
ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Intensywny Zabieg 
Odmładzający 

ßP3

1 godzina i 30 minut ukierunkowanego działania, w celu zwalczania oznak starzenia się skóry: redukcja i zapobieganie pojawianiu się 
zmarszczek, przeciwdziałanie wiotczeniu się skóry. 
Ultra-wyrafinowany zabieg charakteryzujący się, podobnie jak pozostałe Zabiegi Intensywne spersonalizowanymi produktami oraz eks-
percką metodą aplikacji. Pięć kroków zabiegu, osiem specyficznych formuł, efektywność i niezapomniany relaks, w celu uzyskania widocznie 
młodszej skóry.

389 zł
90 

minut

Detox Energie

Intensywny zabieg z żeńszeniem syberyjskim. 
75 minut zabiegu, aby pomóc skórze zwalczyć przyczyny przedwczesnego starzenia się. 
Oczyszczenie i detoks skóry przy pomocy peptydów, dotlenienie i odmłodzenie dzięki mocy organicznego żeńszenia syberyjskiego i odbudo-
wa ochrony skóry za sprawą ekstraktu z czarnego bzu. 
Zabieg przeznaczony dla każdego typu cery.

379 zł 75 minut

Hydra 3HA 
Hialuronic Acis

Hydra 3Ha to nawilżająco-odmładzający zabieg stworzony w celu nawodnienia, zapewniający uczucie odpowiedniego nawilżenia i przy-
wrócenie równowagi wodnej skóry. 
Najwyższej jakości składniki aktywne korzystnie wpłyną na odbudowę bariery naskórkowej, przyspieszą procesy regeneracji oraz zapewnią 
natychmiastowy komfort i nawilżenie. 

359 zł
75 

minut

Peeling Wygładzający z Wit. C Gwarantuje pełen blask i rozjaśnienie skóry. Dodatek witaminy C przywraca cerze prawidłowy, jednolity koloryt oraz młodzieńczy wygląd. 269 zł
75 

minut

Peeling 
Wygładzający Glikolowy

Zabieg inspirowany medycyną estetyczną, który zapewnia pełną regenerację, wygładzenie i rozjaśnienie skóry. Idealnie przygotowuje do 
zabiegów intensywnych. 
Przeznaczony jest dla wszystkich typów cer z wyjątkiem wrażliwych i reaktywnych. 
Podczas zabiegu ma miejsce podwójna eksfoliacja: 
1. Pasta detoksykująca, będąca alternatywą mikrodermabrazji (zawiera ścierające mikrokryształy korundu). 
2. Peeling kwasowy (połączenie kwasu glikolowego 20% i salicylowego 1,3%). 
Bardzo ważnym elementem zabiegu jest maska dotleniająca, która rozświetla skórę i przywraca uczucie komfortu.

239 zł
60 

minut

Energetyzująco – Detoksykujący  
zabieg dla mężczyzn

Sothys dba również o mężczyzn, menu zabiegowe jest tak skomponowane, aby Panowie mogli wybrać coś dla siebie.
Specjalnie dla nich powstał w 100% spersonalizowany zabieg, przepełniony męskimi nutami zapachowymi (drzewne, piżmowe, aromatycz-
ne).Masaż, peelig i maska, również zostały dostosowane do męskich potrzeb.

219 zł
45 

minut

Zabieg dla cery wrażliwej, atopowej lub 
naczyniowej

159 zł 60 minut

Ampułka witaminy C do zabiegu 69 zł

Ampułka ujędrniająca do zabiegu 59 zł
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Golden Lifting Terapia napinająco-rozjaśniająca – biologiczny lifting. 189  zł 60 
minut

Skin Hydration Silnie nawilżająca terapia na bazie ekstraktu z miąższu dyni i kwasu hialuronowego 169  zł 60 
minut

Oczyszczanie manualne z maską 
łagodzącą

Ten zabieg oczyszczania twarzy jest idealny dla wszystkich osób, które posiadają tłustą cerę i mają duży kłopot z wągrami i zaskórnikami. 
Dzięki ich ręcznemu usuwaniu, efekty są niemal natychmiastowe i można cieszyć się ze zdrowej, gładkiej skóry nawet przez miesiąc.

139  zł 60 
minut

Terapia 
błyskawiczna 
maska algowa 

+ krem

To alternatywa dla tych, którzy potrzebują błyskawicznego efektu przed wielkim wyjściem. Maska na bazie alg to bomba witaminowa,  
która jest dobierana indywidualnie do potrzeb skóry.

99  zł 35 
minut
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MASAŻ CAŁEGO CIAŁA
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Lomi Lomi
To masaż odprężający i relaksacyjny, który ma na celu przynieść odpoczynek i wyciszenie oraz rozładowanie napięcia mięśniowego. Przyj-
muje się, że masaż lomi lomi sprzyja utrzymaniu harmonii i równowagi pomiędzy duszą a stanem fizycznym ciała.

 269 
/199 zł

80 /60 
minut

Masaż Gorącymi Kamieniami
Zabieg głęboko relaksacyjny. Znacznie poprawia kondycję skóry, ponadto wprowadza w stan równowagi psychofizycznej i odprężenia. 
Opiera się na połączeniu ciepłolecznictwa z masażem intuicyjnym.

209 zł 70 
minut

Masaż Orientalny
ayurveda + polinezyjski + tajski

Holistyczny i stymulujący masaż opracowany przez specjalistów inspirowany technikami Dalekiego Wschodu. 
Wykorzystujemy w nim techniki masażu ajurwedyjskiego, polinezyjskiego i tajskiego. Jego głównym założeniem jest stymulacja kanałów 
energetycznych dla przywrócenia równowagi duszy i ciała.

189 zł 70 
minut

Masaż 
Czekoladowy

Czekolada to źródło energii i najpopularniejsze lekarstwo na melancholię. Działa silnie odprężająco i regenerująco. Ziarna kakaowca 
zawierają caobrominę, teobrominę, witaminy A, E, F i H, ceramidy, polifenole, magnez, wapń, cynk i oraz kofeinę. Substancje te pobudzają 
krążenie krwi w skórze, zmniejszają obrzęki i przyspieszają spalanie tłuszczu. doskonale zaspokaja potrzeby skóry suchej, pozbawionej 
napięcia, prawidłowego odżywienia, wymagającej regeneracji oraz wygładzenia. Przywraca harmonię całemu organizmowi.

189 zł 55 
minut

Masaż 
aromatyczną świecą

Masaż ciepłym aromatycznym woskiem świecy ma charakter rytualny. Intensywny zapach, ciepłe światło świec oraz odprężająca muzyka 
sprawią poczucie relaksu. Korzyści z poddania się masażowi świecą są ogromne nie tylko dla psychiki lecz także dla skóry. Staje się ona ela-
styczna, miękka w dotyku, jedwabiście gładka i otulona przyjemnym aromatem. Skóra jest nawilżona, odżywiona, ukrwiona i promienista. 
Zapewnia głębokie rozluźnienie pomaga w walce z rozstępami, cellulitem, neutralizuje wolne rodniki.

189 zł 55 
minut

Masaż klasyczny
Forma odnowy biologicznej przyśpieszająca restytucje mięśni, niwelująca napięcia.  Przyspiesza proces regeneracji i wypoczynku całego 
ciała.

169 zł 50
minut

Masaż dla przyszłej mamy
Wyjątkowy masaż dla kobiet w ciąży przewidujący specjalne potrzeby przyszłych mam. 
Masaż poprawia kondycje fizyczną i psychiczną. Jest to bezpieczna forma przeciwdziałająca napięciom i obrzękom w okresie ciąży.

149 zł 50 
minut

Masaż ciepłymi olejami

Masaż redukuje stres, działa relaksująco, pomaga odzyskać siły witalne.
Przywraca harmonię przepływu energii w organizmie. 
Odmładza, poprawia jędrność i elastyczność ciała. 
Usuwa toksyny z organizmu, zwiększa sprawność umysłową i system odpornościowy.

129 zł 45 
minut



ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Refleksologia stóp
Masaż polegający na ucisku odpowiednich punktów znajdujących się na stopach, które są odzwierciedleniem odpowiednich części ciała 
i organów wewnętrznych. 
Masaż stymuluje i harmonizuje przepływ energii w organizmie

 99 zł 30 
minut

Masaż pleców z peelingiem
Peeling usuwa martwe komórki naskórka, co skutkuje poprawieniem wyglądu skóry, jej regeneracją oraz  rozjaśnieniem. 
W połączeniu z masażem pobudza krążenie krwi odbudowując strukturę skóry, działa relaksująco i odprężająco.

 99 zł 35 
minut

Masaż pleców Masaż klasyczny niweluje uporczywy ból, zapobiega kontuzjom, wspomaga rehabilitację. 89 zł 30 
minut

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

Zapobiega powstawaniu zmarszczek. Pobudza układ krwionośny i limfatyczny.
 Sprawia, że toksyny są szybciej uwalniane z organizmu.Dzięki niemu lepiej wchłaniają się substancje czynne zawarte w preparatach. 
Skóra staje się zdrowa, gładka, jędrna i nabiera ładnego kolorytu. Jest odprężona i wygląda na młodszą. 
Poprawia się również owal twarzy.

79 zł 30 
minut

Masaż stóp Pobudza krążenie krwi i przyczynia się do oczyszczania organizmu z toksyn. 79 zł 25 
minut

Masaż bańką chińską
To skuteczny sposób na pozbycie się cellulitu. 
Masaż bańką chińską, to metoda próżniowego zasysania skóry i znajdujących się pod nią tkanek. Doskonale poprawia ukrwienie, wyraźnie 
zmniejszając nie tylko skórkę pomarańczową, lecz także rozstępy.

69 zł 25 
minut

Masaż głowy
Powoduje uczucie wyciszenia, uwalnia od niepokoju, podnosi poziom koncentracji.  
Redukuje depresję, poczucie przygnębienia, zmęczenie psychiczne.

69 zł 25 
minut

MASAŻE CZĘŚCIOWE
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Hanakasumi
Unikalna procedura zabiegu, inspirowana Japonią: peeling wykonany za pomocą złuszczających rękawic, odżywczy i modelujący masaż 
całego ciała oraz specjalny, odprężający masaż stóp. Całość w relaksującej atmosferze aromatów kwiatów wiśni i lotosu.

249 zł 60 
minut

Doznania Orientu
Wyjątkowy zabieg, inspirowany rytuałami dalekiego wschodu: syrop przygotowujący skórę do peelingu, następnie masaż modelujący w celu 
optymalnego odżywienia i wzmocnienia skóry. Doznanie czystego relaksu i przywrócenie doskonałego samopoczucia.

249 zł 60 
minut

ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Rytuał „Czarna orchidea”
Rytuał czarna orchidea to wyróżniająca, zniewalająca, sensualna nuta zapachowa, który długo utrzymuje się na skórze i z powodzeniem 
mogłaby zastąpić eleganckie perfumy. Rytuał Czarna Orchidea to solny peeling całego ciała, masaż całego ciała, stóp oraz głowy.

249 zł 90 
minut

Rytuał 
„Serce natury”

Nawilżający cukrowy peeling całego ciała, relaksacyjny masaż  całego ciała na bazie odżywczego i aromaterapeutycznego balsamu z ma-
słem Shea oraz odmładzający masaż twarzy na odpowiednio dobranej masce.

 239zł 80 
minut

Relaksująca Podróż 
dla NIEj lub dla Niego

Peeling całego ciała połączony z masażem relaksującym wykonanym na ciepłym balsamie z masłem 169 zł 60  
minut

RYTUAŁY SPA Z MASAŻAMI
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ZABIEG CENA CZAS

Czekoladowy+ wtłoczenie masła 129 zł 45 
minut

Mleko & lychee + wtłoczenie masła 129 zł 45 
minut

Czarna orchidea+ wtłoczenie masła 129 zł 45 
minut

Habibi for men+ wtłoczenie masła 129 zł 45 
minut

Morski + wtłoczenie balsamu 129 zł 45 
minut

PEELINGI CIAŁA
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ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Ceremonia Króla 
i Królowej

Rytuał pielęgnacyjny twarzy i ciała o działaniu rozświetlającym. Posiada właściwości nawilżające i odmładzające. 399 zł 90 
minut

TERAPIA DLA DWOJGA

Focus Hotel Premium Elbląg

www.focushotels.pl

ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Złota Terapia Przeciwstarzeniowa terapia na bazie masła Shea, olejów: awokado, z pestek winogron i sojowego z efektem złotego rozświetlania skóry. 239 zł 90 
minut

Terapia kozie mleko & lychee  Terapia nawilżająco-łagodząca. 219 zł 90 
minut

Terapia czekoladowa  Terapia ujędrniająco-brązująca. 219 zł 90 
minut

Winogrona & Oliwki 
Regenerująco – Odżywcza

Intensywna, przeciwstarzeniowa terapia oparta na olejach i ekstraktach roślinnych pochodzących z basenu Morza Śródziemnego połączo-
na z pielęgnacją twarzy.

 219 zł 90 
minut

Terapia Morski Detoks 
Wyszczuplająco – Modelująca

Terapia detoksykująca, polecana dla skóry zmęczonej,pozbawionej energii, ma działanie antycellulitowe. 219 zł 90 
minut

TERAPIE ODŻYWCZE I REGENERUJĄCE



ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Radiothermolifting Modelowanie twarzy. 95 zł 30 
minut

Endermologia Ujędrnianie i modelowanie sylwetki, zwalczanie cellulitu. 95 zł 30 
minut

Liposukcja ultradźwiękowa 95 zł 30 
minut

Masaż próżniowy, podciśnieniowy 95 zł 30 
minut

ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Bronze 5 zabiegów + 1 gratis 475 zł

Silver 9 zabiegów+ 2 gratis 855  zł

Gold 12 zabiegów+ 3 gratis 1140 zł

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE 
APARATUROWE

PAKIETY ZABIEGÓW SPECJALISTYCZNYCH CIAŁA I TWARZY

Focus Hotel Premium Elbląg

www.focushotels.pl
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Terapia 
Organique SPA dla Dłoni

Terapia na dłonie o silnych właściwościach regeneracyjnych połączona z klasycznym manicure. Przywraca miękkość i gładkość skórze 
zapobiegając przesuszaniu i pękaniu

109 zł 90 
minut

Manicure hybrydowy Ekspresowy zabieg upiększenia paznokci z wykorzystaniem lakieru hybrydowego, bez uszkodzenia płytki paznokcia. 79 zł 70 
minut

Manicure Klasyczny Skrócenie i obróbka płytki paznokcia, wycięcie skórek i pomalowanie płytki paznokcia lakierem lub odżywką. 69 zł 60 
minut

SOS dla dłoni 59 zł 35 minut

Zdjęcie gelcolor Nałożenie preparatu żelowego, przedłużenie płytki paznokcia, lakier hybrydowy, obróbka paznokcia 29 zł 30 minut

ZABIEG OPIS ZABIEGU CENA CZAS

Pedicure SPA Kompleksowa terapia dla stóp bazująca na klasycznym pedicure w połączeniu z orzeźwiającą pielęgnacją. 149 zł 115 
minut

Pedicure hybrydowy Obróbka płytki paznokcia, frezowanie powierzchni stopy, nałożenie klasycznego lakieru hybrydowego.  119 zł 90 minut

Pedicure klasyczny Obróbka płytki paznokcia, frezowanie powierzchni stopy, nałożenie klasycznego lakieru lub odżywki  99 zł 99 
minut

SOS dla stóp Regenerująco- odżywczy zabieg na stopy (peeling+maska+ masło) 69 zł 40 
minut

SPA DLA DŁONI

SPA DLA STÓP
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Henna brwi 20 zł

Henna rzęs 20 zł

Regulacja brwi 20 zł

OPRAWA OKA



ZABIEG CENA CZAS

Górna warga 20 zł 10 minut

Broda 20 zł 15 minut

Łydki 59 zł 30 minut

Uda 59 zł 30 minut

Całe Nogi 89 zł 60 minut

Bikini
59 – 89 

zł 30 minut

Ręce 45 zł 30 minut

Pachy 39 zł 20 minut

Plecy 75 zł 50 minut

Tors 69 zł 50 minut

DEPILACJA WOSKIEM

Focus Hotel Premium Elbląg

www.focushotels.pl



* usługi dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia
* przy wykonywaniu usługi obecność opiekuna obowiązkowa

KIDS SPA
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Manicure 
Tęczowe Pazurki

Nadanie kształtu paznokcia + pomalowanie + naklejka 35 zł 20 min

Pedicure 
Księżniczki

Kwiatowa kąpiel stóp + nadanie kształtu płytki paznokcia + pomalowanie lakierem  55 zł 30 min

Magiczny masaż twarzy z maseczką Naturalna maska połączona z delikatnym masażem twarzy. 60 zł 30 min

Owocowy masaż pleców z tatą Aromatyczny, relaksujący masaż pleców dla dziecka z rodzicem. 120 zł 25 min

Czekoladowy masaż ciała z mamą 198 zł 40 min


