Prawdziwy relaks i spokój umysłu możemy osiągnąć tylko wtedy, kiedy nasze ciało zazna odprężenia.
Dlatego też z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu wyjątkowe miejsce – Dendro SPA.
Stworzyliśmy tu wyjątkową ﬁlozoﬁę pielęgnacji twarzy i ciała. Jesteśmy przekonani, że wprowadzimy
Państwa w błogi czas odpoczynku i regeneracji.
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Laboratorium Forlle’d
Pozwól sobie na pielęgnację godną Nagrody Nobla!
Stworzona w Japonii marka luksusowych kosmeceutyków Forlle’d oferuje produkty o działaniu przeciwstarzeniowym
oraz odbudowującym strukturę skóry. Laboratorium Forlle’d implementuje do swoich produktów najnowsze odkrycia
naukowe oraz rozwiązanie, które otrzymało Nagrodę Nobla w 2002 roku, zapobiegając starzeniu chronologicznemu oraz
fotostarzeniu skóry. Najlepsze technologie oraz wyjątkowa, niskocząsteczkowa formuła kosmetyków Forlle’d zapewniają
widoczne rezultaty odmładzające, poparte badaniami efektywności w niezależnym instytucie dermatologicznym.
Produkty Forlle’d to przede wszystkim:
- niskocząsteczkowa platyna – kontrolująca fotostarzenie skóry,
- niskocząsteczkowe ceramidy – normalizujące balans wodny i funkcje ochronne skóry,
- jonizowane minerały – niezbędne do utrzymania prawidłowej aktywności komórek,
- niskocząsteczkowy kwas hialuronowy – jego mikronizacja (5 nanometrów) pozwala na przekroczenie bariery skórnej
oraz dotarcie do głębokich warstw skóry. Taka nieinwazyjna penetracja kwasu hialuronowego odbudowuje nawilżenie
i regeneruje skórę od wewnątrz, a także wspomaga interakcje komórek skóry.

Algi Chamot
Algi zawarte w naszych maskach i okładach algowych pochodzą z Bretanii, wyjątkowego pod względem geograficznym
i przyrodniczym obszaru NATURA 2000, będącego pod ścisłą ochroną ekologów. Są produkowane w północno - zachodniej
Francji na półwyspie Bretońskim, pozyskiwane z czystych pod względem biologicznym akwenów Oceanu Atlantyckiego.
Preparaty zawierają wysokie stężenia składników aktywnych, które gwarantują doskonały efekt pozabiegowy. Są produktem
naturalnym, stworzonym do profesjonalnych zabiegów w SPA i gabinetach kosmetycznych. Algi, które wykorzystujemy
w naszych zabiegach oraz autorskich rytuałach nie zawierają konserwantów, niepotrzebnych domieszek, zagęszczaczy
oraz sztucznych wypełniaczy. Świetna jakość produktu gwarantuje Państwu spektakularne rezultaty anti- aging.
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Fitokosmetyki Vagheggi – cudowne właściwości surowców roślinnych
Historia marki Vagheggi rozpoczęła się we Włoszech w 1975 roku. Chociaż w tamtych czasach jeszcze nikt nie słyszał
o fitokosmetykach i modzie na życie w stylu eko, rodzina Cavalcante (założyciele marki) konsekwentnie realizowała swoją
misję: czerpać inspirację z tradycji, szukać najlepszych składników w naturze i łączyć je z najnowszymi osiągnięciami
technologii i nauki – wszystko po to, by tworzyć kosmetyki, które gwarantują najlepszy możliwy efekt. W fitokosmetykach
Vagheggi wykorzystano moc składników poszukiwanych w zgodzie z geograficznym pochodzeniem, najwyższą koncentracją
substancji aktywnej, sezonem upraw i metodami zbiorów. Znajdziecie w nich Państwo lawendę z północnej części
Prowansji zbieraną w czerwcu, sycylijskie cytrusy zrywane w styczniu, olejki wyciskane metodą cold-press, organicznie
uprawiany prawoślaz, złoty rumianek, kryształy żywicy, ametyst, otręby ryżowe, czarną komosę i wiele innych naturalnych
składników o wysokiej skuteczności. W poszukiwaniu doskonałości marka Vagheggi postawiła na wykorzystanie najnowszej
wiedzy naukowej, badań oraz zaawansowanych technologii, by wydobyć cały potencjał tkwiący w naturalnych składnikach
i tworzyć aktywne formuły fitokosmetyków.

Phytomer – pionier biotechnologii morskiej
Marka Phytomer to historia trzech pokoleń ludzi z pasją, których łączy to samo marzenie: przekształcić morze w pielęgnację
skóry. Niesamowita bioróżnorodność sprawia, że morza i oceany są najbogatszym źródłem składników odżywczych na Ziemi.
Co więcej, morskie składniki wykazują wysokie powinowactwo do komórek skóry, a do tego jest w nich wszystko,
co potrzeba aby przywrócić piękno i zdrowie skóry. Phytomer stawia na składniki przyjazne środowisku, które są pozyskiwane
z lokalnych źródeł w Bretanii (Francja). Zespół badawczy laboratorium Phytomer promuje ekologiczną produkcję
na każdym etapie stosując odnawialne źródła energii. Międzynarodowym potwierdzeniem zaangażowania marki wobec
środowiska jest między innymi certyfikat ECOVADIS GOLD, który wyróżnia nielicznych producentów sektora kosmetycznego.
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PIELEGNACJA TWARZY
Platinum illumination by Forlle’d

Luksusowy zabieg przeciwstarzeniowy wykorzystujący połączenie najnowszych technologii uhonorowanych Nagrodą
Nobla z tradycyjną japońską pielęgnacją. Rytuał bazuje na produktach zawierających unikatowe niskocząsteczkowe
składniki jak kwas hialuronowy i platyna, które podczas zabiegu silnie stymulują skórę do odnowy. Zabieg polecamy
w szczególności do skór dojrzałych, potrzebujących odmłodzenia i regeneracji, a także dla skór odwodnionych i wiotkich.
Sprawdzi się także jako wsparcie kuracji przebarwień oraz rumienia. Zabieg działa kompleksowo, efektywnie walcząc
ze starzeniem się skóry.
50 min. 450 PLN

SOS Hyaluron by Forlle’d

Natychmiastowy ratunek nawet dla bardzo odwodnionej i wymagającej skóry twarzy. Redukuje odczucie przesuszenia
i napięcia poprzez głęboką penetrację niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego. Zabieg przywraca równowagę wodną
i właściwy poziom minerałów w skórze, zapewniając długotrwałe nawilżenie.
50 min. 420 PLN

Sensitive skin by Forlle’d

To niezwykle łagodny zabieg nawet dla najbardziej wrażliwej i podrażnionej skóry. Składniki zawarte w procedurze zabiegowej
wzmacniają naturalną barierę skóry niwelując uczucie dyskomfortu przesuszenia i ściągnięcia, jednocześnie stymulując
procesy regeneracji skóry i produkcji kolagenu.
50 min. 420 PLN

Hydra Sparkling by Forlle’d

Innowacyjny zabieg przeznaczony dla mieszkańców dużych miast, borykających się na co dzień z problemami zanieczyszczenia
środowiska, które negatywnie wpływają na jakość ich skóry, przyspieszając procesy starzenia. Poprawia jakość skóry oraz
przeciwdziała procesom starzenia. Doskonały jako zabieg „przed wielkim wyjściem”, dający natychmiastowy efekt.
50 min. 420 PLN

Zabieg personalizowany

Indywidualnie dobierany zabieg zgodnie z potrzebami skóry. Zabieg rozpoczyna się od demakijażu poprzez odpowiednio
dobraną metodę złuszczania naskórka, aplikację dedykowanego potrzebom skóry koktajlu zabiegowego oraz maski.
50 min. 330 PLN
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Rehydra by Vagheggi

Rehydra to linia kosmetyków przeznaczona do skóry w każdym wieku, naturalnie podatnej na odwodnienie, a także
do skóry, która w określonych warunkach potrzebuje dodatkowego nawilżenia. Głównymi składnikami są m.in. prawoślaz
lekarski, który zapobiega ubytkom kwasu hialuronowego, oraz kompleks hydra-plus, zawierający kwas hialuronowy,
naturalny biosacharyd (wiąże wodę, aby dostarczyć skórze nawilżenia) oraz masło shea.
50 min. 330 PLN

Lime by Vagheggi

Linia Lime jest przeznaczona do skóry w każdym wieku, zmęczonej, matowej, która utraciła koloryt wskutek różnego
rodzaju czynników. Zabieg Lime to idealny sposób na zabezpieczenie skóry przed działaniem wolnych rodników gwarantujący
regenerację skóry obciążonymi różnymi czynnikami powodującymi przedwczesne starzenie się. Zabieg ma na celu pobudzenie
skóry oraz dodanie jej blasku, dzięki takim składnikom jak: stabilizowana witamina C, sok z czerwonych pomarańczy
z Kalabrii, masło i olejek eteryczny z limonki, olej z nagietka lekarskiego oraz olej jojoba.
50 min. 330 PLN

Balance by Vagheggi

Balance to linia produktów dedykowana do skóry zanieczyszczonej, mieszanej i z niedoskonałościami (rozszerzonymi
porami, świeceniem się, krostkami i nierównościami). Jej zadaniem jest przywrócenie równowagi skórze, widoczne
zmniejszenie niedoskonałości, wygładzenie i wyrównanie jej powierzchni. Dzięki linii Balance skóra staje się idealnie
matowa przez cały dzień. Linia ta polecana jest również jako rozwiązanie awaryjne dla każdego rodzaju skóry - szczególnie
w przypadku okresowo występujących niedoskonałości, często związanych ze stresem czy zaburzeniami równowagi
hormonalnej.
50 min. 330 PLN

White Moon by Vagheggi

Zabieg White Moon jest przeznaczony do skóry w każdym wieku, matowej, o nierównym kolorycie i zbyt grubej warstwie
rogowej. Idealny zawsze wtedy, kiedy skóra traci przejrzystość, świeżość, jest poszarzała, pokrywają ją przebarwienia
lub potrzebuje dogłębnego oczyszczenia. Linia White Moon działa w sposób kompleksowy, skutecznie rozświetlając skórę
i nadając jej jednolity koloryt.
50 min. 330 PLN

Lifting RF z pielęgnacją

Kompleksowy zabieg anti-aging wykorzystujący liftingujące działanie fali radiowej. Fale radiowe stymulują tkanki
powierzchowne i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. Następuje wewnętrzne
podgrzanie włókien kolagenowych i elastynowych, a w konsekwencji do ich skurczenia i dzięki temu poprawienia
jędrności skóry.
Okolice oczu | 30 min. 190 PLN
Twarz, szyja, dekolt | 50 min. 350 PLN
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ZABIEGI HI-TECH
Derma Pen

Mezoterapia mikroigłowa skóry: Mezoterapia wykorzystuje naturalne mechanizmy regeneracyjne skóry w walce
z niedoskonałościami. Kontrolowana precyzja wprowadzenia indywidualnie dobranego koktajlu witaminowego stymuluje
fibroblasty do produkcji nowych włókien kolagenowych, elastyny oraz kwasu hialuronowego. Poprawa gęstości, elastyczności
i odżywienia w widoczny sposób spłyca zmarszczki, zwiększa napięcie skóry oraz redukuje widoczność rozstępów i blizn.
Kwintesencją zabiegu jest poprawa stanu i struktury skóry.
Twarz, szyja, dekolt | 50 min. 350 PLN

Vinu Shape

Wielokierunkowe rozwiązanie w zabiegach na ciało i twarz. To doskonałe połączenie ultradźwięków, fali radiowej,
Vacuum oraz LED. Współdziałanie tych czterech technologii gwarantuje bardzo dobre efekty w terapiach anti-aging,
pobudzenia skóry do regeneracji oraz naturalnej odnowy komórkowej. Vinu Shape pozwala na szeroki zakres zastosowań:
- Innowacyjna głowica Multi-Polar RF jako anti-aging,
- Vacuum doskonale drenujący i ujędrniający,
- Redukcja cellulitu oraz modelowanie sylwetki,
- Działanie relaksujące oraz przeciwbólowe.
Całe ciało | 50 min. 320 PLN
Jedna wybrana partia | 25 min. 220 PLN
Twarz, szyja, dekolt | 40 min. 290 PLN

Skin Shooter

Mezoterapia bezigłowa. Zabieg polegający na wtłoczeniu w głąb skóry substancji aktywnych. Podczas zabiegu terapeuta,
zgodnie z potrzebami skóry, wtłacza za pomocą głowicy odpowiednio dobrane serum. Główne efekty mezoterapii
to natychmiastowy efekt liftingu oraz wypełnienie zmarszczek.
Twarz, szyja, dekolt | 45 min. 310 PLN
Poprzedzona peelingiem kawitacyjnym | 60 min. 350 PLN
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PIELEGNACJA CIALA
MASAZE
Holistyczny masaż Dendro SPA
Masaż klasyczny częściowy/całościowy
Masaż relaksacyjny całościowy
Masaż aromaterapeutyczny całego ciała
Masaż relaksacyjny na łóżku kwarcowym
Masaż kijami brzozowymi częściowy/ całościowy
Masaż gorącymi kamieniami częściowy/całościowy
Odprężająco - odżywczy masaż świecą
Masaż sportowy wybranej części ciała
Japoński rytuał masażu twarzy z ampułką witaminową
Masaż liftingujący twarzy
Masaż stóp
Masaż głowy
Maderoterapia - Kolumbijski wyszczuplający masaż antycellulitowy

80 min. 380 PLN
25/50 min. 160/230 PLN
50 min. 200 PLN
50 min. 220 PLN
50 min. 270 PLN
25/50 min. 160/220 PLN
25/50 min. 160/220 PLN
25/50 min. 160/250 PLN
25 min. 180 PLN
50 min. 200 PLN
50 min. 180 PLN
25 min. 130 PLN
25 min. 130 PLN

Pakiet podstawowy: kończyny dolne wraz z pośladkami poprzedzone wstępnym drenażem
Pakiet rozszerzony: kończyny dolne, pośladki, brzuch, boczki poprzedzone wstępnym drenażem

60 min. 320 PLN
90 min. 400 PLN

PEELINGI
Relaksujący peeling morski

Zabieg efektywnie złuszcza martwy naskórek, pobudza krążenie oraz wspomaga przemianę materii. Alginat pozyskiwany
z brązowych alg odświeża i nawilża. Zapach olejku Monoi pobudza zmysły i poprawia samopoczucie.
25 min. 170 PLN

Antycellulitowy peeling cytrusowy

Silnie drenujący peeling całego ciała. Bogactwo antyoksydantów wykazuje działanie odmładzające. Witamina C wspomaga
uszczelnianie naczyń krwionośnych oraz nadaje blasku.
25 min. 170 PLN

Peeling Dendro SPA

Autorski peeling, którego receptura przygotowania jest naszą słodką tajemnicą. Dla każdego gościa przed zabiegiem
przygotowujemy porcję peelingu, która poza złuszczeniem i odżywieniem skóry działa pobudzająco na zmysły za sprawą
naturalnego aromatu brzozy.
25 min. 170 PLN
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ZABIEGI NA CIAŁO
Sculpt zone by Phytomer

Zabieg opiera się na działaniu termoaktywnym. Oznacza to, że w trakcie zabiegu podnosimy temperaturę ciała poprzez
aplikację maski. Składniki aktywne zdecydowanie lepiej przenikają w głąb skóry. Zabieg oparty jest na naturalnych składnikach,
jest w pełni bezpieczny i skuteczny, a efekt może być widoczny już po pierwszym zabiegu.
60 min. 380 PLN

Morpho designer by Phytomer

Perfekcyjnie konturujący peeling i masaż
Zabieg na całe ciało: szczuplejsza sylwetka, jędrniejsza skóra i lepsza ogólna kondycja skóry. Po wygładzającym peelingu,
wyszczuplający masaż idealnie modeluje sylwetkę i nadaje skórze nieskazitelny wygląd.
60 min. 390 PLN

Algoterapia

Intensywnie remineralizujący i regenerujący zabieg oparty na czystych algach pochodzących z Bretanii. Delikatne
złuszczenie naskórka peelingiem o aromacie cytrusów przygotuje ciało do algowej uczty w postaci maski ze 100% naturalnych
alg Laminaria Digitata Kombu. Dobroczynnie oddziałuje na skórę, widocznie ją ujędrniając, nawilżając i wygładzając.
60 min. 360 PLN

RYTUALY
Dendro SPA

Autorski rytuał opracowany na składnikach naturalnego pochodzenia. Idealne połączenie złuszczania naskórka, nawilżenia
i odżywienia o aromacie Dendro. Zabieg dopełnia niebywale relaksujący masaż całego ciała oraz głowy.
90 min. 420 PLN

Detox

Perfekcyjnie konturujący peeling i masaż
Rytuał wykazujący intensywne działanie oczyszczające i drenujące. Okład złożony z najwyższej jakości alg Laminaria
poprzedzi energiczny peeling solno – olejowy, który pobudzi układ krążenia i przygotuje skórę na remineralizację.
Specjalna technika masażu pozwoli na mechaniczne przepchnięcie limfy w naczyniach limfatycznych oraz udrożnienie
węzłów chłonnych.
80 min. 390 PLN

Golden touch

Połączenie złuszczania oraz intensywnego nawilżenia i odżywienia skóry. Luksusowy złoty peeling wygładzi i przywróci
skórze aksamitność. Nawilżająca maska o aromacie francuskich perfum uzupełni poziom nawodnienia skóry oraz zwiększy
jej jędrność. Doznanie subtelnej rozkoszy zapewni odżywczy masaż na ciepłym eliksirze, który jest połączeniem oleju
migdałowego, winogronowego oraz kokosowego.
80 min. 390 PLN
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MESKA STREFA SPA
Gentleman look

Zabieg dedykowany szczególnie dla skóry zmęczonej i potrzebującej nawilżenia. Bardzo dobrze odświeża i dotlenia. Efekt
odmłodzenia, lekkości i usunięcia zmęczenia następuje już po pierwszym zabiegu.
50 min. 350 PLN

Zadbane dłonie

Zadbane dłonie to wizytówka każdego mężczyzny. Skrócimy, opiłujemy i oczyścimy płytkę paznokciową oraz zadbamy
o estetykę skórek. Manicure kończymy wmasowaniem odżywczego kremu w skórę dłoni.
45 min. 100 PLN

Chill Out Man!

Zabieg na ciało dedykowany wymagającej skórze mężczyzny. To niezwykłe połączenie morskiego peelingu detoksykującego
wraz z relaksującym masażem ciała. Skóra pozostaje oczyszczona, wygładzona oraz otulona przyjemnym zapachem
70 min. 380 PLN

DLA PRZYSZLEJ MAMY
Kojący zabieg nawilżający

W ciąży dość często kobiety uskarżają się na opuchnięcia, również w okolicach twarzy. Specjalnie dla przyszłych mam
przygotowaliśmy zabieg, który delikatnie zadba o kondycję skóry, usunie ślady zmęczenia oraz poprawi jej elastyczność.
50 min. 330 PLN

Masaż Lekkie Nogi

Delikatny masaż stóp oraz podudzi na lekkim olejku bądź odżywczym maśle.

Leg Revival

25 min. 160 PLN

Idealny zabieg na spuchnięte i zmęczone nogi. Zabieg rozpoczynamy delikatnym peelingiem aby oczyścić miejsce zabiegowe
z nagromadzonego naskórka. Kolejnym etapem jest wmasowanie delikatnej maski, która ma pomóc w rozluźnieniu
wszelkich napięć oraz wspomóc naturalny drenaż. Na koniec przyszła mama przeniesie się w krainę odprężającego
masażu nóg na nawilżającym mleczku, tak aby dopełnić całości relaksacyjnego zabiegu.
60 min. 340 PLN
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DZIECIECA KRAINA DENDRO SPA
Choco SPA
Czekoladowy masaż plecków na bazie organicznego masła kakaowego połączony z degustacją pysznej praliny czekoladowej.
25 min. 100 PLN
Pachnąca fantazja
Delikatny masaż przeznaczony dla dzieci bazujący na technikach relaksacyjnych z dodatkiem ciepłego olejku owocowego.
25 min. 100 PLN
Tęczowy manicure
Zabawa w kolorowe pazurki.

25 min. 100 PLN

POZOSTALE ZABIEGI KOSMETYCZNE
Manicure
Klasyczny z malowaniem
Hybrydowy
Rytuał wygładzająco – odżywczy dłoni
Usunięcie lakieru hybrydowego

60 min. 100 PLN
60 min. 140 PLN
30 min. 80 PLN
30 min. 35 PLN

Pedicure
Klasyczny
Hybrydowy
Rytuał wygładzająco – odżywczy stóp

60 min. 150 PLN
80 min. 180 PLN
30 min. 80 PLN

PieLEgnacja oczu
Henna brwi
Henna rzęsy
Henna brwi i rzęsy
Regulacja brwi
Depilacja wąsika

40 PLN
40 PLN
60 PLN
30 PLN
40 PLN
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REGULAMIN KORZYSTANIA Z USLUG DENDRO SPA
1. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.
2. W przypadku spóźnienia Klienta na umówiony termin zabiegu, Dendro SPA zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu, przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości wskazanego w cenniku.
3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie Recepcji SPA.
4. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na minimum 6 godzin przed planowanym zabiegiem, klient ponosi koszt 50%
ceny zabiegu.
5. W przypadku posiadania przez Klienta określonych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegów, np. choroba,
ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie osobę
wykonującą zabieg oraz wskazać ww. w Karcie Klienta.
6. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami,
otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA.
7. Zalecamy:
- unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach
- unikanie obfitych posiłków przed zabiegami
- godzinny wypoczynek po zabiegach cieplnych
8. SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren Dendro SPA.
9. Na terenie Dendro SPA zabronione jest:
- palenie tytoniu
- wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu
- wynoszenie zastawy z herbaciarni poza obiekt SPA
- używanie telefonów komórkowych
- głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości.

Zachęcamy do rezerwacji zabiegów z wyprzedzeniem. Dzięki temu otrzymają Państwo najbardziej dogodne dla siebie terminy.
Wykwalifikowany personel udzieli informacji dotyczących usług i poleci zabiegi dostosowane do Państwa potrzeb.
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