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W SPA & WELLNESS KASPROWY ZABIEGI
WYKONUJEMY NA PROFESJONALNYCH
KOSMETYKACH RENOMOWANYCH MAREK:
KLAPP Cosmetics
KLAPP Cosmetics jest wiodącym europejskim producentem profesjonalnych kosmetyków zaliczanym do liderów innowacyjności bio-technologicznej. W swoich recepturach wykorzystuje najbardziej zaawansowane kompleksy aktywne o naukowo potwierdzonym działaniu,
a także innowacje z zakresu inżynierii tkankowej. Połączenie wiedzy, skrupulatnych badań naukowych i nowoczesnej koncepcji spersonalizowanej pielęgnacji wiele razy doprowadziło markę
KLAPP do zdobycia prestiżowej, światowej nagrody BEAUTY AWARD.
Wiele oferowanych zabiegów KLAPP w Spa & Wellness Kasprowy to zabiegi setowe, czyli wykorzystujące zestawy hermetycznie zapakowanych, wysoko skoncentrowanych produktów, przeznaczonych wyłącznie dla jednego Klienta. Taka koncepcja przygotowania zabiegu, pozwala na
minimalizację użycia konserwantów przy maksymalizacji stężeń substancji czynnych. Ponadto
bogata gama produktów do pielęgnacji domowej potęguje efekty każdego zabiegu na co dzień.

SAINT MALO
Saint Malo to unikatowa, francuska marka kosmetyczna. Marka naturalna, zdrowotna, ściśle
współpracująca z placówkami badawczymi w zakresie biotechnologii morskiej. Jest odkrywcą unikatowego składnika w kosmetyce - ekstraktu z ostrygi, który ma wysoką skuteczność
w opóźnianiu procesów starzenia. Preparaty marki bogate są w naturalne składniki: mirrę, mirt,
lawę wulkaniczną, itp. Znajdziecie tam Państwo także rzadko wykorzystywane oleje roślinne, takie jak olej z żurawiny czy z czerwonej palmy.

TEAM DR JOSEPH
Dr Joseph to w 100% naturalna, certyfikowana i organiczna marka kosmetyczna, od 30 lat tworzona jest w Brunico, we Włoszech. W ich kosmetykach spotykają się 2 światy: natury i aktualnych odkryć naukowych. Najczystsze składniki i najbardziej wyrafinowane technologie, geniusz
przyrody i bogata wiedza zaowocowały wieloma nagrodami w plebiscytach Spa Diamont Awards
oraz European Health & Spa Awards. Ich synergiczne oddziaływanie rozpieszcza skórę sprzyjając
jej pięknu i zdrowemu funkcjonowaniu.

MESOESTETIC
Mesoestetic to jedno z czołowych, światowych laboratoriów farmaceutycznych. Jest producentem i dystrybutorem wysokiej jakości produktów z dziedziny medycyny estetycznej i kosmetologii, w szczególności peelingów chemicznych i koktajli do podań przezskórnych. W Spa & Wellness
Kasprowy wykorzystujemy ich rewitalizujące działanie przy użyciu mikromezoterapii M.PEN.

ZABIEGI
NA TWARZ

Program nawilżający
skóra sucha i odwodniona

Hyaluron Infusion
KLAPP

zabieg setowy
Czas: 60 min | Cena: 460 zł

Hyaluronic Hydro Effect
KLAPP

Czas: 50 min | Cena: 290 zł

TRWAŁE NAWILŻENIE I WYMODELOWANIE OWALU TWARZY. Zabieg „SOS” skóry odwodnionej i skłonnej
do przesuszeń, narażonej na szkodliwe czynniki środowiskowe. W czasie zabiegu, poprzez innowacyjną technikę
nakładania bandaży, wymodelowany zostaje owal twarzy,
a trójpostaciowy kwas hialuronowy, algi i skwalen dogłębnie i długotrwale nawilżają skórę oraz nadają jej promienny
blask. W konsekwencji skóra staje się jędrniejsza, wygładzona, a zmarszczki i drobne linie mniej zdefiniowane.

NAWODNIENIE I ODŚWIEŻENIE. Zabieg ze szczególną
dedykacją dla skóry odwodnionej, a także mieszanej i tłustej,
której towarzyszy odczucie ściągnięcia. Dzięki obecności
czteropostaciowego kwasu hialuronowego maksymalizuje nawodnienie skóry. Lekkość skóry po zabiegu przynosi
wyjątkowe poczucie świeżości, miękkości i aksamitności.
Zabieg typowo pielęgnacyjny dla każdego, kto troszczy się o zachowanie zdrowej i promiennej skóry,
bez względu na wiek.

Program kojący i wyciszający
skóra podrażniona i naczyniowa

Sensitive Time
KLAPP

Czas: 50 min | Cena: 250 zł

Calming
KLAPP

Czas: 50 min | Cena: 250 zł

WYCISZENIE CERY NADWRAŻLIWEJ I ALERGICZNEJ.
Idealny dla osób, których skóra ma dużą nietolerancję
na kosmetyki. Zabieg oparty o „Eliksir życia” w postaci ekstraktu z grzybów Shiitake, który stabilizuje układ immunologiczny skóry, a więc chroni przed reakcjami alergicznymi.
Przynosi ulgę skórze nadmiernie opalonej lub poddawanej
wielu zabiegom kosmetycznym oraz z zakresu medycyny
estetycznej. Zmniejsza skłonność do występowania podrażnień i zaczerwień. Polecany także męskiej skórze z objawami: pieczenia, zaczerwienienia, swędzenia.

ZŁAGODZENIE SKÓRY WRAŻLIWEJ ORAZ NACZYNIOWEJ. Zabieg dla skóry wymagającej ukojenia. Program o działaniu przeciwzapalnym, znacząco znosi rumień,
wzmacnia barierę naskórkową przez co skóra zdecydowanie
lepiej radzi sobie ze stresorami środowiskowymi. Zabieg ten
składa się z niezbędnych dla skóry fitoestrogenów sojowych, peptydów i olei roślinnych. Gwarantuje przywrócenie
równowagi hydro-lipidowej naskórka, a więc ochronę przed
czynnikami drażniącymi. Skóra pozostaje ukojona, mniej zaróżowiona i bardzo wyciszona.

Program oczyszczający
Collagen Fill-Up Therapy
KLAPP

zabieg setowy
Czas: 60 min | Cena: 450 zł

LIFTING, GŁĘBOKIE NAWILŻENIE I REGENERACJA.
Idealny zabieg dla każdej skóry. Łączy w sobie cechy liftingu, nawodnienia i ochrony. Składniki w nim zawarte: różne
cząsteczki kolagenu morskiego, śnieżnego grzyba Shiro kikurage oraz certyfikowane emolienty - podnoszą odporność skóry na szkodliwy wpływ środowiska. Pielęgnacja ta
opóźnia procesy starzenia, wspomaga procesy metaboliczne komórek, jak również idealnie uszczelnia uszkodzoną
barierę naskórkową wspomagając proces gojenia się skóry.

skóra tłusta i mieszana

Black Coal
KLAPP

Czas: 50 min | Cena: 270 zł
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DETOKS I OCZYSZCZENIE. Sekret detoksu i oczyszczenia skóry zamknięty został w kompozycji aktywnego
węgla i ekstraktu z alg. To wyjątkowa terapia oczyszczająca dla skóry wymagającej usunięcia toksyn,
zwężenia porów oraz efektu zmatowienia. Doskonały zarówno w przypadku twarzy kobiecych jak i męskich.
Zawartość aktywnego węgla sprzyja wyrównaniu struktury skóry i zmniejszeniu tendencji do przetłuszczania się.
Zabieg poprzedzony jest wykonaniem peelingu kawitacyjnego - czyli bezinwazyjnego oczyszczenia skóry z niedoskonałości.
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Program rozjaśniający

skóra z przebarwieniami, ziemista i niedotleniona

Power Effect
z Witaminą A
KLAPP

Czas: 45 min | Cena: 290 zł

Face Infusion C Pure
KLAPP

zabieg setowy
Czas: 60 min | Cena: 450 zł

ENERGETYZACJA SKÓRY, ROZJAŚNIENIE I LIFTING.
Intensywny zabieg bogaty w składniki hamujące proces starzenia. Jego głównym celem jest poprawa struktury, napięcia i nawilżenia skóry, a poprzez delikatne działanie
złuszczające, również wygładzenie szorstkiego naskórka
i wyrównanie jego kolorytu. Dzięki wyjątkowej formule witaminy C, aktywowanej bezpośrednio na skórze, rozświetlenie skóry twarzy widoczne jest natychmiast po zabiegu.
Zabieg o działaniu odżywczym, energetyzującym, rozświetlającym oraz liftingująco-napinającym.

ODŻYWIENIE I REGENERACJA. Sekret i odżywczo-regenerująca siła zabiegu tkwi w niezastąpionej witaminie
A. Jej drogocenny wpływ na wygładzenie naskórka, aktywację naprawczych enzymów w skórze oraz na syntezę kolagenu niewątpliwie sprawia, że jest numerem jeden w rozwiązywaniu problemu skóry szarej, szorstkiej, zmęczonej oraz
w terapii anti – age. Zabieg z jej wykorzystaniem jest idealnym wstępem do dalszych terapii pielęgnacyjnych oraz w
istotnym stopniu wpływa na utrzymanie jędrności skóry
pozostawiając ją miękką i wypoczętą.

Program liftingujący
aktywna redukcja zmarszczek

Marine Radiance
S A I N T M A LO

zabieg setowy
Czas: 60 min | Cena: 310 zł

DETOX I ROZŚWIETLENIE. Zabieg odmładzająco-rozświetlający, który dzięki zawartości składników pochodzenia
morskiego, w pierwszym etapie oczyści skórę, a w kolejnych
pozwoli nasycić ją minerałami, witaminami (wysokie stężenie witaminy C), mikroelementami oraz terapeutycznymi
ekstraktami roślinnymi. Zabieg z hermetycznie zamkniętą
maską biocelulozową! Doskonały dla osób poszukujących
luksusowych rozwiązań kosmetycznych typu „natura wsparta nauką”. Pozostawia skórę uspokojoną, miękką
i rozjaśnioną.

Program odżywczy

Repagen Exclusive
KLAPP

zabieg setowy
Czas: 80 min | Cena: 480 zł

SZEŚCIOKROTNY EFEKT ODMŁODZENIA. Wieloetapowy zabieg dedykowany skórze wymagającej odbudowy
i zagęszczenia. Doskonale napina, łagodzi rysy twarzy,
jednocześnie przywracając właściwy koloryt i poprawiając nawilżenie. Stanowi świetną odpowiedź także dla
wymagającej skóry męskiej. Idealny jako zabieg globalnie
odmładzający. Sekret zabiegu tkwi w nowatorskich składnikach aktywnych oraz w zastosowaniu aż dwóch masek
z kompleksem Repagen®, które wykazują aktywność we
wszystkich warstwach skóry.

regeneracja, wygładzenie, odbudowa, ANTI-AGE

Caviar Power
KLAPP

Czas: 50 min | Cena: 330 zł

INTENSYWNA REGENERACJA, POPRAWA ELASTYCZNOŚCI, MAKSYMALNE WYGŁADZENIE. Skuteczność zabiegu wynika z innowacyjnej koncepcji zastosowania
DNA-marine, składnika odmładzającego, wyodrębnionego
z rybiej ikry. Ekstrakt z kawioru uruchamia procesy regeneracyjne. Dodatkowo naturalne bio-peptydy wspomagają wymianę komórek, a zawarty w zabiegu panthenol,
kwas hialuronowy oraz hydrolity, wpływają pozytywnie na
gospodarkę wodną skóry. Idealny zabieg o działaniu intensywnie regenerującym, poprawiający elastyczność
najbardziej wymagającej skóry oraz znoszący suchość
i łuszczenie się.

10

Repacell
KLAPP

zabieg setowy
Czas: 75 min | Cena: 450 zł

OCHRONA DNA. Rewolucyjny zabieg w zakresie działania na mechanizmy naprawcze komórki. Jest to idealny zabieg dla poszukujących terapii przeciwstarzeniowej,
przywracający skórze naturalną równowagę oraz nadający
jej perłowego blasku. Dodatkowo dwa masaże w zabiegu pierwszy na enzymach bardziej aktywizujący tkankę, drugi
na zakończenie, pozwalający na relaks i głębokie odprężenie. Zabieg jest wyjątkową biotechnologiczną ciekawostką,
opiera się o badania z zakresu inżynierii tkankowej (uhonorowanych nagrodą NOBLA w 2009 r.).
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Express Lift
KLAPP

Czas: 45 min | Cena: 240 zł

Skin Push-Up
KLAPP

Czas: 50 min | Cena: 250 zł

Global Anti-Age
S A I N T M A LO

Czas: 60 min | Cena: 360 zł

BŁYSKAWICZNY LIFTING. Doskonały zabieg bankietowy dla każdego rodzaju skóry, zwłaszcza tej wymagającej poprawy owalu twarzy i redukcji zmarszczek. Podczas
zabiegu, mięśnie twarzy poddawane są aktywnemu treningowi manualnego liftingu. Zabieg łączy formułę autorskiego masażu z aktywnością peelingu obejmującego
4 rodzaje enzymów. Efekt liftingu dopełnia wyspecjalizowana ampułka.

LIFTING I REGENERACJA. Idealne rozwiązanie dla cery
narażonej na działanie nie tylko czynników atmosferycznych, ale także zestresowanej, wymagającej wzmocnienia
funkcji ochronnych. Zaopatruje osłabioną trybem życia
skórę w cenne lipidy, ceramidy oraz dostarcza niezbędnej
porcji wilgoci. Oparty na oddziaływaniu manualnego liftingu i specjalistycznej maski. Pozostawia skórę odprężoną,
lepiej napiętą oraz wzmocnioną.

REWITALIZACJA I DZIAŁANIE PRZECIWZMARSZCZKOWE. Witalizujący zabieg przeciwzmarszczkowy o wielokierunkowym działaniu, przeznaczony dla skóry dojrzałej.
Zawarty w nim wyciąg z ostryg, w połączeniu z kolagenem
morskim i kompleksem antystarzeniowym, w widoczny
sposób poprawia napięcie i wygląd skóry. To globalna pielęgnacja skóry dojrzałej, która zmniejsza zmarszczki mimiczne
oraz rozluźnia napięcie mięśni twarzy. Doskonały dla osób
poszukujących luksusowych rozwiązań kosmetycznych
typu „natura wsparta nauką”. Genialny jako wsparcie
skóry przemęczonej chemią środowiskową.

Specjalne programy pielęgnacyjne twarzy

Cuvee Prestige
KLAPP

zabieg setowy
Czas: 75 min | Cena: 490 zł

Bio Power Lifting
TEAM DR JOSEPH

Czas: 100 min | Cena: 450 zł

Męska przestrzeń
Men Treatment
KLAPP

zabieg setowy
Czas: 60 min | Cena: 390 zł

Bio Ekspress Lift
TEAM DR JOSEPH

Czas: 60 min | Cena: 310 zł

KOMPLEKSOWA PIELĘGNACJA MĘSKIEJ SKÓRY. Zabieg dedykowany męskiej skórze, który silnie odżywia i nawilża - bez efektu przetłuszczenia! Skomponowany tak, by
pozostawiać skórę odświeżoną, ukojoną, nawilżoną i pełną
zdrowego blasku. Zabieg o wyjątkowej, męskiej nucie zapachowej pozwala na głęboki relaks dzięki masażowi, który zdecydowanie redukuje oznaki zmęczenia i ewentualne
obrzęki. Docenią go przede wszystkim Panowie, których
skóra źle znosi golenie i często ulega podrażnieniom.
OCZYSZCZENIE I UJĘDRNIENIE. Mocna, naturalna i wysoce efektywna kuracja TEAM DR JOSEPH dla głębokiego oczyszczenia i odżywienia oraz ujędrniania skóry.
Oprócz dwóch masaży wspomagających układ limfatyczny,
zabieg wzbogacony jest specjalistycznym serum, intensywną maską oraz ciepłym kompresem ziołowym. Zabieg koi
układ nerwowy i przygotowuje umysł do sprostania nowym
wyzwaniom.
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+ masaż KOBIDO
Czas: 120 min | Cena: 550 zł

Bio Restart Komórkowy
TEAM DR JOSEPH

zabieg setowy
Czas: 80 min | Cena: 330 zł

MISTRZOWSKI ELIKSIR MŁODOŚCI. Zabieg dedykowany
skórze z objawami starzenia, wymagającej jednocześnie odbudowy lipidów, poprawy natłuszczenia i nawilżenia. Obecny w zabiegu ekstrakt z winogron ma właściwości przeciwzapalne i wyciszające. Aktywne peptydy pozostawiają
wrażenie napiętej skóry i redukują drobne zmarszczki.
Efekt blasku dopełnia obecne w produkcie złoto. Synergia
składników skutecznie stymuluje komórki do odbudowy, zagęszcza skórę tracącą grubość i napięcie.

POPRAWA OWALU I ODBUDOWA SKÓRY. Holistyczny,
optymalny program oparty o metodę TEAM DR JOSEPH.
Jest to intensywna kuracja z biodynamicznym masażem liftingującym, wykonywanym z ciepłymi stemplami ziołowymi.
Zabieg ten stymuluje układ limfatyczny, detoksykuje i hamuje procesy starzenia. Zabieg rozpoczyna się od wykonania
rytuału oczyszczającego z peelingiem, następnie wykonany
zostanie masaż szklanymi bańkami oraz aplikacja niezwykłych eliksirów ziołowo-olejowych w formie serum i masek.
Bio Power Lifting to synergia intensywnej przebudowy
skóry, ujędrnienia i rozświetlenia, a także głębokiego
dotlenienia komórek i wzmocnienia skóry. Zabieg znosi
skutki stresu komórkowego.

ODNOWA KOMÓRKOWA I REGENERACJA. Wspaniała
naturalna kuracja z aktywnymi składnikami dobranymi do
indywidualnych potrzeb skóry . W trakcie zabiegu wykonane zostaną trzy aktywne masaże: limfatyczno-stymulujący,
ujędrniająco-oczyszczający oraz masaż szklaną bańką. Zabieg ten odtruwa skórę i „restartuje” jej komórki. Spowalnia procesy starzenia, doskonale nawilża, a także znosi
skutki stresu komórkowego.
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Mezoterapia mikroigłowa
i peelingi chemiczne

Micro-Peel Mlekowy
MESOESTETIC

Micro-Peel Jessner
MESOESTETIC

Czas: 45 min | Cena: 230 zł
Long: 60 min | Cena: 390 zł

Micro-Peel Tran3x
MESOESTETIC

Czas: 45 min | Cena: 230 zł
Long: 60 min | Cena: 390 zł

Micro-Peel Azelan
MESOESTETIC

Czas: 45 min | Cena: 230 zł
Long: 60 min | Cena: 390 zł

REWITALIZACJA, UJĘDRNIENIE, UJEDNOLICENIE KOLORYTU, ANTI-AGING. Zabieg rewitalizujący, rozjaśniający przebarwienia, naprawiający zniszczenia środowiskowe
skóry, minimalizujący drobne linie i zmarszczki, który wykorzystuje peeling chemiczny Jesnerr’a z certyfikatem medycznym. Peeling Jessner’a może być wykonywany jako
samodzielny zabieg pielęgnacyjny, wzmocniony maską, serum silnie antyoxydacyjnym i delikatnym masażem.
W wersji Long – zabieg połączony z mezoterapią mikroigłową wykonywaną certyfikowanym urządzeniem M.PEN
i dedykowanym koktajlem do śródskórnej aplikacji (do wyboru: depigmentujący, ujędrniający, rewitalizujący, stymulujący).

ROZJAŚNIENIE PRZEBARWIEŃ, REDUKCJA UNACZYNIENIA, ROZŚWIETLENIE SKÓRY.
Zabieg minimalizujący przebarwienia, które powstały na
podłożu naczyniowym i zapalnym. Kuracja ta zapobiega
też i usuwa przebarwienia pojawiające się jako efekt agresywnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Wykorzystuje certyfikowany medycznie koktajl z kwasem
traneksamowym. Peeling TRAN3x może być wykonywany
jako samodzielny zabieg pielęgnacyjny, wzmocniony maską, serum silnie antyoxydacyjnym i delikatnym masażem.
W wersji Long – zabieg połączony z mezoterapią mikroigłową wykonywaną certyfikowanym urządzeniem M.PEN
i dedykowanym koktajlem do śródskórnej aplikacji (do wyboru: depigmentujący, ujędrniający, rewitalizujący, stymulujący).

DOGŁĘBNE OCZYSZCZENIE, ZNORMALIZOWANIE,
WYGŁADZENIE.
Zabieg bakteriobójczy, normalizujący pracę gruczołów łojowych, zwężający pory, minimalizujący niedoskonałości
i stany zapalne. Wykonywany na certyfikowanym medycznie peelingu, będącym mieszanką kwasów azelainowego i salicylowego. Peeling Azelan może być wykonywany
jako samodzielny zabieg pielęgnacyjny, wzmocniony maską, serum silnie antyoxydacyjnym i delikatnym masażem.
W wersji Long – zabieg połączony z mezoterapią mikroigłową wykonywaną certyfikowanym urządzeniem M.PEN
i dedykowanym koktajlem do przezskórnej aplikacji (do wyboru: depigmentujący, ujędrniający, rewitalizujący, stymulujący).
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Czas: 45 min | Cena: 230 zł
Long: 60 min | Cena: 390 zł

WZROST NAWILŻENIA, POGRUBIENIE, ROZJAŚNIENIE, ANTI-AGING.
Zabieg, dzięki któremu osiągamy efekt naturalnie nawilżonej
i gładkiej skóry. Certyfikowany medycznie kwas mlekowy
użyty do zabiegu, indukuje wytwarzanie naturalnych uszczelniaczy naskórka oraz produkcję włókien kolagenowych i
elastylowych, dzięki czemu staje się ona grubsza, bardziej
jędrna i sprężysta. Kwas mlekowy działa również przeciwzapalnie i wybielająco. Peeling mlekowy może być wykonywany jako samodzielny zabieg pielęgnacyjny, wzmocniony
maską, serum silnie nawilżającym i delikatnym masażem.
W wersji Long – zabieg połączony z mezoterapią mikroigłową wykonywaną certyfikowanym urządzeniem M.PEN i
dedykowanym koktajlem do przezskórnej aplikacji (do wyboru: depigmentujący, ujędrniający, rewitalizujący, stymulujący)

Global Eyecon
MESOESTETIC

Czas: 45 min | Cena: 320 zł

Mezoterapia
mikroigłowa M.PEN
Czas: 45 min | Cena: 320 zł

GLOBALNE ODMŁODZANIE SKÓRY OKOLICY OCZU.
Wielokierunkowy, bardzo specjalistyczny zabieg połączony z mezoterapią mikroigłową. Niweluje wszystkie niedoskonałości okolicy konturu oka. Produkty wykorzystywane
w zabiegu są tak skomponowane aby zapewnić najlepszą
pielęgnację wrażliwej okolicy oka. Posiadają certyfikat medyczny co zapewnia doskonałą tolerancję! Zabieg eliminuje
linie i zmarszczki mimiczne, cienie, opuchnięcia i „worki” pod
oczami, opadanie górnej powieki oraz minimalizuje efekt
ścieńczenia skóry.

Mezoterapia mikroigłowa to mało inwazyjna technika, która
polega na tworzeniu w skórze mikro-kanalików poprzez automatyczne nakłuwanie jej na różnej głębokości. Mikro nakłucia umożliwiają przedostanie się w głąb skóry składników
aktywnych, które są zamknięte w wysokiej jakości koktajlach
do śródskórnej aplikacji. Metoda ta pomaga w biostymulacji
procesów regeneracyjnych skóry, co zostało poparte licznymi badaniami klinicznymi. Systematyczne wykonywanie
mezoterapii mikroigłowej sprzyja utrzymaniu jędrności
i gęstości skóry, minimalizuje zmarszczki, poszerzone
pory oraz niedoskonałości skóry. Poprawia jej odżywienie, metabolizm i ogólną kondycję. Jest niezbędnym elementem terapii anti-age.
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ZABIEGI
NA CIAŁO

Peelingi ciała
Peeling Eco Spa
Czas: 25 min | Cena: 140 zł
Long: 75 min | Cena: 360 zł

Peeling Owocowy
Czas: 25 min | Cena: 140 zł
Long: 75 min | Cena: 360 zł

Peeling Szmaragdowy
KLAPP

Czas: 25 min | Cena: 140 zł
Long: 75 min | Cena: 360 zł

Kuracje & Rytuały
Programy specjalne

dla tych, którzy cenią naturalną pielęgnację i subtelne zapachy. Peeling pozwala w ekspresowym czasie przywrócić
skórze jedwabistą gładkość i znacząco poprawić jej koloryt.
Wydłużona wersja Long wzbogacona jest o masaż.

dla tych, którzy lubią egzotyczne, słodkie zapachy.
Peeling pozwala w ekspresowym czasie przywrócić skórze jedwabistą gładkość i znacząco poprawić jej koloryt.
Wydłużona wersja Long wzbogacona jest o masaż.

Masaż
Czekoladowy Bio
Czas: 50 min | Cena:260 zł

Podróż do Indii
dla osób o wrażliwej skórze, która ma kruche naczynia
krwionośne, a także dla kobiet w ciąży. Peeling który łączy
działanie mineralizujące soli morskiej, drenujące działanie
alg Laminaria oraz odżywcze właściwości naturalnych olei.
Wydłużona wersja Long wzbogacona jest o masaż.

Ujędrnianie i Anti-Cellulit

S A I N T M A LO

Czas: 80 min | Cena: 380 zł

Podróż na Sycylię
S A I N T M A LO

Bio Global Body
TEAM DR JOSEPH

Czas: 80 min | Cena: 380 zł
zabieg z maską i częściowym masażem
Long: 80 min | Cena: 360 zł
zabiegubez maski i przedłużonym masażem

DETOKSYKACJA I GLOBALNA POPRAWA JAKOŚCI
SKÓRY. Zabieg, który swoją wysoką skuteczność zawdzięcza
odpowiednio połączonym, wzajemnie się uzupełniającym
wyciągom z bio – organicznych roślin, stworzonych przez
naturę do walki z cellulitem i niedoskonałościami skóry.
Kuracja składa się ze wstępnej stymulacji krążenia krwi
i limfy, aby odpowiednio przygotować ciało do pozbycia się
toksyn. W kolejnym etapie wykonywany jest peeling enzymatyczny ciała przy użyciu gąbki Luffa. Na tak przygotowane ciało nakładany jest okład z alg z dodatkiem wąkrotki
azjatyckiej i soli z morza martwego. Na zakończenie wykonywany jest stymulujący masaż bańkami szklanymi.
Zabieg zapewnia maksymalny efekt ujędrnienia, wygładzenia i redukcji cellulitu oraz pielęgnację skóry ciała na wszystkich poziomach.

Czas: 80 min | Cena: 380 zł

Podróż na Madagaskar
S A I N T M A LO

Czas: 80 min | Cena: 380 zł

Nawilżenie i wygładzenie
Hyaluron Mask
KLAPP

Czas: 60 min | Cena: 320 zł

TRWAŁE NAWILŻENIE. Zabieg intensywnie nawilżający
i wygładzający wsparty krótkim masażem. Skoncentrowana
pielęgnacja dla lubiących szybkie efekty! Szmaragdowy
peeling, którego używamy we wstępie do zabiegu - silnie
wygładza powierzchnię skóry, a bogata w kwas hialuronowy maska, przywraca optymalny poziom nawilżenia. Zabieg
pielęgnacyjny dedykowany każdemu, którego skóra zdradza
objawy wysuszenia, łuszczy się i nieprzyjemnie ściąga. Na
długo zabezpiecza ją przed nadmierną utratą wilgotności.
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Podróż na Karaiby
S A I N T M A LO

Czas: 80 min | Cena: 380 zł

PIELĘGNACJA I ZMYSŁOWY RELAKS.. Zabieg dla osób
ceniących naturalne kosmetyki i techniki pracy z ciałem.
Masaż wykorzystuje olej z orzechów makadamia o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwstarzeniowych oraz
gojących. Dodatkowo dzięki teobrominie i kofeinie, które są
zawarte w czekoladzie, masaż poprawia humor. Mówi się
również, że masaż czekoladowy wspomaga wyszczuplanie
i walkę z cellulitem oraz poprawia koloryt skóry.

ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE. Rytuał dla osób potrzebujących bezkompromisowego relaksu i podniesienia nawilżenia
skóry. Rytuał z masażem i maską, bazujący na bogactwach
naturalnych z różnych zakątków świata. Dzięki bogactwu
magnezu sproszkowane skorupki ostryg uspokajają, a zawarte w kosmetyku sole mineralne i pierwiastki śladowe
poprawiają cyrkulację krwi - remineralizując i odżywiając.
Maska z bawełny odżywia, łagodzi i silnie nawilża. Wieńczące zabieg masło z ekstraktem z kopru morskiego i alg spirulina - poprawia napięcie i nawodnienie skóry.

REGENERACJA I ODMŁODZENIE. Dla tych, których ciało potrzebuje oczyszczenia i regeneracji. Rytuał z masażem
i maską, bazujący na darach klimatycznych słonecznej Sycylii. Proszek z lawy wulkanicznej i woda termalna z Sclafani
Bogni - oczyszcza i regeneruje. Maska z pyłem wulkanicznym działa silnie przeciwstarzeniowo. Wieńczące zabieg
masło z korsykańskiej opuncji figowej, wzbogacone witaminą C - hamuje stany zapalne i regeneruje.

ROZŚWIETLENIE I MODELOWANIE. Dla osób, których
ciało potrzebuje konturowania, a skóra blasku. Rytuał rozświetlająco-modelujący na bazie peelingu z kokosa i piasku
morskiego, o niebywale egzotycznym zapachu oraz witaminowej masce z kwiatami hibiskusa, o perłowej poświacie.
Rytuał ten pobudza naturalne mechanizmy komórkowe,
przyspiesza przemianę materii i pięknie rozświetla skórę.
Wieńczący zabieg olej z ekstraktem z róży i Ylang Ylang
silnie regeneruje oraz pozwala odzyskać skórze elastyczność.

DETOKS I DRENAŻ. Zabieg z myślą o tych, których ciało
potrzebuje drenażu i detoksykacji. Rytuał z masażem oraz
intensywnie zieloną, cytrusową maską zawierającą wyciąg
z limonki. Maska ta stymuluje mikro-cyrkulację i proces
oczyszczania, wykazuje także działanie chłodzące. Wieńczące zabieg masło z korsykańskiej opuncji figowej, bogate
w witaminę C pobudza naturalne procesy naprawcze i łagodzi podrażnienia skóry.
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MASAŻE
CIAŁA

Autorski Masaż
Kasprowy
Czas: 75/90 min | Cena: 380/420 zł

Masaż dla potrzebujących troski od stóp do głów. Specjalnie opracowane, pod nadzorem zespołu rehabilitantów
i fizjoterapeutów, techniki masażu obejmujące również
stopy, dłonie, a nawet głowę - pozwolą cieszyć się brakiem
napięcia w ciele oraz jedwabiście gładką skórą ciała. Masaż
wykonywany jest na ekskluzywnych, naturalnych mieszankach olei z akcentem zapachowym by Kasprowy!

Masaż
Terapeutyczny
Kręgosłupa
Czas: 50 min | Cena: 260 zł

Podróż Marzeń
D E S A I N T M A LO
Czas: 50 min | Cena: 230 zł

Masaż opracowany w Les Thermes Marins de Saint Malo
jako składowa rytuałów pielęgnacyjnych dla ciała. Oparty
o techniki relaksacyjne z elementami masażu drenującego.
Redukuje napięcie, stres i wspomaga oczyszczanie organizmu z nadmiaru toksyn. Masaż wykonywany jest na markowym kremie z koprem morskim i algami spirulina o wyjątkowych właściwościach przeciwstarzeniowych.

Masaż Stóp
Czas: 25 min | Cena: 130 zł

Masaż Gorącymi
Kamieniami
Czas: 50/80 min | Cena: 250/380 zł

Relaksacyjny masaż łączący techniki manualne z oddziaływaniem rozgrzanych kamieni wulkanicznych. Ciepło
kamieni, ustawianych na specjalnych strefach, tzw. punktach spustowych i miejscach większych skupisk naczyń
krwionośnych i limfatycznych - poprawia cyrkulację płynów ustrojowych. Wpływa to pozytywnie na oczyszczanie
i dotlenienie tkanek. Masaż polecany dla osób zmęczonych
i zestresowanych.

Masaż gorącą świecą
Aroma
Czas: 50 min | Cena: 250 zł

Masaż Klasyczny
Czas: 50 min | Cena: 220 zł

Czas: 25/50 min | Cena: 170/250 zł

Relaksacyjny masaż stóp, który przyniesie ulgę zarówno
paniom lubiącym spacer na szpilkach, jak i wszystkim górskim piechurom. Masaż odprężający z elementami refleksoterapii.

Relaksacyjny masaż wykonywany za pomocą aromatycznej
mieszanki odżywczych olei i masła shea, które pod wpływem płomienia świecy przechodzą ze stanu stałego w postać płynną. Masaż, dzięki płynnym ruchom i ciepłu pozwala
na skuteczne odprężenie, pozostawiając skórę miękką i otuloną delikatnym zapachem.

Najbardziej znany rodzaj masażu, który wykorzystuje sekwencje określonych ruchów. Działa przeciwbólowo, reguluje napięcia mięśniowe, dotlenia i stymuluje tkanki. Regeneruje mięśnie i zwiększa ich sprężystość. Jest to masaż,
który powinien stanowić podstawowy element dbania
o własny dobrostan psychofizyczny.

Masaż modelująco-antycellulitowy
Masaż Sportowy

Specjalistyczna terapia kręgosłupa, stanowiąca połączenie
indywidualnie dobranych technik masażu, m.in. punktów
spustowych, wschodnich meridianowych, tkanek głębokich,
techniki manualnej, segmentarnej, tensegracyjnej, centryfugalnej, izometrycznej, etc. Masaż polecany wszystkim,
którzy zmagają się z problemami w obrębie kręgosłupa oraz
innymi dysfunkcjami narządu ruchu.

Masaż intensywnie odbudowujący mięśnie po wzmożonym
wysiłku, znacznie intensywniejszy od masażu klasycznego.
Rozluźnia i likwiduje napięcia powstałe w skutek uprawiania
sportu, dając poczucie ulgi, a także zabezpiecza przed kontuzjami. Stanowi „sportowe S.O.S.”.
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Czas: 45/75 min | Cena: 190/280 zł

Intensywny masaż, który dotlenia skórę, rozbija strukturę
tkanki tłuszczowej oraz aktywuje proces jej spalania. Działa
intensywnie drenująco i antycellulitowo. Wykonywany jest
przede wszystkim na strefach „problematycznych” - najczęściej brzuchu, pośladkach i nogach. Masaż obejmuje też
partię pleców – ale w tym obszarze, praca masażysty, nastawiona jest na rozluźnienie mięśni i zmniejszenie poziomu
stresu, który sprzyja przybieraniu na wadze!
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DZIECI
W SPA

Masaż plecków
KIDS

„Słodki” i delikatny masaż wykonywany na certyfikowanym,
naturalnym oleju, zmieszanym z czekoladą. Cudowne doświadczenie dla małych Księżniczek i Rycerzy, którzy marzą o wizycie w „dorosłym SPA”. Delikatny masaż wycisza
i uspokaja.

Czas: 20 min | Cena: 90 zł

Masaż
stópek/rączek
KIDS
Czas: 20 min | Cena: 90 zł

Masaż wykonywany na certyfikowanym, naturalnym oleju lub balsamie arbuzowym. To ciekawe doświadczenie dla
dzieci, będące jednocześnie zabawą, nową atrakcją i przyjemnością. Delikatny masaż działa wyciszająco i uspokajająco.

VIP ROOM

Masaże w gabinecie dla dwojga

Vip Autorski Masaż
Kasprowy
Czas: 75 min | Cena: 430 zł
Czas: 90 min | Cena: 480 zł
cena za osobę

Vip Masaż
Gorącą Świecą - Aroma
Czas: 60 min | Cena: 290 zł
cena za osobę

Vip Masaż
Gorącymi Kamieniami
Czas: 80 min | Cena: 430 zł
cena za osobę

Przeznaczony dla osób potrzebujących troski od stóp do
głów. Specjalnie opracowane, pod nadzorem zespołu rehabilitantów i fizjoterapeutów, techniki masażu obejmujące
również stopy, dłonie a nawet głowę - pozwolą cieszyć się
brakiem napięcia w ciele oraz jedwabiście gładką skórą ciała. Masaż wykonywany jest na ekskluzywnych, naturalnych
mieszankach olei z akcentem zapachowym by Kasprowy!

Relaksacyjny masaż wykonywany za pomocą aromatycznej mieszanki odżywczych olei i masła shea, które pod
wpływem płomienia świecy przechodzą ze stanu stałego
w postać płynną. Masaż, dzięki płynnym ruchom i ciepłu
pozwala na skuteczne odprężenie, pozostawiając skórę
miękką i otuloną delikatnym zapachem.

Pakiety w strefie Vip

Podróż
Po Witalność
Czas: 190 min | Cena: 690 zł
cena za osobę

Podróż
Po Młodość
Czas: 190 min | Cena: 770 zł
cena za osobę

Relaksacyjny masaż łączący techniki manualne z oddziaływaniem rozgrzanych kamieni wulkanicznych. Ciepło kamieni, ustawianych na specjalnych strefach, tzw. punktach
spustowych i miejscach większych skupisk naczyń krwionośnych i limfatycznych, poprawia cyrkulację płynów ustrojowych. Wpływa to pozytywnie na oczyszczanie i dotlenienie tkanek. Masaż polecany dla osób zmęczonych
i zestresowanych.
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Podróż
Po Radość
Czas: 160 min | Cena: 440 zł
cena za osobę

Harmonizujący, pro zdrowotny i wysoce pielęgnacyjny rytuał obejmujący zabieg na ciało oraz twarz. Rozpoczyna się
odprężającą kąpielą w remineralizującej solance oraz seansem VIP w saunie fińskiej. W kolejnym kroku wykonany zostanie zabieg na ciało Dr Joseph ze specjalistycznym okładem a alpejskiego błota oraz energetyzującym masażem
ciepłymi pałeczkami bazaltowymi. W trakcie odpoczynku
wykonamy multiodżywczy-energetyzujący zabieg Dr
Joseph na twarz, który przywróci piękno każdej cerze. Rytuał dedykowany zarówno Paniom jak i Panom, którzy potrzebują odpoczynku od codzienności, oczyszczenia z chemii środowiskowej oraz oczekują ekspresowego odprężenia.
Rytuał zwieńczy upominek kosmetyczny, dzięki któremu
przedłużymy efekty zabiegów!

Odmładzający skórę ciała i twarzy rytuał. Rozpoczyna się
on kąpielą w remineralizującej solance oraz seansem VIP
w saunie fińskiej. W kolejnym kroku wykonany zostanie
czarny peeling ciała na sproszkowanej lawie wulkanicznej,
okład na bazie maski z pyłem wulkanicznym oraz na koniec
masaż drenująco-relaksacyjny na perłowym maśle z korsykańskiej opuncji figowej. Podczas odpoczynku w odmładzającej masce na ciało wykonamy zabieg na twarz, który
wzmocniony jest działaniem maski wypełniającej.

Rozluźniająca kąpiel w esencji lawendowej, seans VIP w saunie fińskiej, peeling czekoladowy całego ciała oraz masaż na
gorzkiej, wykwintnej czekoladzie rozpuszczonej w ciepłym
oleju makadamia. Naturalne kosmetyki i doskonały masaż
odżywią skórę, pozostawią ją aksamitnie gładką i na długo
otuloną czekoladowym aromatem. Rytuał euforyzujący –
poprzez wpływ na poziom hormonów szczęścia!

29

Szwajcarski pedicure
mavex z certyfikatem
medycznym!

To zabieg na bazie buforowanego kwasu glikolowego i mlekowego. Całkowicie usuwa popękany, twardy, suchy
i zrogowaciały naskórek - bez użycia ostrzy i frezarki
oraz opóźnia jego odrastanie. Komfortowy i przyjemny zabieg nadający niezwykłą miękkość stopom na długi czas.

Czas: 45 min | Cena: 160 zł

Depilacja Depileve

Henna brwi lub rzęs/henna całościowa/regulacja
brwi/shaping brwi

Czas: 10/50 min | Cena: 40/120 zł

Czas: 15/30 min | Cena: 40/80 zł

Aksamitne Dłonie

Aksamitne Stopy

Czas: 20*/30 min | Cena: 70/140 zł
*jako dodatek do zabiegu

Czas: 20*/30 min | Cena: 70/140 zł
*jako dodatek do zabiegu

Witalność Dla Oczu

Peeling Kawitacyjny

Czas: 15*/30 min min | Cena: 100/160 zł
*jako dodatek do zabiegu

Czas: 10 min | Cena: 50 zł

„skarpetki” pielęgnacyjne na stopy

„rękawiczki” pielęgnacyjne na dłonie

ZABIEGI
UZUPEŁNIAJĄCE

zabieg specjalny na okolicę oczu

nieinwazyjne oczyszczanie
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ZABIEGI
Z WYKORZYSTANIEM
APARATURY

Program nowoczesne technologie - twarz
ICOONE® laser
na twarz
stymulacja i ujędrnianie

Czas trwania pojedynczego zabiegu:
40 min - 250 zł
Pakiet 5 zabiegów: 1250 zł
Pakiet 10 zabiegów: 2250 zł

Mezoterapia bezigłowa
KLAPP

wielowymiarowe odmładzanie
Czas: 60 min | Cena: 360 zł

Icoone® Laser to urządzenie, dzięki któremu wykonywany
jest masaż w wymiarze 3D. Masaż ten oddziałuje na układ
limfatyczny, krwionośny, tkankę tłuszczową oraz mięśnie.
Mechaniczna praca opatentowanych rolek stymuluje regenerację skóry w cał ym jej przekroju i powstrzymuje
efekty starzenia.
Zabieg na twarz z wykorzystaniem Icoone® Laser stanowi doskonałe wsparcie dla innych procedur odmładzająco-ujędrniających, ale może też być zabiegiem z wyboru,
wykonywanym w serii (zabieg można wykonywać codziennie). Precyzyjna stymulacja skóry twarzy pozwala także wygładzić nierówności powstałe po zabiegach
z użyciem wypełniaczy tkankowych, nici liftingujących, lipolizy iniekcyjnej, etc.
Skinshooter to nowoczesne urządzenie marki Klapp do
mezoterapii bezigłowej, dzięki której zwielokrotniamy
przenikanie substancji aktywnych w głąb skóry, a co za
tym idzie efekty kuracji kosmetologicznych są zdecydowanie bardziej widoczne.
Zabieg poprzedzony jest specjalnym przygotowaniem
skóry, po to aby zwiększyć przenikanie substancji aktywnych. Komponowany indywidualnie dla każdego Klienta
ma za zadanie zmaksymalizować efekt:
- napięcia i wygładzenia skóry, dający efekt liftingu,
- nawilżenia skóry,
- przywrócenia młodszego wyglądu.

Program nowoczesne technologie - ciało
ICOONE® Laser na ciało
wyszczuplanie, modelowanie, lifting,
odmładzanie

Zabieg na ciało (20 min)
+ 2 focusy* | Cena: 350 zł
Pakiet 5 zabiegów: 1650 zł
Pakiet 10 zabiegów: 3000 zł
*Każdy dodatkowy focus: 50 zł

Zabieg z wykorzystaniem urządzenia Hi-Tech, dzięki któremu wykonywany jest masaż w wymiarze 3D - oddziałujący na układ limfatyczny, krwionośny, tkankę tłuszczową
oraz mięśnie. Mechaniczna praca, opatentowanych rolek
(1180 bodźców na każdy dm3 skóry) wsparta jest działaniem lasera diodowego i światła LED - dla przyspieszenia spalania tkanki tłuszczowej, stymulacji ujędrnienia oraz efektu odmłodzenia skóry!
Efekty zabiegów ICOONE® Laser:
- wysmuklenie sylwetki
- silne ujędrnienie skóry
- likwidacja luźnej skóry brzucha po ciąży
- likwidacja miejscowych otłuszczeń
- podniesienie pośladków
- likwidacja obrzęków
- odmłodzenie skóry ciała i twarzy
- przebudowa i zmniejszenie blizn
- maksymalizacja efektów treningów.
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ICOONE® Laser
medical
Czas: 10 min | Cena: 100 zł
Czas: 20 min | Cena: 170 zł
Czas: 30 min | Cena: 250 zł
Czas: 40 min | Cena: 300 zł

PROGRAMY MEDICAL pozwalają w łatwy sposób zlikwidować wszelkie obrzęki limfatyczne, stany zapalne
mięśni, ścięgien, blizny, rozstępy oraz zwiększyć jędrność
i polepszyć estetykę skóry.
PROGRAM OBRZĘKI – celem programu jest przeprowadzenie
drenażu oraz stymulacji tkanki żylnej. Polecany dla osób z problemami naczyniowymi i zastojami.
PROGRAM PO LIPOSUKCJI – działa głównie przeciwbólowo,
przyspiesza absorpcję siniaków oraz gojenie się blizn. Likwiduje
również obrzęki, zrosty po zabiegach oraz doskonale modeluje
sylwetkę, likwidując przy tym nadmiar tzw. „luźnej skóry”.
PROGRAM BLIZNY – celem jest zmniejszenie rozmiaru blizny,
uelastycznienie tkanki, likwidacja zwłóknień, a przy świeżych bliznach usunięcie obrzęku i stanu zapalnego. Po zabiegu blizna jest
wypłaszczona, węższa i bardziej elastyczna.
PROGRAM ROZSTĘPY – pozwala na stymulację procesów
regeneracji skóry, dzięki której progresywnie redukowane są
rozstępy.
PROGRAM PO PORODZIE – specjalnie opracowany program
programowi (MASSMOTHER) skóra stymulowana jest w taki
sposób, aby uzyskać wygląd skóry sprzed okresu ciąży. Wzmocnieniu ulegają mięśnie, minimalizacji „luźna skóra”, rozstępy, cellulit.

ICOONE® Laser
sport
Czas: 10 min | Cena: 100 zł
Czas: 20 min | Cena: 170 zł
Czas: 30 min | Cena: 250 zł
Czas: 40 min | Cena: 300 zł

PROGRAMY SPORT uznawane są za najlepszą formę
odnowy biologicznej, a w połączeniu ze specjalistycznym
masażem, skracają czas regeneracji i znoszą dolegliwości
bólowe. ICOONE® SPORT spełnia trzy główne funkcje:
rozgrzewa (przygotowanie do treningu/zawodów), regeneruje (przyspiesza powrót organizmu do stanu wyjściowego) oraz leczy (wspomaga leczenie urazów).
PROGRAM MASAŻ – całościowy masaż przed zawodami. Program
ten wykonuje się w okresie całego cyklu treningowo-startowego,
w okresie oczekiwania na zawody, w okresie przejściowym oraz
w okresie rekonwalescencji.
PROGRAM START masaż podstawowy – program skierowany
jest dla zawodników z „gorączką przedstartową” ma działanie
uspakajające, masaż stosuje się bezpośrednio przed startem
PROGRAM REGENERACJA – masaż powysiłkowy zwany także masażem regeneracyjnym, który zmniejsza stany zapalne
PROGRAM ZŁAMANIE – masaż przy złamaniach, zwichnięciach oraz skręceniach – celem masażu z użyciem tego programu jest pomoc w okresie rekonwalescencji, regulacja systemu
nerwowego, stymulacja skóry oraz rewitalizacja krążenia krwi
PROGRAM ROZLUŹNIENIE – masaż w przypadkach przykurczy – głównym działaniem tego programu jest rozluźnienie zlokalizowanych zespołów bólu oraz przywrócenie prawidłowego
funkcjonowania mięśni i ścięgien
PROGRAM ZAPALENIE – masaż w przypadkach zapaleń i zespole cieśni nadgarstka, którego głównym celem jest likwidacja
ostrego oraz przewlekłego bólu oraz rozluźnienie mięśni oraz
ścięgien.
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Regulamin korzystania
z usług w Strefie Spa
A. Korzystanie z usług Strefy Spa wymaga uprzedniego wypełnienia i podpisania ankiety zdrowotnej
i jest równoznaczne ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
B. Klientem Strefy SPA może zostać osoba pełnoletnia, bądź niepełnoletnia wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów – w takim wypadku ankietę zdrowotną wypełniają rodzice lub opiekunowie.
C. Wszystkie zabiegi są odrębnie płatne – zgodnie z cennikiem SPA.
D. Zamiar wykupienia zabiegu należy zgłosić w recepcji SPA przed planowanym zabiegiem.
E. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni przez planowanym terminem. W przypadku
braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja
usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.
F. Gość hotelowy może wydać dyspozycję przelania obciążenia na pokój, w którym jest zameldowany
za produkty i usługi zakupione w SPA po uprzedniej preautoryzacji na karcie kredytowej na Recepcji
Głównej. Rachunek ten zostanie uregulowany w dniu wyjazdu z Hotelu.
G. W trosce o wysoką jakość usług klient jest zobowiązany przyjść 15 minut przed umówioną godziną
zabiegu w celu wypełnienia karty konsultacyjnej.
H. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia. W innym przypadku zabieg zostanie skrócony o ilość spóźnionych minut.
I.

W momencie, gdy klient zarezerwuje godzinę i nie stawi się na zabieg, zostaje obciążony kwotą pieniężną równą 50% wartości wykupionego zabiegu.

J. Zabieg można odwołać bezpłatnie w recepcji SPA najpóźniej na sześć (6) godzin przed ustalonym
terminem.
K. W przypadku odwołania zabiegu w czasie krótszym niż sześć godzin przed ustalonym terminem
Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty pieniężnej stanowiącej rekompensatę za brak odwołania
zabiegu w wysokości 100 zł za każdą godzinę zajętą pod zabieg.
L. Personel zastrzega sobie prawo zmiany terminu zarezerwowanego zabiegu na 24 godziny przed
wyznaczonym terminem.
M. Za usługi świadczone w Strefie SPA płatność dokonuje się w recepcji hotelowej lub recepcji SPA
gotówka lub karta płatniczą,
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Hotel Mercure Kasprowy Zakopane
Ul. Szymaszkowa, 34-500 Zakopane
Tel. +48 18 202 40 77
spa@kasprowy.pl

38

