WELLNESS AREA
Do Państwa użytku oddajemy
nowoczesną
strefę
Wellness
z jacuzzi, basenem, łaźnią parową
oraz sauną suchą.

You are welcome to use our modern
Wellness Area with a jacuzzi,
swimming pool, stream room
and dry sauna.

Jako
jedyni
w
Trójmieście
posiadamy
basen
oczyszczany
koloidem srebra, a nie chlorowany.

Our swimming pool is the only one
in Tricity where the water is chlorine
free and which is cleaned with silver
colloid.

Dysponujemy przestronną sauną
suchą, w której temperatura
utrzymuje się na poziomie 90-100
stopni Celsjusza.

There is a dry sauna at your disposal,
in which the temperature is kept
at 90-100 degrees Celsius level.

Łaźnia parowa posiada ławy
wykończone turkusową mozaiką
pozwalające na relaks w aromacie
mięty pieprzowej w temp. 45 stopni
Celsjusza.

The steam room, which has benches
ornamented with turquoise mosaic,
will allow you to relax in pepper
mint aroma in the temperature
of 45 degrees Celsius.

ALMOND SPA
Przygotowaliśmy
dla
Państwa
szeroki wachlarz masaży oraz
holistycznych ceremonii i rytuałów
skomponowanych w taki sposób,
aby przynieść odprężenie na
poziomie ciała, jak i umysłu.
Nasze spa to 5 komfortowo
wyposażonych gabinetów. W tym
gabinet dla dwojga, gabinety
połączone z prysznicami oraz
osobny profesjonalnie wyposażony
gabinet do wykonywania manicure
i pedicure.
Jakość zabiegów gwarantują nie
tylko wykwalifikowani specjaliści,
ale także starannie dobrane,
luksusowe marki tj.: Femi, Herla,
Rosafilo, Dermaoxy, Mondunique

We have prepared a wide range
of massages, holistic ceremonies
and rituals which are composed
in a way that brings relaxation to
your body and mind.
Our SPA has 5 comfortably equipped
treatment rooms. These include
a treatment room for couples,
en suite rooms with showers
and a separate, professionally
equipped room for manicure
and pedicure.
A high standard of service is
guaranteed not only by qualified
professionals, but also with carefully
selected luxury brands, such as
Femi, Herla, Rosafilo, Dermaoxy,
Mondunique

RYTUAŁY NA TWARZ
FACE RITUALS

FEMI - ekskluzywna pielęgnacja
w zgodzie z naturą
Laboratorium FEMI od 30 lat wsłuchuje się w
potrzeby świadomych i wymagających kobiet.
Receptury kosmetyków zachowują najwyższe
standardy bezpieczeństwa, jakości i ekologii.
Wiemy, że szanując naturę tworzymy lepszy
świat.
"Twoje piękno jest naszą pasją."

Rytuał odmładzający CITISIME
Modelująca maska daje dodatkowy efekt
liftingu, a poprzez delikatne, przyjemne
rozgrzanie zwiększa penetrację składników
aktywnych w głąb skóry. Po zabiegu cera jest
świetlista, wygładzona i napięta.
50 MIN 260 PLN

Rytuał witaminowo - ceramidowy ABC

Rytuał liftingujący DELICI

Modelująca maska daje dodatkowy efekt
liftingu, a poprzez delikatne, przyjemne
rozgrzanie zwiększa penetrację składników
aktywnych w głąb skóry. Po zabiegu cera jest
świetlista, wygładzona i napięta.

Modelująca maska daje dodatkowy efekt
liftingu, a poprzez delikatne, przyjemne
rozgrzanie zwiększa penetrację składników
aktywnych w głąb skóry. Po zabiegu cera jest
świetlista, wygładzona i napięta.

50 MIN 250 PLN

50 MIN 290 PLN

FEMI - exclusive care in harmony with
nature
Laboratorium Femi has 30 years of experience
in the production of organic cosmetics. From
the beginning, our mission was to promote
ecology and life in harmony with nature. The
measure of Laboratorium FEMI’s success is
hundreds of regular customers. Your
satisfaction drives us to action to meet the
most demanding needs of the skin.

ABC Vitamins & ceramide ritual

Rejuvenating ritual CITISIME
A rejuvenating face treatment based on active
antioxidants. It has a preventive and
protective effect against smog and repairs the
structure of collagen and elastin. Citisime
gives a feeling of comfort to strengthened,
toxin-free and toned skin
50 MIN 260 PLN

Lifting ritual DELICI

A cleansing treatment for the face, neck and
cleavage. It removes dead epidermis and
deeply cleanses pores, stimulates biological
renewal, produces new cells, evens out the
skin tone and restores its radiant appearance.

The richness of vitamins A and E regenerates
and strengthens the skin's barriers, preventing
aging. The treatment aims to reduce wrinkles
and rejuvenate the face contour. Delici gives a
feeling of comfort, intensive care with the
effect of elasticity and radiance of the skin.

50 MIN 250 PLN

50 MIN 290 PLN

DermaOXY - infuzja tlenowa
DermaOXY - zabieg oparty jest na
wtłaczaniu preparatów aktywnych do
głębokich warstw skóry za pomocą
czystego tlenu.
Jest to rewolucyjna metoda odmładzania
skóry,
nawilżania
na
poziomie
komórkowym oraz redukcji zmarszczek.
Pierwsze efekty widoczne są natychmiast
po zabiegu. Zabieg jest bezinwazyjną,
kosmetyczną i bezbolesną alternatywą
dla BOTOXU.

DermaOXY - oxygen infusion
DermaOXY - a treatment based on the
application of active formulas into the
deep layers of the skin using pure oxygen.
This is a revolutionary method of skin
rejuvenation, moisturizing at the cellular
level and wrinkle reduction. First effects
are visible immediately after the
treatment.
The treatment is a non-invasive, cosmetic
and painless alternative to BOTOX.
55 MIN 350 PLN

Dotyk złota - Luksusowy zabieg z 24k złotem
Zabieg odmładzający i redukujący zmarszczki oparty na bazie 24k złota i peptydu
SYN®-AKE. Zapewnia spektakularne efekt wypełnienia bruzd i załamań skóry. Zabieg
działa silnie ujędrniająco, kompleksowo odmładza i regeneruje skórę.
40 MIN 190 PLN

Oczyszczanie twarzy - Peeling kawitacyjny z maską detoksykującą
Zabieg działa w oparciu o ultradźwięki. Zabieg złuszcza wyłącznie zewnętrzne pokłady
warstwy rogowej naskórka i jednocześnie usuwa zanieczyszczenia, takie jak nadmiar
łoju, resztki kosmetyków oraz odblokowuje zatkane pory.
40 MIN 190 PLN

Rewitalizujący masaż aromaterapeutyczny twarzy
Masaż przywraca witalność i jędrność skóry. Dzięki zastosowaniu olejków
aromaterapetycznych zabieg dodatkowo działa przeciwstarzeniowo, wzmacnia skórę
i odpręża mięsnie twarzy. Po zabiegu skóra jest oczyszczona, nawilżona
i rozpromieniona. Zabieg ten to połączenie pielęgnacji z relaksującym masażem.
40 MIN 190 PLN

Blask spojrzenia - zabieg na okolice oczu
Rytuał skupiony na obszarze wokół oczu. Rytuał zwalczający worki, cienie i zmarszczki
wokół oczu.
30 MIN 130 PLN

Touch of Gold – luxurious treatment based on 24k gold
A rejuvenating and wrinkle reducing treatment based on 24k gold and SYN®-AKE
peptide. Pro-vides a spectacular effect of filling furrows and skin folds. The treatment
has a strong firming effect, comprehensively rejuvenates and regenerates the skin.
40 MIN 190 PLN

Deep exfoliation - Microdermabrasion with moisturizing mask
Microdermabrasion consists in painless, mechanical removal of dead epidermis with
a head covered with diamond crystals. The treatment intensively stimulates deeper
layers of the skin. In addition, regenerative processes are stimulated, thanks to which
the skin becomes firmer and smoother.
40 MIN 190 PLN

Revitalizing aromatherapy face massage
The massage restores the vitality and firmness of the skin. Thanks to the use of
aromatherapy oils, the treatment works anti-aging and relaxes the facial muscles. After
the treatment, the skin is cleansed and moisturized. This treatment is a combination of
care and a relaxing massage.
40 MIN 190 PLN

Vitality for eyes - Braight gaze
A ritual focused around the eyes. Intense anti-wrinkle, tightening and “crow's feet”
filling action.
30 MIN

130 PLN

RYTUAŁY NA CIAŁO
BODY RITUALS

HERLA - Ekskluzywna pielęgnacja ciała

HERLA – an exlusive body care

Marka łącząca najnowsze osiągnięcia nauki
z bogactwem najcenniejszych składników
naturalnych. Poprzez innowacyjne receptury,
najwyższą jakość, potwierdzoną skuteczność
i holistyczne podejście do pielęgnacji HERLA
pomaga w osiągnięciu harmonii pomiędzy
wewnętrznym i zewnętrznym pięknem.

A brand that combines the newest science
achievements with the richness of the most
valuable natural ingredients. Through
innovative recipes, the highest quality, proven
effectiveness and holistic approach to body
care, HERLA helps to achieve a harmony
between internal and external beauty.

Pomarańczowa delicja

Orange relish

Rytuał który otula ciało i zmysły aromatem
pomarańczy i czekolady, przywracając
równowagę ciała i umysłu. Dzięki bogactwu
naturalnych olejów i składników aktywnych,
zabieg zapewnia skórze silną regenerację,
odżywienie oraz intensywne nawilżenie.

Thanks to the richness of natural oils and the
beneficial power of active ingredients,
treatment provides the skin with strong
regeneration,
nutrition
and
intensive
hydration. The treatment envelops the body
and senses with the aroma of orange and
chocolate, restoring body and mind balance.

90MIN 320 PLN

90MIN 320 PLN

Tropikalna wyspa - rytuał ujędrniająco-modelujący
Wyjątkowa kombinacja składników aktywnych i olejów pochodzenia roślinnego zwalcza pierwotne
przyczyny powstawania cellulitu pozostawiając skórę gładką i jędrną. Rytuał pozwala ciału odzyskać
idealne kontury i doskonałą formę, a dzięki cytrusowej kompozycji zapachowej poczujesz się jak na
tropikalnych wakacjach.
90MIN 350 PLN

Slim effect -Termoaktywny zabieg antycellulitowy
Starannie dobrana kompozycja składników aktywnych stymuluje lipolizę komórek tłuszczowych
i sprzyja usuwaniu niepożądanego cellulitu. Efekt rozgrzewający nasila penetrację cennych
substancji roślinnych. Zabieg zapewnia wyjątkowe działanie ujędrniające i napinające skórę.
90MIN 350 PLN

Peeling ciała - Odżywczo-wygładzający
Peeling solny do ciała został stworzony z myślą o dogłębnym oczyszczeniu skóry suchej i szorstkiej,
która wymaga natychmiastowego efektu nawilżenia, regeneracji i pobudzenia. Przygotowuje skórę
do kolejnych zabiegów pielęgnacyjnych np. masażu.
Połączony z masażem:

25MIN

90 PLN

25MIN 140 PLN

Tropical Island – Firming and modeling body treatment
The unique combination of active ingredients and vegetable oils combats the primary causes of
cellulite, leaving the skin smooth and firm. The ritual allows the body to regain the ideal contours
and excellent shape. Thanks to the citrus fragrance you will feel like on a tropical vacation
90MIN 350 PLN

Slim effect– thermoactive & anticellulite body treatment
A carefully selected composition of active ingredients stimulates lipolysis of fat cells and promotes
the removal of unwanted cellulite, and the warming effect intensifies the penetration of valuable
plant substances. The treatment provides a unique firming and tightening effect on the skin.
90MIN 350 PLN

Full body peeling - The nourishing and smoothing salt body scrub
It has been created for deep cleansing of dry and rough skin requiring immediate moisturizing,
regeneration and stimulation. It prepares the skin for the next care treatment, e.g. a massage.
Addition to the massage:

25MIN

90 PLN

25MIN 140 PLN

ThermoGenique - pomoc w walce
o piękną sylwetkę
Fenomenalny
zabieg
antycellulitowy
i modelujący sylwetkę. Urządzenie
wykorzystuje specjalnie opracowaną
technologię
i
kosmetyki
będące
reduktorami tłuszczu. Już z podczas
jednego zabiegu zyskasz:
✔utratę centymetrów w obwodach,
✔oczyszczenie organizmu z toksyn,
✔niwelowanie obrzęków i zastojów,
✔odprowadzenie nadmiaru wody,
✔gładszą, ujędrnioną skórę.

ThermoGenique – help in the battle
for a beautiful figure
A phenomenal anti-cellulite and body
shaping treatment. The device uses
specially developed technology and
cosmetics that are fat burners. Already
after the first treatment you will get:
✔ a loss of centimeters in circumferences,
✔ cleanse of toxins in the body,
✔ reduction of swelling and stases,
✔ disposal of excess water,
✔ smoother, toned skin.

90 MIN 390 PLN

PAKIETY SPA
SPECIAL PACKAGES

Czekoladowe otulenie dla dwojga
Zabieg dla Par polegający na relaksacyjnym masażu całego ciała – na ciało wylewana
jest gorąca czekolada, następnie zwijana w wrap aby wzmocnić jej działanie. Rytuał
głęboko relaksujący, pobudzający zmysły, likwidujący stres i napięcie. Zapach
czekolady i składniki wnikające w skórę uwalniają endorfiny - hormony szczęścia.
60 MIN

2 os. / 580 PLN

Przyjaciółki
Pakiet stworzony specjalnie dla dwóch najbliższych sobie osób. W skład pakietu
wchodzą: relaksacyjny masaż pleców, który zapewni głębokie odprężenie i wyciszenie
oraz odżywczy i nawilżający zabieg na twarz.
75 MIN

2 os. / 520 PLN

Chocolate Cuddle for Couples
Treatment consisting of a relaxing massage of the whole body, after which hot
chocolate is poured onto the body and rolled up in a wrap to strengthen its effect. The
scent of chocolate and ingredients penetrating the skin release endorphins – the
hormones of happiness.

Girls Time

60 MIN 2 per. / 580 PLN

A package created specifically for two closest people. The package includes: relaxing
back massage, calming and providing deep relaxation, as well as nourishing and
moisturizing facial treatment.
75 MIN

2 per. / 520 PLN

Almond Dream – Rytuał firmowy Almond SPA
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów,
w oparciu o naszą rozległa wiedzę i doświadczenie
stworzyliśmy zabieg idealny. Holistyczny rytuał,
który pozwoli nam zadbać o Ciebie od małego palca
stopy po sam czubek głowy:
Peeling ciała - Odżywczo-wygładzający peeling
solny.
Niebiański masaż ciała połączony z zabiegiem
aromaterapii.
Multiwitaminowy rytuał nawilżający - Kuracja
stworzona dla skóry odwodnionej i zmęczonej

Almond Dream – Almond SPA labelled ritual
To meet our clients expectations, basing on our
wide knowledge and experience, we created a
perfect treatment. This holistic ritual will allow us
to take care of you from the top of your head to your
little toes.
Full body peeling - The nourishing and
smoothing salt body scrub.
Deep Relaxation AromaMassage – A heavenly
relaxing massage combined with aromatherapy.
Hydra Floral Aromaplaste – A face treatment
developed for dehydrated and grey skin.
140MIN 520 PLN

90 MIN

Lejdis Spa
Holistyczny rytuał stworzony z myślą o kobietach szukających chwili wytchnienia
i równocześnie chcący zadbać o wygląd swoje twarzy i ciała.
Na rytuał składa się: peeling i relaksacyjny masaż całego ciała, odżywczy zabieg na
stopy i dłonie oraz rewitalizujący masaż twarzy.
120 MIN 490 PLN

Gentlemen Spa
Każdy mężczyzna potrzebuje od czasu do czasu chwili ukojenia i troski. Oddaj się
w nasze ręce i ciesz się czasem dla siebie. Rytuał skomponowany szczególne dla
mężczyzn, który składa się z: masażu Whisky & Tabacco, oczyszczającego zabiegu na
twarz i biostymujlującego masażu głowy.
120 MIN 490 PLN

Ladies Spa
Holistic ritual created for women seeking for a moment of relax and at the same time
wanting to take care of their faces and bodies. Ritual consists of: full body peeling and
relaxing massage,nourishing hands and feet treatment & revitalizing face massage.
120 MIN 490 PLN

Gentlemen Spa
From time to time, every man needs a moment of relief and care. Put yourself in our
hands and enjoy your time. A unique ritual composed for men consists of: full body
Whisky & Tobacco massage, cleansing face treatment & Bio-stimulating head
120 MIN 490 PLN

MASAŻE
MASSAGES

Głęboko relaksujący Aromamasaż
Niebiański relaksujący masaż połączony
z zabiegiem aromaterapii.
Kojące
doznanie
ciepłego
oleju
aromaterapeutycznego
stworzonego
z ekskluzywnego koktajlu naturalnych
olejków eterycznych niweluje napięcie
i stres w Twoim ciele dla odzyskania
energii i aksamitnej miękkości skóry.
Przed zabiegiem dobierz
olejek do
swoich potrzeb i poznaj magię
aromaterapii.

Deep Relaxation AromaMassage
Heavenly relaxing massage combined
with aromatherapy.
The soothing experience of warm
aromatherapy oil made with an exclusive
cocktail of natural essential oils reduces
tension and stress in your body to regain
the energy and velvety softness of the
skin.
Before the treatment, choose the oil that
suits your needs and learn the magic of
aromatherapy.
25 MIN 150 PLN

55 MIN 280 PLN

Masaż klasyczny
Masaż klasyczny ma bardzo szerokie spektrum zastosowań. Pobudza, rozluźnia i wzmacnia tkankę
mięśniową. Ruchy w masażu klasycznym są głębsze , a nacisk jest większy. Rekomendowany
w sytuacjach napięcia mięśniowego lub występowania bólu.
25 MIN 130 PLN

55 MIN 260 PLN

Masaż kamieniami wulkanicznymi
Masaż kamieniami wulkanicznymi jest połączeniem termoterapii, masażu limfatycznego
oraz masażu relaksacyjnego. Szczególnie wskazany osobom, które potrzebują głębokiego relaksu,
odprężenia i wyciszenia. Relaksacyjny masaż przy użyciu gorących kamieni wulkanicznych.
55 MIN 250 PLN

Masaż Whisky & Tobacco
Relaksacyjny masaż całego ciała na ciepłym oleju. Połączenie masażu z przyjemnym męskim
zapachem rozluźni napięcie mięśniowe, poprawi ukrwienie i dotleni.
25 MIN 130 PLN

55 MIN 250 PLN

Almond Masaż
Relaksacyjny masaż ciała na ciepłym oleju ze słodkich migdałów. Masaż dla zabieganych osób które
w krótkim czasie chcą wykonać masaż całego ciała
40 MIN 190 PLN

Classic Massage
Classic massage has a very wide range of applications. It stimulates, relaxes and strengthens the
muscle tissue. The movements in the classic massage are deeper and the pressure is greater.
Recommended in the case of muscle tension or pain.
25 MIN 130 PLN

55 MIN 260 PLN

Hot volcanic stones Massage
Massage with hot volcanic stones is a combination of thermotherapy, lymphatic massage and
relaxation massage. Especially recommended for people who need deep relaxation and
tranquility.Relaxing full body massage using hot volcanic stones.
55 MIN 250 PLN

Whisky & Tobacco Massage
A relaxing massage with warm oil. The combination of body massage and pleasant male fragrance
will relax muscle tension, improve blood circulation and oxygen supply.
25 MIN 130 PLN

55 MIN 250 PLN

Almond Massage
A relaxing body massage with warm sweet almond oil. A massage for busy people who want to have a
whole body massage in a short time.
45 MIN 190 PLN

Rozgrzewający masaż pleców

Biostymulujący masaż głowy

Połączenie masażu relaksacyjnego oraz
termoterapii. Efektem masażu są odprężone
mięśnie, pobudzona skóra i układ krążenia.
Ciepło niweluje bóle różnego pochodzenia, w
tym bóle stresogenne.

Przyjemna i kojąca forma terapii stresu
i zmęczenia. Zabieg wprowadzi w stan
głębokiego relaksu i pozwoli wyciszyć
wszystkie negatywne emocje. Dodatkowo
zastosowanie masażu wpłynie na odżywienie
skóry głowy i porost włosów

25 MIN 150 PLN

25 MIN 130 PLN

Rewitalizujący masaż twarz

Masaż stóp z akupresurą

Rewitalizujący masaż twarzy, szyji i dekoltu na
przeciwzmarszczkowym naturalnym olejku.
Systematycznie wykonywany masaż twarzy
poprawia stan skóry i utrzymuje ją w dobrej
kondycji. Połączony z umiejętnie dobranym
kosmetykiem w widoczny sposób ujmuje lat.

Akupresura stóp to licząca tysiące lat
i wywodząca się ze starożytnych Chin i Egiptu
sztuka masażu. Według chińskiej medycyny
ludowej stopy są mapą całego organizmu.
Masaż stóp pobudza przepływ energii przez
organizm, redukuje stres i napięcie
psychofizyczne.

25 MIN 150 PLN

25 MIN 130 PLN

Warming back massage

Biostimulating head massage

Massage combines relaxation massage
techniques with thermotherapy. The massage
results in relaxed muscles, stimulated skin and
circulatory system. Heat eliminates pains of
various origins, including stress-induced pain.

A pleasant and soothing form of stress and
fatigue therapy. The treatment will put you in a
state of deep relaxation and let you calm down
all the negative emotions. Additionally, head
massage will positively influence your scalp
condition and hair growth.

25 MIN 150 PLN

25 MIN 130 PLN

Revitalizing face massage

Foot massage with acupressure

Revitalizing massage of the face, neck and
cleavage with the use of natural anti-wrinkle
oil. Face massage perfomed regularly
improves skin condition and keeps it in good
shape. Combined with a skilfully selected
cosmetic is visibly rejuvinating.

Foot acupressure is a massage art which is
thousands years old and comes from ancient
China and Egypt. According to Chinese folk
medicine, feet are the map of the whole body.
Foot massage stimulates energy flow through
the body, reduces stress and physophisycal
tension.

25 MIN 150 PLN

25 MIN 130 PLN

ZABIEGI DLA DZIECI
JUNIOR SPA

Słodki uśmiech

Sweet smile

Dla młodszych gości przygotowaliśmy
pachnący masaż owocowym musem lub
olejem czekoladowym.

For the younger guests, we have prepared an
aromatic massage with fruity muss and
chocolate oil.

25 MIN 130 PLN

25 MIN 130 PLN

Dziecięcy manicure

Children’s manicure

Malowanie paznokci tradycyjnym lakierem.
Dla małych dziewczynek które chcą się poczuć
jak eleganckie damy.

Nail painting with traditional nail polish.
For the girls who want to feel like elegant
ladies.

25 MIN

60 PLN

Zabiegi odbywają się w obecności
opiekuna.

25 MIN

60 PLN

Child’s carer must be present during the
treatment.

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
HAND & FEET CARE

MANICURE
Naturalny

Natural

Manicure bez malowania lakierem jedynie
odżywką. Polecany mężczyznom.

Manicure without a nail polish, with nail
conditioner. Recommended for men.
40 MIN 130 PLN

Klasyczny

Classic

Manicure z malowaniem tradycyjnym lakierem
lub hybrydowym.

Manicure with a traditional or gel nail polish.

60 MIN 160 PLN

Manicure SPA

Manicure SPA

Manicure z malowaniem oraz odżywczym
zabiegiem składającym się z peelingu, maski
i masażu.

Manicure with a nail polish and nourishing
treatment base on peeling, mask and
massage.
90 MIN 190 PLN

PEDICURE
Naturalny

Natural

Pedicure bez malowania lakierem jedynie
odżywką. Polecany mężczyznom.

Pedicure without a nail polish, with nail
conditioner. Recommended for men.
45 MIN 150 PLN

Klasyczny

Classic

Pedicure z malowaniem lakierem tradycyjnym
lub hybrydowym.

Pedicure with a traditional or gel nail polish.

70 MIN 170 PLN

Pedicure SPA

Pedicure SPA

Pedicure z malowaniem oraz odżywczym
zabiegiem składającym się z peelingu, maski
i masażu.

Pedicure with a nail polish and nourishing
treatment base on peeling, mask and
massage.
90 MIN 220 PLN

Odżywczy zabieg na stopy
Wyjątkowy i luksusowy zabieg przeznaczony szczególnie do skóry szorstkiej
i zmęczonej. Zabieg intensywnie regeneruje i odżywia skórę stóp. Peeling doskonale
oczyszcza, zmiękcza i nawilża skórę. Delikatny masaż relaksacyjny pobudza przepływ
krwi, redukuje stres i napięcie. Maska uzupełnia niedobory składników odżywczych
i łagodzi podrażnienia.
45 MIN 150 PLN

Odżywczy zabieg na dłonie
Regenerujący zabieg kierowany do suchych i spierzchniętych dłoni. Doskonale nawilża,
zmiękcza i wygładza skórę. Doskonale wpływa na stan zniszczonych i rozdwajających
się paznokci, jak również intensywnie regeneruje skórki po zabiegu stylizacji paznokci.
40 MIN 120 PLN

Nourishing treatment for the feet
A unique and luxurious treatment designed especially for rough and tired skin. The
treatment intensively regenerates and nourishes the skin of the feet. The scrub cleans
perfectly, softens and moisturizes the skin. A gentle and relaxing massage stimulates
blood flow, reduces stress and tension. Mask replenishes nutrient deficiencies and
soothes irritation.
45 MIN 150 PLN

Nourishing hand treatment
A regenerating treatment intended for dry and rough hands. It perfectly moisturises,
softens and smoothens the skin. It has a great effect on the condition of damaged and
splitting nails, as well as it intensively regenerates cuticles after a nail styling treatment.
40 MIN 120 PLN

HENNA I DEPILACJA
HENNA & WAX DEPILATION

Henna i regulacja
Henna brwi /rzęs / regulacja

40 PLN

Henna brwi i regulacja

50 PLN

Henna komplet

60 PLN

Henna and shape
Henna or regulation

40 PLN

Eyebrows henna and regulation 50 PLN
Henna set

60 PLN

Depilacja woskiem
Twarz / pachy

40 PLN

Łydki / uda / przedramiona

70 PLN

Całe nogi / plecy

150 PLN

Wax depilation
Face/ armpits

40 PLN

Calves/ thighs/ forearm

70 PLN

Whole legs / back

150 PLN

WAŻNE INFORMACJE

IMPORTANT INFORMATION

Z uwagi na duże zainteresowanie,
prosimy o wcześniejszą rezerwację
zabiegów, aby dobrać dogodny termin.

Due to the great interest, please book
your treatments in advance to choose
the most convenient date for you.

Prosimy o przybycie 5 minut przed
umówionym zabiegiem w szlafroku
i klapkach.

Please arrive 5 minutes before the
treatment wearing a bathrobe and
slippers.

Nieodwołanie wizyty z min. 8 godz.
wyprzedzeniem będzie skutkować
naliczeniem kary w wysokości 50%
wartości zamówionych zabiegów.

Not appearing for a visit, without a
cancellation 8h before, results in 50%
of the total booking cost payment.

Recepcja Spa:
spa@hotelalmond.pl
T: +48 351 90 85, z pokoju: 9085

Spa Reception Desk:
spa@hotelalmond.pl
T: +48 351 90 85, from room: 9085

