
230 PLNLift ing Fusion 3D – masaż twarzy 
szyi  i  dekoltu -  60 min

Liftinguje, poprawia owal twarzy, likwiduje obrzęki

 Masaż klasyczny wybranej partii ciała

150 PLNMasaż klasyczny  częściowy 
-  30 min 

Głęboko odpręża, rozluźnia mięśnie, orzeźwia

230PLNMasaż bal i jski   -  60 min

230 PLNAbhyanga- masaż ajurwedyjski
-  60 min

Relaksuje, wycisza, harmonizuje ciało i umysł

170 PLNShiroabhyanga -  masaż indyjski  głowy
z olejowaniem włosów -  30 min
 
 Usuwa napięcia, łagodzi migreny, niweluje stres

Masaż hawajski  lomi  
lomi  nui  -  90 min  

380 PLN

Poprawia nastrój, relaksuje, koi ciało i duszę

190 PLNMasaż modelujący antycellul i towy 
(uda,  pośladki )  -  45 min

Detoksykuje, modeluje, ujędrnia

Rozluźnia, wygładza zmarszczki, odpręża 

150PLNMasaż twarzy,  szyi  i  dekoltu 
-  30 min  

170 PLNQuiro-  hiszpański  masaż twarzy,  
szyi  i  dekoltu -  30 min  

Pielęgnuje, odmładza, dodaje blasku 

Odżywia, rozluźnia, dotlenia organizm

Masaż klasyczny  -  60 min 230 PLN  450 PLNPrezydencki  -  105 min  

Odmładza, odżywia ciało, rozluźnia 

450 PLNRewital izujące hematyt  i  węgiel
-  105 min
Oczyszcza, detoksykuje, remineralizuje 

150 PLNMasaż tajski  stóp -  30 min  

Detoksykuje, koi nerwy, redukuje obrzęki

240 PLNMasaż gorącymi kamieniami  
-  60 min

Rozgrzewa, usuwa napięcia, wycisza 

MASAŻE

410 PLNUjędrniająco – antycellul i towy 
-  90 min 

Działa antycellulitowo, modeluje, redukuje tkankę tłuszczową  

340 PLNOdmładzające Rokitnik&Marchew 
-  90 min   

Odmładza, odżywia, poprawia koloryt skóry

340 PLNWygładzające Marula&Jabłoń 
-  90 min

Wygładza, nawilża, koi zmysły dzięki aromaterapii 

340 PLNIndyjski-  masaż całego ciała 
i  głowy z  olejowaniem włosów -  90min

Niweluje stres, daje poczucie głębokiego spokoju, odpręża

RYTUAŁY DLA DWOJGA 
ZE WSPÓLNĄ KĄPIELĄ

660 PLNRokitnikowe Love dla
 2  osób -  90 min  

Pobudza zmysły, rozluźnia, wprowadza romantyczny nastrój 

RYTUAŁY

660 PLNZmysłowe owoce miłości  dla  
2  osób  -  90 min

Odpręża, otula zapachem, preludium do miłosnych uniesień

MENU ZABIEGOWE SPA

PIELĘGNACJA CIAŁA I  WŁOSÓW - 
ZABIEGI  DODATKOWE

Rozluźnia, wzbogaca w minerały, oczyszcza 

Kąpiel  magnezowo owocowa z  auto-
peel ingiem dla 1  lub 2  osób -  45 min  

210 PLN/ os 

230 PLN/2 os 

170 PLNMasaż peel ingujący całego ciała 
-  30 min 
Wygładza, odmładza, nawilża

170 PLNOlejowanie włosów z  masażem 
głowy -  30 min  
Odżywia włosy, wycisza, przynosi ulgę

170 PLNMasaż dla dzieci  czekoladowo-
jabłkowy -  30 min

Rozwesela, nawilża, pielęgnuje



310 PLNPower Hyaluronic  -  60 min

Nawadnia, chroni, pielęgnuje

350 PLNEternal  –  Flagowy zabieg 
naszego SPA -  60 min

Rozjaśnia, działa przeciwzmarszczkowo, wycisza 

430 PLNCorrect ive -  75 min  

Napina, odżywia, liftinguje 

310 PLNPower C  -  60 min  

Rozjaśnia, wzmacnia naczynia, regeneruje

330 PLNMen Energiz ing -  60 min 

Łagodzi, orzeźwia, napina, nawilża 

350 PLNBASIC Twarz -  45 min

Peeling, koktajl zabiegowy, krem 

450 PLNADVANCED twarz ,  szyja ,  dekolt  -  
60 min
Peeling, 2 koktajle, maska algowa, krem 

500 PLNPREMIUM twarz ,  szyja ,  dekolt  -  
75 min
Peeling, 2 koktajle, filler, peptydy, maska algowa, krem 

500 PLNCiało -  jedna part ia  -  30 min

Do wyboru: brzuch, pośladki, uda przód, uda tył 

DERMATION 
ACTIVE TREATMENT -  ZABIEGI  

PIELĘGNACJA TWARZY SKEYNDOR

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 

I  REZERWACJI  ZABIEGÓW

887 870 239/44 710 13 22 

spa@prezydenthotel .pl

Szczegółowe opisy wszystkich zabiegów znajdziesz 
na naszej stronie www.prezydenthotel.pl

Technologia transdermalporacji umożliwia zaspokojenie potrzeb 
nawet najbardziej wymagającej skóry i natychmiastowe efekty m.in. 

wygładzenia zmarszczek, liftingu, ujędrnienia skóry, wyciszenia
wzmocnienia rozszerzonych naczyń, dogłębnego nawilżenia, 

złagodzenia trądziku, redukcji blizn i rozstępów, wyszczuplenia, 
przyspieszenie porostu włosów i ich wzmocnienie.

350 PLNWłosy i  skóra głowy -  30 min

Rewitalizacja, wzmocnienie, przyspieszenie porostu


