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CIAŁO

Rytuały łączące relaks z pielęgnacją skóry
„VANILLA”
80 minut/270 zł
Cukrowy peeling ciała + masaż ciała na naturalnym maśle Shea o zapachu wanilii.
„CZEKOLADOWA ROZKOSZ”
90 minut/320 zł
Czekoladowy peeling ciała na bazie brązowego cukru + kojący masaż ciała gorącą czekoladą.
„CYTRUSOWE ORZEŹWIENIE”
80 minut/270 zł
Cytrusowy peeling ciała + masaż ciała na naturalnym maśle Shea o zapachu pomarańczy.
„ZACZAROWANY OGRÓD”
80 minut/270 zł
Różany peeling ciała + masaż ciała na naturalnym maśle Shea o zapachu kwiatów.
„TYTOŃ Z WHISKY”
90 minut/400 zł
Peeling ciała o zapachu tytoniu z whisky + regenerująca maska na ciało o zapachu tytoniu z whisky + masaż ciała na oleju o zapachu tytoniu z whisky.
Szklanka whisky gratis!

MASAŻE

Zafunduj sobie odrobinę relaksu
MASAŻ RELAKSACYJNY
PLECY 25 minut/100 zł
Relaksacyjny masaż z wykorzystaniem ciepłych, aromatycznych olejów o działaniu silnie nawilżającym.

CIAŁO 45 minut/180 zł

MASAŻ BALIJSKI
60 minut/200 zł
Masaż całego ciała opierający się na technikach tajskich, uciskowych, z elementami jogi.
LOMI LOMI
60 minut/200 zł
Hawajski masaż całego ciała, niezwykle odprężający, niwelujący napięcia mięśni.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Ciepło kamieni wulkanicznych niezwykle koi i rozluźnia.

PLECY 30 minut/110 zł

CIAŁO 60 minut/190 zł

MASAŻ ŚWIECĄ ZAPACHOWĄ
50 minut/200 zł
Relaksacyjny masaż całego ciała na naturalnym maśle Shea, które wykazuje właściwości silnie regeneracyjne i nawilżające.
MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU
25 minut/100 zł
Masaż relaksacyjny o działaniu rewitalizującym, liftingującym i nawilżającym.
MASAŻ GŁOWY
15 minut/50 zł
Masaż niezwykle odprężający, oddziałowujący na zakończenia nerwowe, odżywiający włosy.

PIELĘGNACJA TWARZY
Zabiegi na twarz z użyciem aparatury

OKSYBRAZJA Z INFUZJĄ TLENOWĄ
60 minut/400 zł
Zabieg gwiazd. Metoda odmładzania skóry twarzy i szyi, opierająca się na infuzji tlenowej – za pomocą podciśnienia rozpylamy na twarzy aktywne serum
dobierane do potrzeb skóry.
MIKRODERMABRAZJA TLENOWA (OKSYBRAZJA) + serum + maska
60 minut/250 zł
Peeling wodno-tlenowy, który za pomocą soli fizjologicznej i tlenu bezboleśnie usuwa martwe komórki naskórka, odnawia skórę. Pozostawia uczucie
świeżości i napięcia skóry. Przeznaczony do każdego rodzaju cery, nawet wrażliwej. Można stosować również latem.
WSKAZANIA: skóra sucha, niedotleniona, pozbawiona blasku

PEELING KAWITACYJNY + serum + sonoforeza + maska
60 minut/200 zł
Oczyszczenie skóry przy użyciu fal ultradźwiękowych. Po fazie oczyszczenia następuje faza wtłaczania aktywnego serum. Zabieg bezbolesny, nieinwazyjny.
WSKAZANIA: skóra zanieczyszczona, z drobnymi niedoskonałościami, wymagająca odżywienia
LUKSUSOWE ZABIEGI PIELĘGNACYJNE JEAN D’ARCEL
„Prestige Vitamin +”
60 minut/280 zł
Zabieg Prestige to unikalna pielęgnacja na bazie koktajlu witaminowego składającego się z witamin: A, B5, C i E w połączeniu z proretinolem.
„Kawiorowa Uczta”
45 minut/180 zł
Source Caviar to wyszukany zabieg specjalny na bazie ekstraktów z kawioru i wody morskiej, jak i wielu innych innowacyjnych substancji chroniących skórę.
„Renovar Hyaluron”
45 minut/180 zł
Zabieg, który dzięki połączeniu składników aktywnych, takich jak: komórki macierzyste z Malus Domestica, substancji „Botox-Like” i kwasu hialuronowego
zapewnia ochronę i podtrzymanie funkcji komórek macierzystych skóry.
„Sensitive”
45 minut/180 zł
Zabieg ukierunkowany jest wyłącznie dla zaspokojenia potrzeb skór wrażliwych i naczyniowych. Wykluczono z niego parabeny, polimery, barwniki oraz oleje mineralne.
„Zabieg sezonowy”
Zabieg rekomendowany na daną porę roku.

60 minut/200 zł

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE
ZABIEG NA DŁONIE Z WYKORZYSTANIEM RĘKAWIC NAWILŻAJĄCYCH
PEELING TWARZY + EKSPRESOWA MASKA NA TWARZ
PEELING CAŁEGO CIAŁA

25 minut/60 zł
30 minut/80 zł
30 minut/100 zł

KĄPIELE W DREWNIANYCH BALIACH
KĄPIEL PIWNA + KUFEL PIWA
KĄPIEL SEZONOWA + KIELISZEK WINA/KUFEL PIWA/ SOK OWOCOWY
(rezerwacja pomieszczenia na wyłączność – seans w saunie suchej + kąpiel + relaks na leżakach)
Kąpiel dla 1 osoby
60 minut/160 zł
Kąpiel dla 2 osób
60 minut/200 zł
Kąpiel dla 3 osób
60 minut/240 zł
Kąpiel dla 4 osób
60 minut/280 zł

STREFA MOKRA SPA

(podgrzewany basen zewnętrzny – dostępny sezonowo, sauna sucha i łaźnia parowa,
mini tężnia solankowa, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, tepidarium)
WEJŚCIE JEDNORAZOWE
40 zł/osoba
PRZY SKORZYSTANIU Z ZABIEGÓW
gratis
WYNAJĘCIE STREFY MOKREJ SPA NA WYŁĄCZNOŚĆ
(nie obowiązuje w weekendy, obejmuje wewnętrzną strefę SPA – bez basenu)
400 zł/h

PAKIETY ZABIEGOWE
„POWIEW ŚWIEŻOŚCI”
- oksybrazja – mikrodermabrazja tlenowa twarzy, szyi i dekoltu
- masaż twarzy, szyi i dekoltu
- nawilżająca maska na twarz

80 minut/300 zł

„EKSTREMALNE NAWILŻENIE”
- peeling kawitacyjny twarzy, szyi i dekoltu
- serum z kwasem hialuronowym wtłaczane za pomocą sonoforezy
- masaż twarzy, szyi i dekoltu
- maska nawilżająca na twarz
- maska nawilżająca na dłonie

80 minut/250 zł

„STRESS OUT”
- peeling twarzy
- masaż twarzy, szyi i dekoltu
- maska na twarz dobrana do potrzeb cery
- zabieg ujędrniający pod oczy
- masaż ciała gorącą czekoladą

120 minut/380 zł

„MĘSKA GRA”
- peeling kawitacyjny na twarz
- oczyszczająca maska na twarz
- masaż ciała na aromatycznym oleju

70 minut/250 zł

PAKIETY DLA DWOJGA
„UCZTA DLA DWOJGA”
- peeling ciała
- błoto z Morza Martwego na ciało
- masaż relaksacyjny ciała
- kieliszek wina gratis

90 minut/600 zł (cena za 2 osoby)

„BABSKIE POPOŁUDNIE”
- peeling twarzy
- peeling ciała
- maska kremowa na twarz
- masaż twarzy, szyi i dekoltu
- masaż ciała na oleju odżywczym
- kieliszek wina gratis

120 minut/600 zł (cena za 2 osoby)

„WIECZÓR PANIEŃSKI”
(istnieje możliwość zorganizowania wieczoru panieńskiego dla max. 10 osób)
Dla każdej z osób zabieg (do wyboru):
- peeling twarzy + maska na twarz
- masaż twarzy, szyi i dekoltu
- masaż relaksacyjny pleców
Strefa mokra SPA gratis.
Do dyspozycji naszych Gości oddajemy:
•

3 kompleksowo wyposażone gabinety

•

Łaźnię piwną

•

Podgrzewany basen zewnętrzny, dostępny sezonowo

•

Mini tężnię solankową

•

Jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne

•

Tepidarium

30 minut/70 zł
30 minut/60 zł
30 minut/80 zł

Godziny otwarcia strefy mokrej SPA i basenu:
9:00-22:00
Godziny otwarcia gabinetów zabiegowych*:
Pn-pt: 10:00-20:00
Sb: 10:00-21:00
Nd: 10:00-16:00
*Godziny pracy gabinetów zabiegowych mogą ulegać zmianie.
Pytania o dostępność wolnych terminów proszę kierować do Recepcji Hotelu.
Tel: 56 642 31 00

