Moc żywiołów dla Twojego piękna
www.palac-romantyczny.com

Ziemia, powietrze, ogień i woda
czyli moc z natury

Do dyspozycji
naszych Gości oddajemy:
- 4 kompleksowo wyposażone gabinety
- łaźnię piwną
- podgrzewany basen zewnętrzny, dostępny sezonowo
- saunę suchą i łaźnię parową
- mini tężnię solankową
- jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne
- tepidarium

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
Ndz 10:00-16:00.
*Godziny pracy gabinetów zabiegowych mogą
ulegać zmianie. Pytania o dostępność wolnych terminów
proszę kierować do Recepcji Głównej Hotelu
tel.: (056) 642 31 00.

Ciało

Rytuały łączące relaks z pielęgnacją skóry…

„VANILLA” 				

90 minut / 280 zł

„CZEKOLADOWA ROZKOSZ” 			

90 minut / 320 zł

„CYTRUSOWE ORZEŹWIENIE”		

80 minut / 260 zł

„ZACZAROWANY OGRÓD”			

80 minut / 240 zł

„ZŁOTO I SZAMPAN”			

90 minut / 410 zł

Cukrowy peeling ciała + regenerująca waniliowa maska na ciało + masaż ciała
na naturalnym maśle shea o zapachu wanilii.

Czekoladowy peeling ciała na bazie brązowego cukru + kojący masaż ciała gorącą czekoladą.

Cytrusowy peeling ciała + masaż ciała na naturalnym maśle shea o zapachu pomarańczy.

Różany peeling ciała + masaż ciała na naturalnym maśle shea o zapachu kwiatów.

Złoty peeling ciała + masaż ciała galaretką z drobinkami złota + aksamitna maska na ciało
ze złotem i szampanem. Lampka wina musującego gratis!

DLA CIAŁA,
ALE I DLA DUCHA

UKOJENIE
PŁYNĄCE Z NATURY

Masaże

			

Zafunduj sobie odrobinę relaksu…

MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY		

Relaksacyjny masaż z wykorzystaniem ciepłych, aromatycznych olejów		
o działaniu silnie nawilżającym.

Plecy 30 minut / 90 zł  
Ciało 45 minut / 150 zł

MASAŻ BALIJSKI 										

70 minut / 180 zł

LOMI LOMI 				

70 minut / 200 zł

Masaż całego ciała opierający się na technikach tajskich, uciskowych, z elementami jogi.

Hawajski masaż całego ciała, niezwykle odprężający, niwelujący napięcia mięśni.

MASAŻ POD GOŁYM NIEBEM			

Plecy 30 minut / 160 zł
Ciało 50 minut / 250 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAM			

Plecy 30 minut / 110 zł
Ciało 60 minut / 180 zł

Aromaterapeutyczny masaż na ciepłym oleju wykonywany w naszym pałacowym parku, 		
wśród zieleni i śpiewu ptaków (sezonowo).

Ciepło kamieni wulkanicznych niezwykle koi i rozluźnia.				

MASAŻ ŚWIECĄ ZAPACHOWĄ		

Relaksacyjny masaż całego ciała na naturalnym maśle shea, które wykazuje
właściwości silnie regeneracyjne i nawilżające.

50 minut / 170 zł

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU			

25 minut / 80 zł

MASAŻ GŁOWY					

15 minut / 50 zł

Masaż relaksacyjny o działaniu rewitalizującym, liftingującym i nawilżającym.

Masaż niezwykle odpręża, oddziałowuje na zakończenia nerwowe, odżywia włosy.

Pielęgnacja twarzy

Zabiegi na twarz z użyciem aparatury

INTRACEUTICALS 									

60 minut / 400 zł

CATIO VITAL „NOWA SKÓRA” 							

80 minut / 250 zł

CATIO VITAL LIFT 									

90 minut / 350 zł

MIKRODERMABRAZJA TLENOWA (OKSYBRAZJA) + serum + maska 			
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.

60 minut / 200 zł

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA + serum + maska 				
Mechaniczne złuszczanie warstwy rogowej naskórka, dogłębne oczyszczenie twarzy,
zwiększenie produkcji kolagenu.
WSKAZANIA: cera tłusta, z przebarwieniami, bliznami.

50 minut / 180 zł

PEELING KAWITACYJNY + serum + sonoforeza + maska 				
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.

45 minut / 140 zł

Zabieg bankietowy gwiazd
Metoda odmładzania skóry twarzy i szyi, opierająca się na infuzji tlenowej –
za pomocą podciśnienia rozpylamy na twarzy aktywne serum zawierające kwas hialuronowy.
WSKAZANIA: cera dojrzała, z widocznymi zmarszczkami mimicznymi i nierównym kolorytem.
Zabieg składający się z dwóch faz: oczyszczającej oraz fazy wtłaczania składników aktywnych
za pomocą prądu galwanicznego.
WSKAZANIA: cera zanieczyszczona, pozbawiona blasku, z nierównym kolorytem.
Zabieg Catio Vital wzbogacony o fazę elektrostymulacji mięśni twarzy.
WSKAZANIA: cera wymagająca rewitalizacji, odżywienia, liftingu i rozświetlenia.

ODDECH
DLA SKÓRY

Zabiegi luksusowej, francuskiej
marki Mary Cohr Paris
„DERMO PEELING” 		
Zabieg wykorzystujący delikatny kwas fitowy, który wykazuje działanie silnie
rewitalizujące, wyrównujące koloryt, nadające skórze blask.

60 minut / 280 zł

„BEAUTY LIFTING”

60 minut / 260 zł

„BEAUTY AROMATIQUE”

60 minut / 190 zł

Odnawiająco – ujędrniający zabieg z potrójnym efektem odmładzającym,
bazujący na kwasie hialuronowym i kolagenie morskim.

Zabieg odżywczy, łączący relaks z pielęgnacją skóry.
Swoje działanie opiera na naturalnych olejach esencjonalnych.

Zabiegi uzupełniające
ZABIEG NA DŁONIE Z WYKORZYSTANIEM RĘKAWIC NAWILŻAJĄCYCH

25 minut / 60 zł

PEELING TWARZY + EKSPRESOWA MASKA NA TWARZ

30 minut / 80 zł

PEELING CAŁEGO CIAŁA

30 minut / 80 zł

NAWILŻAJĄCO – LIFTINGUJĄCY ZABIEG POD OCZY 		

25 minut / 80 zł

HENNA BRWI + REGULACJA

25 minut / 35 zł

HENNA BRWI I RZĘS + REGULACJA BRWI

35 minut / 45 zł

GŁĘBOKIE
WYCISZENIE

Kąpiele w drewnianych baliach
KĄPIEL PIWNA + KUFEL PIWA
KĄPIEL RÓŻANA + LAMPKA WINA
KĄPIELE SEZONOWE
(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
(łaźnia piwna, podgrzewany basen zewnętrzny (dostępny sezonowo), sauna sucha
i łaźnia parowa, mini tężnia solankowa, jacuzzi wewnętrzne i zewnętrzne, tepidarium)

WEJŚCIE JEDNORAZOWE

		

PRZY SKORZYSTANIU Z ZABIEGÓW			
WYNAJĘCIE STREFY MOKREJ SPA NA WYŁĄCZNOŚĆ

*obejmuje wewnętrzną strefę SPA (bez basenu); nie dotyczy weekendów

40 zł / osoba
gratis
550 zł / h*

SIŁA
ŻYWIOŁU

Pakiety zabiegowe
„POWIEW ŚWIEŻOŚCI” 		
- oksybrazja – mikrodermabrazja tlenowa twarzy, szyi i dekoltu;
- masaż twarzy, szyi i dekoltu;
- nawilżająca maska na twarz;
- modelowanie brwi.

80 minut / 250 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 / 200 zł

„STRESS OUT”

120 minut / 380 zł

- peeling twarzy;
- masaż twarzy, szyi i dekoltu;
- maska na twarz dobrana do potrzeb cery;
- zabieg ujędrniający pod oczy;
- masaż ciała gorącą czekoladą.

„MĘSKA GRA” 		

- peeling kawitacyjny twarzy;
- oczyszczająca maska na twarz;
- masaż ciała na aromatycznym oleju.

70 minut / 210 zł

„PAKIET PRZYSZŁEJ MAMY” 		
(po 4. miesiącu ciąży)
- peeling ciała;
- maska odżywcza na ciało;
- 30 min. masaż ciała lub wybranej partii;
- masaż twarzy, szyi i dekoltu;
- maska na twarz;
GRATIS modelowanie brwi.

120 minut / 260 zł

PAKIETY DLA DWOJGA
„UCZTA DLA DWOJGA” 		
- peeling ciała;
- błoto z Morza Martwego na ciało;
- masaż aromaterapeutyczny ciała;
- lampka wina gratis.
„BABSKIE POPOŁUDNIE” 		

- peeling twarzy;
- peeling ciała;
- maska kremowa na twarz;
- masaż twarzy, szyi i dekoltu;
- masaż ciała na oleju odżywczym;
- lampka wina gratis.

90 minut / 460 zł (cena za 2 os.)

120 minut / 520 zł (cena za 2 os.)

„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 aromatyczny pleców 		
Strefa mokra SPA gratis.

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

GORĄCA
MOC NATURY

Hotel **** Pałac Romantyczny
Ul. Toruńska 1, Turzno k. Torunia
Tel. 56 642 31 00
www.palac-romantyczny.com

