SAVOIR VIVRE LASVITA SPA & WELLNESS,
CZYLI NASZ REGULAMIN

CZY POWINNO SIĘ REZERWOWAĆ WCZEŚNIEJ ZABIEGI?
Jeżeli planują Państwo skorzystać z zabiegów, warto zadzwonić kilka dni wcześniej i zarezerwować najbardziej dogodne
terminy.
KTO POMOŻE MI WYBRAĆ ODPOWIEDNIE ZABIEGI?
Pracownicy recepcji Spa & Wellness z przyjemnością udzielą Państwu niezbędnych informacji oraz doradzą odpowiednie
zabiegi. Na życzenie będą Państwo mogli skorzystać z bezpłatnej konsultacji, podczas której dobierzemy niezbędne zabiegi.
STAN MOJEGO ZDROWIA NIE JEST NAJLEPSZY - CO WTEDY?
Należy poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych, alergiach, urazach, przebytych chorobach, zażywanych lekach,
które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu lub jakość korzystania z SPA & Wellness. Należy również poinformować o ciąży.
NA CO NALEŻY UWAŻAĆ ZANIM SKORZYSTASZ Z ZABIEGU SPA?
Panie, które zaplanowały zabiegi na całe ciało powinny wykonać depilację najpóźniej dobę przed zamówionym masażem,
maską czy peelingiem.
Panom planującym zabiegi na twarz zaleca się golenie, nie jest to jednak obowiązkowe. Należy to zrobić co najmniej na 2
godziny przed planowaną wizytą u kosmetyczki, by uniknąć podrażnienia skóry.
Należy ograniczyć intensywność korzystania z kąpieli słonecznej bezpośrednio przed i po zabiegu.
Na godzinę przed zabiegami i zajęciami nie należy spożywać obfitych posiłków.
Odradza się spożywania alkoholu na kilka godzin przed planowanym zabiegiem.
CO UBRAĆ W CZASIE POBYTU W SPA?
Na zabiegi SPA najlepiej przyjść ubranym w szlafrok, klapki oraz strój kąpielowy lub bieliznę. Szlafroki są dostępne w pokoju
hotelowym. Przed zabiegami otrzymają Państwo ręcznik oraz jednorazową bieliznę, ponieważ używane w trakcie zabiegów
kosmetyki mogą powodować zabrudzenia trudne do usunięcia.
Dzieci korzystające z zabiegów powinny posiadać strój kąpielowy.
CO SIĘ STANIE JEŚLI SPÓŹNIĘ SIĘ NA ZABIEG?
W razie Państwa spóźnienia, czas zabiegu zostanie skrócony. Kwota obciążenia nie zostanie jednocześnie obniżona.
CO SIĘ STANIE JEŚLI ZAPOMNĘ O ZABIEGU?
Prosimy - nie zapominaj! Odbierasz możliwość skorzystania z zabiegów w umówionej godzinie innym Gościom. W przypadku
braku anulacji zabiegu oraz nie pojawienia się Państwa, konto pokoju hotelowego zostanie obciążone 100% kosztem
planowanego zabiegu.
CZY MOŻNA ZREZYGNOWAĆ Z ZABIEGU SPA?
Tak, ale należy to zrobić odpowiednio wcześniej. W przeciwnym razie zostaną Państwo obciążeni zgodnie z polityką anulacji
za zamówioną usługę.

JAKA JEST POLITYKA ANULOWANIA REZERWACJI ZABIEGÓW?
Prosimy by anulacji dokonywać na minimum 4 godziny przed czasem rozpoczęcia zabiegu, by uniknąć obciążenia pokoju.
Anulacje w czasie poniżej 4 godz. przed planowanym zabiegiem skutkują obciążeniem konta pokoju hotelowego 50% kosztem
planowanego zabiegu.
W przypadku braku anulacji zabiegu oraz niepojawienia się klienta, konto pokoju hotelowego zostanie obciążone 100%
kosztem planowanego zabiegu. Anulacji należy dokonać w recepcji hotelowej lub
SPA & Wellness osobiście, telefonicznie pod numerem: +48 664 462 479, +48 602 198 598
lub mailowo: spa.recepcja@kawallo.pl, recepecja@kawallo.pl.
JAK MOGĘ ZAPŁACIĆ ZA USŁUGI LUB KOSMETYKI W SPA & WELLNESS?
Goście Hotelu mogą doliczyć pobyt w SPA & Wellness do rachunku pokojowego lub uregulować płatność na miejscu gotówką
lub kartą płatniczą.
GDZIE MOGĘ ZOSTAWIĆ BIŻUTERIĘ I WARTOŚCIOWE PRZEDMIOTY?
Sugerujemy Państwu, aby pozostawić wszystkie wartościowe rzeczy w sejfie pokoju hotelowego. SPA & Wellness nie ponosi
odpowiedzialności za zaginione przedmioty.
CZY DZIECI MOGĄ PRZEBYWAĆ W SPA & WELLNESS?
Dzieci i młodzież poniżej 16 roku życia mogą przebywać w obiekcie jedynie pod stałą opieką osób dorosłych.
JAK KONTYNUOWAĆ DALSZĄ PIELĘGNACJĘ W DOMU?
Po zabiegu terapeuta poinformuje Państwa o sposobach dalszej pielęgnacji, które pomogą utrzymać osiągnięty zabiegiem
efekt w domu. Doradzi również profesjonalne kosmetyki które można nabyć bezpośrednio po konsultacji lub
w profesjonalnych gabinetach kosmetycznych.
JAKA ETYKIETA PANUJE W LASVITA SPA & WELLNESS?
Prosimy o przybycie co najmniej 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zabiegu celem przygotowania oraz dopełnienia
formalności.
LasVita SPA & Wellness jest miejscem wyjątkowej atmosfery i spokoju. Prosimy o uszanowanie prawa innych gości do
prywatności i relaksu oraz nieużywanie telefonu i niespożywanie napojów alkoholowych. Zastrzegamy sobie prawo do
odmowy wstępu osobom wykazującym oznaki spożycia alkoholu oraz będących pod wpływem środków odurzających.
Prosimy, aby w trakcie poruszania się po strefie SPA zachowywali Państwo ciszę i rozmawiali stonowanym głosem.
Jeśli Państwa zachowanie będzie zakłócać spokój innych osób, mogą Państwo zostać poproszeni o opuszczenie strefy.
Obsługa LasVita SPA & Wellness zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu przez pracownika, jeżeli spotka się on
z niestosownym zachowaniem Gościa.
Korzystanie z usług LasVita SPA & Wellness jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

NASZE DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

W CELU ZABEZPIECZENIA TWOJEGO POBYTU, PODJĘLIŚMY NASTĘPUJĄCE KROKI:
NA TERENIE OBIEKTU PRZEBYWAJĄ TYLKO OSOBY ZAKWATEROWANE I PERSONEL.
NASZ PERSONEL ZOSTAŁ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANY NA CZAS PANDEMII I JEST WYPOSAŻONY W ŚRODKI OCHRONNE
JAK I DODATKOWE ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI
KAŻDY POKÓJ JEST ODPOWIEDNIO DEZYNFEKOWANY, GENERALNIE WYSPRZĄTANY I WIETRZONY PRZED TWOIM
PRZYJAZDEM
W KAŻDYM POKOJU ZNAJDZIESZ ANTYBAKTERYJNE MYDŁO
W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH ZNAJDZIESZ INSTRUKCJE POSTĘPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH
OBIEKTU ORAZ POJEMNIKI Z ŻELEM ANTYBAKTERYJNYM
DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA CZĘŚĆ POMIESZCZEŃ WSPÓLNYCH ZOSTAŁA WYŁĄCZONA Z UŻYTKU
NASZA RESTAURACJA FUNKCJONUJE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI
NASZE SALE KONFERENCYJNE SĄ CODZIENNIE DOKŁADNIE DEZYNFEKOWANE
JEŚLI POTRZEBUJESZ POMOCY, LUB MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA DO NAS ODNOŚNIE REZERWACJI CZY ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI POD NUMEREM TELEFONU: +48 602 19 85 98 LUB MAILOWO POD ADRESEM:
KAWALLO@KAWALLO.PL
OBIE FORMY KONTAKTU SĄ DOSTĘPNE 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.
PRZYDATNE INFORMACJE:
JEŚLI OBSERWUJESZ U SIEBIE NIEPOKOJĄCE OBJAWY (TAKIE JAK WYSOKA GORĄCZKA, KASZEL I DUSZNOŚCI), TO SKONTAKTUJ
SIĘ Z INFOLINIĄ NFZ 800 190 590, LUB SKORZYSTAJ Z WYSZUKIWARKI SZPITALA ZAKAŹNEGO LUB PLACÓWKI GIS
HTTPS://GIS.GOV.PL/MAPA/
Na naszej stronie www.kawallo.pl możesz przejrzeć wszystkie dostępne oferty i dokonać rezerwacji. Wszystkie dostępne tam
pakiety są na bieżąco aktualizowane.

POPRAWNE KORZYSTANIE ZE STREFY WELLNESS
POZWOLI OSIĄGNĄĆ POŻĄDANY EFEKT
PEŁNEGO RELAKSU

OPTYMALNA KOLEJNOŚĆ SAUNOWANIA

1. SAUNA FIŃSKA – NAGRZEWANIE
Przed wejściem do sauny fińskiej wytrzyj ciało do sucha. Wejdź do sauny fińskiej w ręczniku, następnie zalecamy odwinąć się
z niego, by całe ciało było wystawione na działanie wysokiej temperatury i wilgoci. Do sauny fińskiej nie wchodzimy w
kostiumie kąpielowym, ponieważ grozi to poparzeniem. Ze względów higienicznych podłóż ręcznik pod każdą część ciała,
będącą w kontakcie z drewnem, z wyjątkiem podłogi sauny. W pierwszym cyklu wybierz najniższą ławkę (temp. ok. 80°C),
stopniowo przemieszczaj się do góry, aby uniknąć szoku termicznego. Na zakończenie usiądź lub połóż się na najwyższej
ławce (temp. ok. 100°C). Kontroluj czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 15 minut. Jeśli leżałeś, przed wyjściem z sauny
powoli usiądź, odczekaj 1-2 minuty i dopiero powoli wstań.
Zachęcamy do korzystania z rytuałów saunowych w saunie fińskiej.
2. STREFA SCHŁADZANIA
Po seansie w saunie fińskiej spłucz ciało pod prysznicem najpierw letnią, potem chłodną wodą. Schładzanie zacznij od stóp,
stopniowo przesuwając się w górę ciała, na końcu schładzaj kark i ewentualnie głowę. Nie polewaj zimną wodą rozgrzanej
głowy. Zanurz się w wewnętrznym basenie schładzającym lub skorzystaj z Prysznica wrażeń, aby ponownie i dokładnie
schłodzić ciało.
3. TĘŻNIE SOLANKOWE – ODPOCZYNEK
W tężniach odpoczywaj wygodnie na leżaku w pozycji siedzącej lub półleżącej. Odpoczywaj przynajmniej tyle czasu, ile
trwało saunowanie.
4. ŁAŹNIA PAROWA – NAGRZEWANIE
Do łaźni parowej wejdź nago, ręcznik powieś na wieszaku przed wejściem. Spłucz siedzisko i podłogę wodą z wężyków.
Usiądź lub połóż się na kafelkach siedziska. Przed wyjściem ponownie spłucz siedzisko i podłogę w miejscu, z którego
korzystałeś. Maksymalny czas seansu w łaźni parowej to 20 minut.
5. STREFA SCHŁADZANIA
6. POKÓJ KOMINKOWY – ODPOCZYNEK
W pokoju skorzystaj z wygodnego leżaka i przytulnego nastroju, aby oddać się chwili relaksu, pamiętaj o piciu wody.
Odpoczywaj przynajmniej tyle czasu, ile trwało nagrzewanie.
7. BIOSAUNA Z AROMATERAPIĄ – NAGRZEWANIE
Przed wejściem do biosauny wytrzyj ciało do sucha. Wejdź do biosauny w ręczniku, następnie zalecamy odwinąć się z niego,
by całe ciało było wystawione na działanie wysokiej temperatury i wilgoci. Do biosauny nie wchodzimy w kostiumie
kąpielowym, ponieważ grozi to poparzeniem. Podłóż ręcznik pod każdą część ciała, będącą w kontakcie z drewnem
(z wyjątkiem podłogi). Kontroluj czas, aby nie przebywać w saunie dłużej niż 15 - 30 minut Jeśli leżałeś, usiądź na chwilę przed
wyjściem z sauny.
8. STREFA SCHŁADZANIA

ZASADY KORZYSTANIA Z SAUN

1. Z saun korzystaj bez pośpiechu 2-3 godziny, przynajmniej 1 raz w tygodniu.
2. Przed saunowaniem (ok. 2 godz.) nie jedz obfitego posiłku, nie forsuj się. Saunowanie to czas relaksu i wypoczynku. Po
saunowaniu nie planuj aktywności.
3. Przed skorzystaniem z sauny, upewnij się o braku przeciwwskazań medycznych.
4. Przebierz się w szatni ,zdejmij biżuterię, inne ozdoby i zegarek. Panie prosimy o demakijaż.
5. Przed wejściem do strefy wellness dokładnie umyj całe ciało pod prysznicem wodą i mydłem,
a następnie wytrzyj je do sucha. Prysznic jest obowiązkowy, nawet jeśli kąpałeś się w domu przed wyjściem.
6. W ciągach komunikacyjnych możesz poruszać się w kostiumie, ręczniku, pareo lub szlafroku. Strefa saun jest strefą bez
teksylną.
7. Wykonaj 3-4 cykle składające się z 3 faz:nagrzewanie ciała (sauny: fińska, biosauna, łaźnia parowa)
schładzanie ciała (prysznic wrażeń, basen schładzający, misa lodowa) odpoczynek (pokój kominkowy, tężnie solankowe).
8. W strefie saun korzystaj z ręcznika lub pareo do wycierania i okrywania ciała oraz podkładania pod ciało w saunie fińskiej i
biosaunie.
9. Możesz chodzić w klapkach lub boso. Przed wejściem do sauny zdejmij klapki i zostaw w takim miejscu, by nie blokowały
wejścia.
10. Strefa saun to miejsce relaksu i strefa ciszy. Prosimy nie prowadzić głośnych rozmów.
11. Podczas saunowania zależy uzupełniać płyny – woda jest dostępna bezpłatnie i bez ograniczeń.

polecamy!

SAUNOWANIE Z SAUNAMAJSTREM

Podczas seansu wykwalifikowany saunamajster umiejętnie polewa kamienie wodą z dodatkiem naturalnych olejków
eterycznych, a ciepłe powietrze rozprowadza za pomocą ręczników, wachlarzy lub innych akcesoriów. Rewitalizującej
ceremonii towarzyszy odpowiednio dobrana muzyka. Saunowanie to ceremoniał, którego doświadczysz wszystkimi
zmysłami. Kolorystyczna uczta dla oka, przyjemny dźwięk skwierczących kamieni i poruszającej muzyki, rozkoszny zapach
eterycznych olejków, w końcu – błogie ciepło z wolna obejmujące całe ciało… Oto moc wrażeń, której nie zagwarantuje
żadna inna forma relaksu a która będzię wspanialą nagrodą po długim, wyczerpującym dniu.
Czy wiesz, kim jest saunamajster? To osoba, dzięki której osiągniesz szczyt błogiego relaksu. Mistrz Saunowy będzie
Twoim przewodnikiem po rytuale saunowym. W zależności od wybranej przez Ciebie metody saunowania poprowadzi
wyjątkowy seans naparzania: dobierze odpowiednią temperaturę, uzyska pożądaną wilgotność powietrza, a w
najwłaściwszym momencie poleje wodą rozżarzone kamienie, rozrzuci kule lodowe nasączone olejkami eterycznymi czy użyje
specjalnych wachlarzy do rozprowadzania gorącego powietrza.
Saunowanie z saunamajstrem
Wstęp: 60.00 PLN
WYMAGAMY WCZEŚNIEJSZEJ
REZERWACJI TELEFONICZNEJ: +48 602 198 598

KONCERTY MIS
I GONGÓW TYBETAŃSKICH
Misy tybetańskie, których dźwięki wykorzystywane są na całym świecie jako forma relaksacji sprawiają, że podczas
koncertu każdy ma możliwość doznać uczucia wyciszenia i spokoju. Gong jako jeden z najstarszych instrumentów,
emituje wibracje o różnych częstotliwościach wprowadzając uczestników relaksacji w stan harmonii i równowagi.
Kąpiel w dźwiękach gongów, mis tybetańskich i dzwoneczków wycisza umysł, łagodzi napięcia nerwowe, zwiększa
świadomość siebie. Uczestnicy leżąc w wygodnych pozycjach, poddają się harmonizującemu działaniu fali dźwiękowej,
która usuwa zmęczenie, regeneruje oraz odświeża ciało i umysł. Odpowiednio dobrane, delikatne i odprężające tony
mis i gongów wprowadzają w stan swoistego półsnu, zapewniając głębokie odprężenie, harmonizację oraz wyciszenie.
Wstęp - 60,00 zł
WYMAGAMY WCZEŚNIEJSZEJ
REZERWACJI TELEFONICZNEJ: +48 602 198 598

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ TELEFONICZNĄ: +48 602 198 598

MASAŻE Z CAŁEGO ŚWIATA

MASAŻ GŁOWY (60PLN / 20 min)
Poprawia krążenie krwi, skutecznie likwiduje ból głowy i zmęczenie. Ponadto ten rodzaj masażu powoduje wzmocnienie włosów i sprawia,
że są lepiej odżywione.
MASAŻ STÓP (70PLN / 20 min)
Jest przyjemnym, relaksującym zabiegiem, mającym dodatkowe działanie lecznicze. Dzięki pobudzaniu stref refleksyjnych osiąga się
lepszy przepływ krwi do chorych organów co przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie.
MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU (160PLN / 40 min)
Jest zabiegiem, który przyczynia się m.in. do złuszczenia obumarłych komórek naskórka, ułatwienia skórze oddychania, usprawnienia
czynności wydzielniczej jej gruczołów, poprawy ukrwienia i sprężystości mięśni twarzy oraz ogólnej relaksacji.
MASAŻ DŁONI (60PLN / 20 min)
Jest prostym i skutecznym sposobem na atrakcyjny wygląd skóry dłoni. Stale przeprowadzany masaż pobudza cyrkulację krwi, dzięki
czemu skóra nabiera elastyczności, dłoń jest lepiej odżywiona i wybarwiona. Odpowiednie ruchy przeciwdziałają zwyrodnieniom i
skrzywieniom dłoni, występującym przy długiej pracy z myszą i klawiaturą komputerową.
MASAŻ BRZUCHA (90PLN / 25 min)
Odpowiednie masowanie brzucha wpływa korzystnie nie tylko na poprawę jego estetyki, niwelując zwiotczenia skóry, czy rozstępy, ale
przede wszystkim ma dobroczynne działanie na stymulację metabolizmu. Poprawia krążenie krwi i pracę jelit, dzięki czemu jest idealnym
wsparciem dla osób odchudzających się, dbających o sylwetkę lub z problemami przemiany materii i dla kobiet po przebytej ciąży.

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE

OPRAWA OCZU
Henna brwi i regulacja (50 PLN / 35 min)
Henna brwi (25 PLN / 20 min)
Regulacja brwi (25 PLN / 15 min)
Henna rzęs (25 PLN / 20 min)
Henna brwi, rzęs i regulacja brwi (70 PLN / 40 min)
PIELĘGNACJA STÓP I DŁONI
SPA na dłonie (100 PLN / 30 min)
SPA na stopy (120 PLN / 30 min)

MASAŻE Z CAŁEGO ŚWIATA

MASAŻ CZEKOLADOWY (220PLN / 50 min)
Aromatyczna ceremonia opierająca się na czekoladowym masażu dająca relaks, odprężenie i głębokie odżywienie skóry. Podczas
zabiegu zwiększa się poziom wydzielania endorfin – hormonów szczęścia, co przywraca dobre samopoczucie.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI (280PLN / 50 min)
Oaza spokoju dla osób zapracowanych i zestresowanych - podczas zabiegu łagodzimy napięcia mięśni, likwidujemy stres i zmęczenie.
Dotyk kamieni działa kojąco i uspokajająco, a zastosowane olejki pozostawiają skórę gładką i aksamitną.
MASAŻ KLASYCZNY CAŁEGO CIAŁA (220PLN / 50 min)
MASAŻ KLASYCZNY PLECÓW (120PLN / 25 min)
Masaż klasyczny jest to zespół ruchów wywierających ucisk na tkanki i polega on na wykorzystaniu przez masażystę określonych
ruchów w określonym tempie i z odpowiednią siłą zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i limfatycznych, od ich
obwodu do serca, dając efekt uśmierzający ból.
AROMATYCZNY MASAŻ RELAKSACYJNY (200PLN / 50 min)
Masaż aromaterapeutyczny jest połączeniem masażu relaksacyjnego z przyjemną i skuteczną metodą usuwania dolegliwości przy
użyciu naturalnych roślinnych olejków eterycznych, dając efekt silnego rozluźnienia i odprężenia.
MASAŻ ANTYCELULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ (180PLN / 40 min)
RELAKSACYJNY MASAŻ DLA DWOJGA (390PLN / 50 min)
Nic tak nie zbliża jak relaksacyjny masaż z bliską Twojemu sercu osobą. W przytulnym pokoju "Dla Dwojga" znajdziecie bliskość,
odpoczynek i ukojenie zmysłów.
MASAŻ RELAKSACYJNY PŁONĄCĄ ŚWIĘCĄ (280PLN / 50 min)
Niezapomniany zabieg - ciepło świecy w połączeniu z ekskluzywną techniką masażu relaksacyjnego pozwala na osiągnięcie harmonii
między duchem i ciałem, odstresowuje i jednocześnie intensywnie odżywia i nawilża skórę na długo pozostawiając ją piękni pachnącą.

polecamy!
MASAŻ KRÓLEWSKI "LASVITA" (290PLN / 50 min)
Autorski zabieg stworzony przez naszych specjalistów z LasVita SPA & Wellness.
Jest gwarancją 50 minutowego relaksu, który trudno opisać w słowach.
Zabieg oparty na bazie naturalnych olejów i pyłku pszczelego polegający na złuszczeniu
martwego naskórka całego ciała.

MASAŻ WHISKY - MĘSKI RELAKS
280PLN / 50 MIN
Masaż relaksacyjny bądź klasyczny
na bazie oleju i whisky. Rozgrzewający seans
dla prawdziwego mężczyzny, poprzedzony kilkuminutowym
seansem w saunie. Prawdziwy relaks dla duszy i ciała.

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

ZABIEGI "LipoSMALL"
Zabiegi wykorzystują oddziaływanie ultradźwięków i częstotliwość radiową. Dzięki połączeniu obydwu technologii „LipoSMALL”
z łatwością zmniejsza miejscowe złogi tłuszczu, poprawia strukturę i napięcie skóry.
ZABIEG "lipoSMALL" - brzuch (130PLN / 35 min
ZABIEG "lipoSMALL" - brzuch, biodra, uda (210PLN / 60 min)
ZABIEG "lipoSMALL" - biodra, pośladki, uda (210PLN / 60 min)
ZABIEG "lipoSMALL" - uda (150PLN / 40 min)
ZABIEG "lipoSMALL" - łydki (80PLN / 30 min)
ZABIEG "lipoSMALL" - ramiona (130PLN / 30 min)
PEELING KAWITACYJNY NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT Z PÓŁZABIEGIEM (70PLN / 15 min)
Zabieg oczyszczający skórę za pomocą fali ultradźwiękowej. Poprzez złuszczanie martwego naskórka uzewnętrznia się nowa, zdrowa
warstwa skóry. Kawitacja pobudza mikrokrążenie oraz oczyszcza ujścia gruczołów łojowych z nadmiaru sebum.
SONOFOREZA
Zabieg wykorzystujący ultradźwięki do wprowadzania w głąb skóry substancji czynnych dobranych odpowiednio do jej rodzaju
i potrzeb. Ciepło wytwarzane w trakcie zabiegu poprawia przepływ krwi i limfy a także metabolizm i regenerację komórek.
SONOFOREZA na twarz i szyję z półzabiegiem (130PLN / 35 min)
SONOFOREZA na twarz, szyję i dekolt z półzabiegiem (150PLN / 45 min)
SONOFOREZA do wybranego zabiegu na twarz (70PLN / 15 min)

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA Z EKSFOLIACJĄ MASKĄ ŁAGODZĄCĄ
Zabieg przy użyciu specjalistycznego dermarollera – urządzenia zakończonego mikroigłami, które delikatnie nakłuwa skórę powodując
pobudzenie i stymulację włókien tkanki łącznej. Efektem jest zwiększenie przepuszczalności na przyjęcie skoncentrowanych koktajli a
także substancji czynnych zawartych w masce łagodzącej po zabiegu mikronakłuwania.
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA na twarz i szyję (250PLN / 60 min)
MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA na twarz, szyję i dekolt (290PLN / 75 min)
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA Z EKSFOLIACJĄ MASKĄ ŁAGODZĄCĄ
To najnowocześniejszy, nieinwazyjny system odmładzania skóry! Wykorzystuje oddziaływanie fali elektromagnetycznej, która zwiększa
przepuszczalność błon komórkowych i tym samym umożliwia lepszą penetrację substancji aktywnych do wnętrza skóry.
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA na twarz i szyję (190PLN / 60 min)
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA na twarz, szyję i dekolt (290PLN / 75 min)
MIKRODERMABRAZJA
Mechaniczna, bezpieczna, kontrolowana i nowoczesna metoda złuszczania naskórka, polegająca na powolnym ścieraniu kolejnych jego
warstw. Skóra staje się gładsza, elastyczna i promienna. Zabieg skutecznie regeneruje i odmładza skórę.
MIKRODERMABRAZJA na twarz i szyję z terapią łagodzącą (250PLN / 50 min)
MIKRODERMABRAZJA na twarz, szyję i dekolt z terapią łagodzącą (300PLN / 60 min)

GENEO

GeneO®+
to
przełomowa
technologia
Micropęcherzyki Energy 3 w 1 firmy Pollogen, która
oferuje kompletną pielęgnację, rewitalizację oraz
naturalne dotlenienie skóry od wewnątrz.
Zabieg Geneo to rewolucyjny sposób na złuszczanie skóry,
gwarantujący jej odmłodzenie, odświeżenie i poprawę
jędrności. Innowacyjna pielęgnacja skóry twarzy przy
pomocy Geneo została zainspirowana gorącymi źródłami
krystalicznie czystej wody. Wyjątkowość zabiegu polega na
wykorzystaniu bąbelków powietrza wzbogaconych o bardzo
wysokie stężenie dwutlenku węgla, który ma pozytywny
wpływ na skórę. CO2, który działa na wierzchniej
powierzchni skóry, pobudza przemieszczanie się tlenu. Efekt
ten to tzw. efekt Bohra.

Tym samym skutecznie zwiększa szybkość przepływu krwi –
który działa pobudzająco na skórę. Dzięki szybszemu
krążeniu skóra jest lepiej ukrwiona, przez co szybciej się
regeneruje, a tym samym zastępuje stary i wyeksploatowany
naskórek nową warstwą komórek. Szybsze krążenie krwi,
potęgujące jej złuszczenie, a tym samym stanowi świetną
podstawę
dla
kolejnych
zabiegów
odżywczopielęgnacyjnych, gdyż znacznie ułatwia wchłanianie
składników pielęgnacyjnych przez skórę.
Zabieg zakłada on dwie możliwości w zależności od potrzeb
pacjentów:
NeoRevive®- opatentowany zabieg odmładzający:
redukuje zmarszczki i poprawia jędrność skóry
dogłębnie odżywia skórę i poprawia jej gęstość
zmniejsza pory
NeoBright® – zabieg rozjaśniający i odżywiający
dotlenienia skórę
głęboko nawilża
wyrównuje koloryt
nadaje skórze zdrowszy, bardziej promienny wygląd
300PLN / 45 min

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

RF MULTIPOLARMABEL 6 RADIO FREQUENCY ELITE - EXCLUSIVE
Bezoperacyjna i praktycznie bezbolesna terapia kształtująca figurę, zmniejszająca cellulit oraz odmładzająca skórę twarzy.
Wielobiegunowe głowice emitują w powtarzalny sposób fale o częstotliwości radiowej, które nagrzewają obszar zabiegowy, wpływając
tym samym na zagęszczenie skóry i poprawienie jej ogólnej kondycji.
brzuch (150PLN / 25 min)
twarz, szyja i dekolt (250PLN / 50 min)
biodra, pośladki, uda (290PLN / 60 min)
brzuch, biodra, uda (290PLN / 60 min)
twarz i szyja (210PLN / 40 min)
uda (190PLN / 30 min)
ramiona (150PLN / 20 min)
biust (150PLN / 20 min)
Żelazko® 2 W 1 - synergia 3 energii (od 80,00 PLN)
Żelazko® ma działanie antycellulitowe i przeciwzmarszczkowe. Wykorzystuje aż trzy skuteczne energie: masaż vacum
(lipodermologię), elektrostymulację TENS i chromoterapię LED. Zabiegi wykonywane aparatem polegają na masowaniu twarzy
lub ciała odpowiednią głowicą specjalnymi technikami.

RYTUAŁY LASVITA

Soft Pack Mango & Mandarin (od 280,00PLN)
Wyjątkowo aromatyczna ceremonia w wannie Soft Pack, podczas której w głębokim otuleniu dryfujesz na wodzie, bez bezpośredniego
kontaktu z nią. Ten niezwykle zmysłowy i aromatyczny zabieg na bazie Mango & Mandarynki, sprzyja całkowitemu rozluźnieniu mięśni
i dostarcza niezapomnianych wrażeń, pielęgnując skórę wrażliwą, suchą i dojrzałą. Aktywne składniki preparatów Mango & Mandarin,
węglowodany, kwasy organiczne, witamina C i witamina A są doskonałym przeciwutleniaczem i emolientem łagodzącym wszelkie
podrażnienia i uelastyczniającym skórę.

SOFT PACK BLACK TEA (OD 280,00PLN)
Zabieg ujędrniająco – nawilżający na ciało Seria Black Tea stworzona została, aby wzmocnić kondycję Twojej skóry. Starannie dobrane
składniki takie jak, ekstrakt z herbaty posiada silne właściwości antyoksydacyjne , chroni komórki przed działaniem wolnych rodników,
spowalnia proces starzenia skóry. Kolagen z elastyną, działają łagodząco i nawilżająco. Zabezpieczają skórę przed nadmierną utratą
wody oraz nadają jej aksamitny dotyk. D-Panthenol doskonale nawilża skórę, działa kojąco , łagodząc podrażnienia. Ekstrakt z alg
(morszczynu) posiada właściwości regenerujące oraz doskonale ujędrnia skórę i nadaje sprężystość.
Kompozycja zapachowa, wspaniale pobudza umysł i ciało, wyzwalając energię do działania.

SOFT PACK ŻURAWINA (OD 280,00PLN)
Zabieg odmładzająco – ujędrniający na ciała Aromatyczny, pachnący słodką żurawiną zabieg na ciało o działaniu odmładzająco –
ujędrniającym, polecany szczególnie dla skóry suchej, z oznakami starzenia, utrata jędrności i elastyczności. Bogate w witaminy i
minerały owoce żurawiny, korzystnie wpływają na wygląd i zdrowie skóry. Ogromna ilość witaminy C skutecznie przeciwdziała wolnym
rodnikom odpowiedzialnym za przedwczesne starzenie się skóry. Aktywny kompleks ProvislimTM wspomaga redukcję cellulitu i poprawia
elastyczność skóry. Po zabiegu skóra odzyskuje witalność i młodość.
MOŻESZ SKOMPONOWAĆ SWÓJ WŁASNY ZABIEG SOFTPACK - zapytaj naszą obsługę o możliwości.

HAMMAM - odnowa dla duszy i ciała (300,00 PLN dla 1 osoby / 550,00 PLN dla 2 osób)
Hammam w języku arabskim oznacza "ciepłą wodę". Składa się z czterech etapów, a jego najważniejszym celem jest dogłębne
oczyszczenie ciała.
Zaczynamy w saunie parowej w celu zmiękczenia skóry ciepłą parą. Dodatkowo pozbywamy się toksyn z organizmu. Pomoże to także w
rozgrzaniu ciała i przygotuje do kolejnych etapów rytuału. Ważnym elementem jest uzupełnianie płynów między seansami, ochłodzenie
ciała lodem, a także skorzystanie z prysznica wrażeń.
W drugim etapie rytuału, którym jest oczyszczenie ciała przenosimy się do strefy SPA, a dokładniej skierujemy się do gabinetu z
ciepłymi katafalkami. Zaczynamy od wykonania dogłębnego peelingu przy użyciu naturalnego mydła. W połączeniu z wodą stworzy
ono przyjemną pianę, którą nakładamy na ciało jedwabnym workiem. Dodatkowo do wykonania peelingu wykorzystane zostaną
rękawice Kessa, które przy zastosowaniu posuwistych ruchów złuszczą nam martwy naskórek. Intensywność ruchów dostosowujemy do
wrażliwości skóry. Zaletą rękawic Kessa jest dodatkowo pobudzenie krążenia skóry i przyśpieszenie przemiany materii. Po wykonaniu
peelingu dokładnie spłukujemy ciało ciepłą wodą.
Kolejną częścią rytuału jest namaszczanie ciała. Wykonujemy masaż całego ciała na naturalnym oleju.Zwieńczeniem zabiegu będzie
krótkie przemasowanie głowy, karku i twarzy. Na zakończenie seansu przygotowane zostaną drinki, którymi para będzie mogła się
rozkoszować w strefie relaksu.

KABINA FLOATINGOWA

KABINA FLOATINGOWA (120,00PLN)
Najgłębszy relaks jaki można sobie wyobrazić. Pełne wyciszenie umysłu dzięki odłączeniu wszystkich bodźców zewnętrznych.
Twoje ciało staje się lekkie i nie czujesz jego ciężaru. Napięcie i stres rozpływają się bez śladu.
Zapytaj obsługę o rabat sezonowy.

KĄPIELE RELAKSUJĄCE

WHITE MUSK (80 PLN / 20 min)
Oczyszczająco odświeżając kąpiel z dominującą nutą piżma. Przełamaną zapachem bergamoty .Działanie oczyszczające i
regenerujące. Poprawia krążenie krwi.
ŻURAWINOWA ROZKOSZ (80 PLN / 20 MIN)
Aromatyczna kąpiel pachnąca żurawiną. Wzbogacona w minerały i witaminę .C. Działa kojąco na skórę uwrażliwiona i bardzo suchą.
Poprawia elastyczność skóry.
CYNAMON POMARAŃCZA (80 PLN / 20 MIN)
Rozgrzewająca kąpiel w sam raz na chłodne wieczory i poranki. Działanie kojąco - uspakajające.
RAJSKI RELAKS (190 PLN / 60 min)
Energizująco- relaksująca kąpiel w wannie z nuta zapachową pomarańczy i cynamonu. Poprzedzona peelingiem cynamonowym,
Zakończona kieliszkiem wina.

KIDS'S SPA

Z zabiegów z oferty KIDS SPA mogą korzystać dzieci od 5 roku życia. Zabiegi i masaże odbywają się w obecności rodzica lub opiekuna
i wykonywane są przez profesjonalistów wykorzystujących produkty przeznaczone specjalnie dla dzieci.

CZEKOLADOWY ZAWRÓT GŁOWY (90PLN / 25 min)
Delikatny, 25-minutowy masaż relaksacyjny wykonywany
ciepłą czekoladą. Doskonały aromat czekolady unoszący się
w powietrzu wspaniale wpływa na samopoczucie dziecka.
OWOCOWA FRAJDA (80PLN / 25 min)
Nawilżający masaż ciała na bazie kremu lub masła o
wybranej nucie zapachowej. Subtelny, owocowy zapach
towarzyszący delikatnemu masażowi doskonale odpręża
i relaksuje.
ŻURAWINOWA PRZYGODA (80PLN / 25 min)
Łagodny, pachnący peeling na bazie żurawiny. Delikatny
masaż w połączeniu z peelingującymi drobinkami relaksuje,
odświeża i nawilża skórę otulając ją na długo apetycznym
aromatem żurawiny. Może być stosowany od 10 roku życia.

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU YONELLE

Zabiegi prestiżowej polskiej marki YONELLE obejmują potrzeby pielęgnacyjne każdego rodzaju skóry w każdym
wieku. Wykazują silne, a jednocześnie przyjazne dla skóry działanie i rewelacyjną skuteczność. Ekspresowe efekty
wypoczętej i rozświetlonej skóry oraz działanie anti-aging to priorytety pielęgnacji Yonelle.

ZABIEGI PREMIUM
Zabiegi ekskluzywne, wielofazowe, odmładzające wygląd cery z zastosowaniem hydroinfuzyjnych masek z biocelulozy oraz autorskiego
masażu twarzy i karku KRÓLEWSKI LIFT YONELLE. Spektakularne efekty już po jednym zabiegu.
SPILANTOL MIMICAL EFFECT (75 MIN / 340,00 ZŁ) NOWOŚĆ
Zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący owal twarzy. Inspirowany najaktywniejszymi składnikami używanymi w zabiegach
medycyny estetycznej.
ACTIVE ENERGY VIT.C FORTE (75MIN / 450,00 ZŁ)
Luksusowy, stymulujący zabieg o wyjątkowo relaksujący przebiegu z 20% witaminą C i peptydem diamentowym do każdego rodzaju
skóry.
BIOFUSION SECOND SKIN (75MIN / 330,00 ZŁ)
Zabieg biologicznie regenerujący skórę dojrzałą suchą i odwodnioną.
INFUSION SUPERLIFT (75MIN / 330,00 ZŁ)
Super intensywny zabieg silnie liftingujący i ujędrniający cerę dojrzałą 40+.

ZABIEGI PRO&CONTRA
Zabiegi specjalistyczne na twarz, szyję i dekolt pomagające eliminować najczęściej spotykane problemy ze skórą.
PRO-VITAL (60MIN/ 230,00 ZŁ)
Zabieg intensywnie nawilżający do każdego typu skóry z objawami odwodnienia, wysuszenia, dyskomfortu.
CONTRA WRINKLE (60MIN/ 230,00 ZŁ)
Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy do cery dojrzałej, wymagającej stymulacji do odbudowy.
PRO-LIFT (60MIN/230,00 ZŁ)
Szybki lifting bankietowy błyskawicznie poprawiający wygląd skóry zmęczonej, słabo nawilżonej i wiotkiej.
CONTRA-REDNESS (60MIN/230,00 ZŁ)
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka. Doskonały do skóry wrażliwej z tendencją do podrażnień.
CONTRA SEBUM (60MIN/ 230,00 ZŁ)
Zabieg przeciwłojotokowy do cery mieszanej i tłustej z kwasem migdałowym i witaminą C.

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU YONELLE

ZABIEGI EKSPRESS BEAUTY
Zabiegi typu SOS dające błyskawiczny efekt wypoczętej, rozświetlonej skóry dzięki zastosowaniu substancji peelingujących
w połączeniu z silnymi nawilżaczami.
REWITALIZACJA (45 MIN/ 160,00 ZŁ)
Zabieg bankietowy do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi oznakami starzenia się.
METAMORFOZA (45 MIN/ 160,00 ZŁ)
Zabieg intensywnie regenerujący, do cery suchej, dojrzałej, wrażliwej.
MANDEL EXPRESS PEEL (30 MIN/ 140,00 ZŁ)
Ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu migdałowego do każdego rodzaju skóry łącznie z wrażliwą i naczyniową
ZABIEGI HYBRYDOWE MEDI EXPRESS
To nowatorskie połączenie w jednej procedurze dwóch superskutecznych miniinwazyjnych technik stymulacji skóry – EKSFOLIACJI
PROGRESYWNEJ™ i mikronakłuwania oraz zaawansowanej aktywnej pielęgnacji.
HYBRID FIRMINF VIT.C FORTE (90 MIN/ 330,00 ZŁ)
Hybrydowy zabieg ujędrniający z infuzyjna 20% witaminą C Forte, kwasem migdałowym i mikronakłuwaniem do każdego rodzaju skóry,
poza delikatna i wrażliwą.
Dodatkowo do zabiegów:
S.O.S. WOKÓŁ OCZU (30MIN/ 110,00 ZŁ )
Zabieg na okolicę oczu polecany do zastosowania podczas innych zabiegów.
PEELING KAWITACYJNY (15MIN / 80,00 ZŁ)
Wykonywany jako dodatkowa opcja jedynie podczas zabiegów pielęgnacyjnych twarzy.

STREFA MĘSKIEJ PIELĘGNACJI TWARZY
Zabiegi dla mężczyzn dbających o swój wygląd ,
nowoczesny wizerunek i zdrowie.
MAN –ESTHETIC (60MIN / 250,00 ZŁ)
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy
i okolic oczu z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.
MAN- VITALIC (60MIN / 220,00 ZŁ)
Zabieg oczyszczający z silnym nawilżaniem do każdego typu skóry.
Dodatkowo do zabiegów polecamy:
S.O.S. WOKÓŁ OCZU (30MIN / 120,00 ZŁ)

LUKSUSOWA PIELĘGNACJA CIAŁA YONELLE

Skóra jeszcze nigdy nie była tak wygładzona… Koncepcja pielęgnacji oparta na holistycznym oddziaływaniu
jednocześnie na: ciało, zmysły i emocje.

MASAŻE PEELINGUJĄCE LUX 2 W 1
Masaże o wyjątkowo luksusowej procedurze pielęgnacyjnej łączącej jednoczesne wykonanie masażu i peelingu ciała.
SILK BIO-REVITAL YONELLE (60MIN/ 240,00 ZŁ)
Peelingujący masaż ciała Lux 2w1 o działaniu relaksującym i rewitalizującym. Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym
wykonaniu masażu i peelingu ciała .Pomaga pozbyć się skutków stresu i dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym napięciem
mięśni. Aromaterapeutyczny olejek ze skórek mandarynki urzeka zapachem i wyzwala pozytywne emocje. Polecany szczególnie osobom
zmęczonym, z przesuszoną , podrażnioną skórą jak również kobietom w ciąży i po porodzie.
SILK PERFECT CONTOUR YONELLE (60MIN/ 240,00 ZŁ)
Peelingujący masaż ciała LUX 2 w 1 o działaniu modelującym i odprężającym Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym
wykonaniu masażu i peelingu ciała. Silnie działające kosmetyki specjalistyczne stymulują funkcje skóry, dając efekt anti-aging. Zmysłowe
zapachy o wyrafinowanych nutach perfumiarskich zapewniają aurę luksusu i wyjątkowości. Polecamy szczególnie w trakcie kuracji
odchudzających oraz w profilaktyce cellulitu, rozstępów i wiotczenia. Zabieg może być wykonywany u kobiet w okresie karmienia
naturalnego.

OFERTA DAY SPA: ANTYSTRES
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Skoro to czytasz to dobrze wiesz, co jest Ci potrzebne, aby rozwiązać problem ciągłego stresu i przemęczenia - wizyta
w naszym SPA! Działanie w stronę rozwiązania jest najlepszym remedium na stres.
Seans jonizacyjny w tężniach solnych z relaksacyjną muzyką, strefa wellness (sauna sucha, biosauna, łaźnia parowa, tężnie
solankowe, pokój relaksu), strefa basenowa (basen z atrakcjami wodnymi - hydromasaże i kaskada, jacuzzi z dyszami do masażu
wodnego, strefa wypoczynkowa z leżakami), relaksujące masaże - całego ciała, dłoni, stóp i głowy z elementami refleksoterapii ,
wyciszająca kabina floatingowa, kąpiele, a także rytuały saunowania i koncerty gongów i mis tybetańskich.
W połączeniu z ofertą Restauracji "Szyszka" i pozostałymi atrakcjami, które oferuje hotel, możesz w efektywny sposób spędzić
czas, który pozwoli Ci odetchnąć od codziennych obowiązków, bez konieczności noclegu.

Pełna oferta Day SPA jest dostępna na naszej stronie: www.kawallo.pl

STREFA BASENOWA

Nowoczesna strefa basenowa to gwarancja udanego wypoczynku bez względu na pogodę. To miejsce stworzone specjalnie
z myślą o relaksie i wypoczynku, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Do dyspozycji gości oddajemy:
- basen o wymiarach 16m x 6,5 m z atrakcjami wodnymi (hydromasaże, kaskada)
- brodzik dla dzieci z kurtyną wodną
- jacuzzi rekreacyjno-rehabilitacyjne z dyszami do wodnego masażu
- strefę wypoczynkową z leżakami
Poranna kąpiel w basenie z widokiem na otaczający hotel las sprawi, że nabierzesz energii do działania, a wieczorny relaks
w jacuzzi pozwoli w pełni odprężyć się przed snem.
W strefie basenowej regularnie organizowane są zajęcia z aqua aerobicu i nauki pływania.
Szczegółowe informacje dostępne w recepcji lub na www.kawallo.pl

Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów,
aby dobrać dla Państwa najbardziej dogodny termin.
Zapraszamy:
Poniedziałek - nieczynne
Wtorek - Czwartek 12:00 - 20:00
Piątek 13:00 - 21:00
Sobota 10:00 - 21:00
Niedziela 09:00 - 15:00
Recepcja SPA
tel: +48 24 387 18 25
mail: spa.recepcja@kawallo.pl
Manager SPA
kom.: +48 664 462 479

