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ZABIEGI NA TWARZ by SOTHYS: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Intensywny Zabieg Odmładzający BP3
(ukierunkowana kuracja odmładzająca – likwidacja zmarszczek i wiotkości skóry)

90 minut 450 zł

Detox Energie
(intensywny zabieg pielęgnacyjny zwiększający przepływ energii w skórze oraz chroniący przed 
szkodliwymi skutkami stresu)

75 minut 440 zł

Hydra 3HA Hialuronic Acid
(intensywny zabieg nawilżający przywracający skórze komfort, zapewnia skórze uczucie pełnego 
nawodnienia i zachowania młodości)

75 minut 440 zł

Peeling wygładzający z witaminą C
(intensywne odnowienie oraz oczyszczenie skóry, nadanie jej blasku i przywrócenie odpowiedniego 
kolorytu)

60 minut 320 zł

Odmładzająco-orzeźwiający zabieg na okolicę oczu
(szybko redukuje objawy zmęczenia oraz działa odmładzająco)

55 minut 220 zł

Energetyzująco-detoksykujący zabieg dla mężczyzn
(zabieg pielęgnacyjno-oczyszczający z relaksującym masażem głowy)

60 minut 220 zł

ZABIEGI NA TWARZ by ORGANIQUE: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Złocisty Powiew
(zabieg odmładzająco – wygładzający z efektem rozświetlenia skóry na bazie złota, szałwii muszka-
tołowej i oleju z hiszpańskiej lawendy)

60 minut 200 zł

Głębokie Nawodnienie
(zabieg intensywnie nawilżający, na bazie ekstraktu z miąższu dyni i kwasem hialuronowym)

60 minut 180 zł

Herbaciany Opatrunek
(zabieg normalizująco-detoksykujący na bazie zielonej glinki, alg i olejku eterycznego z drzewa her-
bacianego)

60 minut 180 zł
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MASAŻE CAŁEGO CIAŁA: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Masaż orientalny
(orientalny masaż relaksacyjny łączący w sobie techniki lomi lomi oraz masażu tajskiego)

60 minut 230 zł

Masaż So Natural
(autorski masaż relaksacyjny na bazie rozgrzanego masła shea, zakończony ciepłym kompresem 
karku i masażem głowy)

60 minut 230 zł

Masaż czekoladowy
(niezwykle rozluźniający, pobudzający zmysły masaż który stymuluje produkcję endorfin, co wpływa 
na lepsze samopoczucie) 

50 minut 200zł

Masaż aromatyczną świecą
(relaksacyjny masaż wykonany ciepłym, rozpuszczonym woskiem ze specjalnej świecy, jej szlachetny 
skład zapewni skórze odżywienie i gładkość )

50 minut 200zł

Masaż gorącymi kamieniami
(poprawiający ukrwienie oraz rozluźniający masaż rozgrzanymi kamieniami bazaltowymi)

50 minut 200 zł

Masaż klasyczny
(masaż uniwersalny który odpręża ale również uśmierza ból i poprawia sprawność mięśni)

50 minut 180 zł

Masaż relaksacyjny
(masaż zapewnia głębokie rozluźnienie, likwiduje napięcie mięśni, niweluje stres oraz poprawia 
nastrój)

50 minut 180zł

Masaż dla przyszłej mamy
(masaż prenatalny zapewni wspaniały stan odprężenia, pozwalając zrelaksować się przyszłej mamie 
i dziecku)

40 minut 160zł

Masaż biznesowy
(niezwykle odprężający masaż klasyczny, tylnej partii ciała - plecy uda, łydki i stopy)

40 minut 160zł
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MASAŻE CZĘŚCIOWE: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Masaż pleców
(masaż pleców niweluje napięcie i dolegliwości bólowe)

25 minut 120 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu
(masaż relaksacyjny z działaniem odmładzającym)

25 minut 120 zł

Masaż stóp
(masaż stóp z elementami refleksologii)

25 minut 120 zł

RYTUAŁY SPA by ORGANIQUE: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Rytuał czarna orchidea
(peeling całego ciała i relaksacyjny masaż „od stóp do głów”)
*damska linia zapachowa 

80 min 280 zł

Rytuał blue moon
(peeling całego ciała i relaksacyjny masaż „od stóp do głów”)
*męska linia zapachowa 

80 min 280 zł

Złote królestwo
Terapia rozświetlająco – odmładzająca
( peeling całego ciała, maska na ciało, przemasowanie ciała masłem shea )  

80 min 280 zł

Kojąca odnowa                      
Terapia nawilżająco – łagodząca
( peeling całego ciała, maska na ciało, przemasowanie ciała masłem shea)

80 min 270 zł

Kawowe pobudzenie
Terapia ujędrniająco- antycellulitowa z efektem rozgrzania
( peeling całego ciała, serum, maska na ciało, przemasoawanie na masło shea )

80 min 270 zł

Morski detoks
Terapia oczyszczająco- rewitalizująca
( peeling całego ciała, masaż na oleju drenującym, maska na ciało )

80 min 270 zł
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RYTUAŁY SPA by ORGANIQUE DLA DWOJGA: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Ceremonia Króla i Królowej
Terapia rozświetlająco odmładzająca dla dwojga
(peeling całego ciała, maska na ciało, przemasowanie ciała masłem shea)

80 min 500 zł

Czekoladowa rozkosz
Terapia ujędrniająco- wygładzająco dla dwojga
(peeling całego ciała, maska na ciało, przemasowanie ciała masłem shea)

80 min 480 zł

Morskie zauroczenie
Terapia oczyszczająco- rewitalizująca
(peeling całego ciała, masaż na oleju drenującym, maska na ciało)

80min 480 zł

PEELINGI CIAŁA: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Peeling całego ciała solny lub cukrowy 20 min 120 zł

RYTUAŁY SPA by Sotysh: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Hanakasumi
(peeling rękawicą złuszczającą, masaż ciała i stóp)

60 min 320 zł

Rytuał indonezyjski
(egzotyczny zabieg łączący ze sobą masaż całego ciała z rytuałem oddychania)

60 min 320 zł

Siła ujędrnienia
Zabieg ujędrniająco- odmładzający
(peeling modelujący na całe ciało, serum, masaż ujędrniający)

60 min 320 zł

Aromatyczne podróże
Klient personalizuje zabieg, poprzez wybór esencji zapachowej do kosmetyków
(peeling całego ciała, maska na ciało, masaż całego ciała)

80 min 320 zł

*Do rytuałów  możliwość dokupienia masażu twarzy/
masażu twarzy z dobraną ampułką

30 zł/ 
50 zł



www.focushotels.pl

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE, APARATUROWE – TWARZ: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Mikrodermabrazja diamentowa z pielęgnacją
(mikrodermabrazja twarzy i szyi – mechaniczny zabieg kosmetyczny złuszczający martwe komórki 
naskórka)

60 min 170 zł

Thermolifting Magnifico
(Zabieg odmładzający i poprawiający owal twarzy, uelastycznia skórę i spłyca zmarszczki)

30 min 120 zł

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE, APARATUROWE – CIAŁO: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Endermologia + RF + IR Magnifico
 (zabieg wyszczuplający, antycellulitowy - masaż rolkowo- próżniowy połączony z działaniem radio-
frekfencji i poczerwieni)

30 min / 
60 min

120 zł / 
180 zł

*PAKIETY ZABIEGÓW MAGNIFICO   
Przy zakupie 5 zabiegów + 1 gratis 
Przy zakupie 10 zabiegów + 2 gratis
*Do zabiegów endermologii na ciało wymagany jest przeznaczony do tego kombinezon  
(możliwość zakupu w Spa)

ZABIEGI KOSMETYCZNE: CENA  
ZABIEGU:

Regulacja brwi 30 zł

Regulacja brwi + henna 45 zł

Regulacja brwi + henna brwi i rzęs 60 zł
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SPA DLA DŁONI: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Manicure SPA
Zabieg pielęgnacyjny rąk, podczas którego wykonuje się szereg czynności mających na celu popra-
wę wyglądu płytki paznokciowej w tym nadanie wybranego kształtu, pielęgnację skóry dłoni oraz 
nawilżenie.

50 min 120 zł

Manicure SPA kolor
Zabieg manicure spa rozszerzony o pokrycie płytki paznokci lakierem hybrydowym

70 min 150 zł

*usunięcie masy hybrydowej nałożonej w innym salonie/spa 30 zł

SPA DLA STÓP: CZAS TRWANIA 
ZABIEGU:

CENA  
ZABIEGU:

Pedicure SPA
Zabieg pielęgnacyjny stóp, podczas którego wykonuje się szereg czynności mających na celu popra-
wę wyglądu płytki paznokciowej, likwidację zrogowaciałego naskórka oraz nawilżenie i odżywienia 
skóry

60 min 130 zł

Pedicure SPA kolor
Zabieg pedicure spa rozszerzony o pokrycie płytki paznokci lakierem hybrydowym 

80 min 160 zł

www.sonaturalspa.pl

SO Natural SPA 
Stary Rynek 54–59
82–300 Elbląg

t: +48 55 611 66 96
t: +48 660 506 228
spa@focushotels.pl


