy tym ból głowy oraz problemy ze snem. To doskonała metoda na relaks i zastrzyk energii.

Japoński lifting twarzy KOBIDO
Alternatywa dla medycyny estetycznej. To nieinwazyjna walka z oznakami starzenia się skóry. Natychmiast poprawia napięcie oraz elastyczność skóry. Prawdziwy lifting bez użycia skalpela.

CZAS TRWANIA
ZABIEGU:

CENA
ZABIEGU:

częściowy 25 min 110 zł
całościowy 50 min 170 zł

częściowy 25 min 130 zł
całościowy 50 min 190 zł

50 min

160 zł

50 min

200 zł

50 min

200 zł

50 min

150 zł

25 min

140 zł

25 min

130 zł

50 min

290 zł

50 min

180 zł

50 min

250 zł

Detoksykujący masaż miodem
To doskonała forma naturalnej terapii. Drogocenne składniki odżywcze zawarte w miodzie odtruwają i pielęgnują skórę. Dodatkowo specyficzne ruchy odrywania, powodują usunięcie zrogowaciałego
naskórka, przez co skóra staje się jedwabiście gładka.

Masaż autorski Focus Premium
Unikatowy masaż stworzony przez Naszych Terapeutów. Połączenie wyjątkowych technik relaksacyjnych z odżywczym masłem przywraca równowagę oraz pozwala osiągnąć błogi stan relaksu.
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Etykieta Safiro SPA
1) Korzystanie z usług z oferty SPA jest równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do
korzystania z usług oferowanych przez SPA oraz zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2) Safiro SPA jest miejscem wyjątkowego relaksu, dlatego na strefie SPA prosimy o zachowanie ciszy oraz niekorzystanie
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
3) Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wstępu osobom po spożyciu alkoholu lub innych substancji odurzających oraz przerwania zabiegu
w przypadku niestosownego zachowania Gościa.
4) Rejestrowanie dźwięku i obrazu jest możliwe tylko za zgodą Managera SPA.
5) Prosimy o składanie wcześniejszych rezerwacji. W przypadku braku rezerwacji, Gość może skorzystać z usług pod warunkiem dostępnych
terminów.
6) Prosimy o przybycie 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zabiegu. W przypadku spóźnienia, zabieg może zostać skrócony bez możliwości
obniżenia jego ceny.
7) Anulacji zabiegów można dokonać bezkosztowo na 6 godzin przed planowanym rozpoczęciem zabiegu. Rezygnacja w późniejszym czasie
skutkuje obciążeniem rachunku hotelowego 50% wartości zabiegu, natomiast niepojawienie się w odpowiednim terminie skutkuje obciążeniem
w wysokości 100% wartości zabiegu.
8) Dzieci do lat 16 mogą korzystać ze SPA tylko w obecności Opiekuna.
9) Nie polecamy golić lub depilować skóry bezpośrednio przed zabiegami. Nie zalecamy również korzystania z intensywnych kąpieli słonecznych
w dniu zabiegu. Nasz personel poinformuje o wszystkich wskazaniach pielęgnacji domowej po zakończonej wizycie.
10) Nie odpowiadamy za rzeczy wartościowe zgubione w czasie zabiegu. Prosimy o pozostawienie wartościowych przedmiotów
w sejfie dostępnym w pokoju lub innym bezpiecznym miejscu.
11) Goście niekorzystający z usług noclegowych w Hotelu, którzy dokonują rezerwacji w weekendy i święta proszeni są o przedpłatę w wysokości
50% wartości zabiegu. W przypadku niezgłoszenia się w uzgodnionym terminie, kwota nie podlega zwrotowi.
12) Dla zachowania najwyższej jakości wykonywanego zabiegu oraz w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, prosimy u wypełnienie
Karty Gościa. Umożliwi to Naszym Terapeutom zapoznanie się z Państwa aktualnym stanem zdrowia w celu dobrania odpowiedniej pielęgnacji gabinetowej.

Nasi Partnerzy:

