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PIELĘGNACJA
TWARZY SZYI I DEKOLTU

SILNY LIFTING . ROZŚWIETLENIE
Nieinwazyjny, bezbolesny zabieg z wykorzysta-
niem urządzenia Skin Shooter. Zastosowanie
peelingu JPX3 bio, składającego się ze specjalnej
mieszanki kwasów: monochlorooctowego,
kojowego i migdałowego oraz odpowiednio
dobranej ampułki do potrzeb skóry - daje silny
efekt liftingu, rozjaśnienia oraz rozświetlenia skóry.
Zabieg świetny na "wielkie wyjścia".

 Lifting bez skalpela

Mezoterapia bezigłowa

 70 min  |  450 zł

REGENERACJA . ROZJAŚNIENIE  
Prawdziwa bomba witaminowa dla Twojej skóry.
Zabieg z witaminą C o silnym działaniu
antyoksydacyjnym. Zwalcza wolne rodniki
oraz stymuluje syntezę kolagenu. 

Skóra w blasku zdrowia

- C Pure Face Infusion -

Klapp  |  75 min  |  400 zł

Intensywna terapia

nawilżająca

-Hydra 4HA-

Sothys  |  75 min  |  380 zł

Ekstrakt z borowika szlachetnego,
Organiczne peptydy z jarzębiny,
Wysoko- i niskocząsteczkowy kwas hialuronowy
Mikro-kwas hialuronowy.

BARDZO SILNE NAWILŻENIE
Wyjątkowa propozycja o ekskluzywnym charak-
terze. Cały proces składa się z sześciu faz, oraz
specjalnie dobranych technik masażu. Stanowi
on doskonały sposób na intensywne i dogłębne
nawilżenie skóry. Intensywne działanie to zasługa
czterech źródeł kwasu hialuronowego:

Wszystko to wpływa na wzrost syntezy kwasu
hialuronowego oraz reaktywuje pamięć wodną.
Już po pierwszym zabiegu skóra uzyskuje wzrost
nawilżenia o 71%.

SIŁA KOLAGENU 

Larens  |  60 min  |  320 zł

INTENSYWNA ODNOWA . BIOSTYMULACJA
Zabieg oparty na peptydach kolagenu rybiego oraz
naturalnym kolagenie. Wzbogacony o rewolucyjną
maskę nasączoną roślinnymi czynnikami wzrostu
oraz ampułkę z antarktycyną i kwasem hialurno-
wym oraz koenzymem q10. Zabieg daje efekt
mocnego ujędrnienia skóry, spłycenia zmarszczek
i wyrównania kolorytu cery. Efekty mają charakter
progresywny - wzmacniają się po kilku dniach. 

Wzmocnij efekt liftingu
mezoterapią bezigłową -

w cenie 150 zł
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Zabieg sezonowy

lato/zima

Sothys  |  60 min  |  260 zł

ROZŚWIETLENIE . DOTLENIENIE
Zabieg na twarz w pełni inspirowany naturą.
Koktajl oryginalnych składników aktywnych o
smakowitym zapachu tworzy przyjemną i relak-
sującą atmosferę. Zabieg przeznaczony jest dla
skóry, która potrzebuje natychmiastowego
rozświetlenia i relaksu.

Oczyszczanie

manualne

120 min  |  290 zł

EFEKT CZYSTEJ I ŚWIEŻEJ SKÓRY
Zabieg oczyszczający skórę z zaskórników.
Kosmetyki stosowane podczas zabiegu są
indywidualnie dobierane do potrzeb skóry.

ABC

skóry

Sothys, Larens, Janssen, Klapp
50 min  |  240 zł Łagodzący

Regulujący
Delikatnie złuszczający
Regenerujący
Nawilżający

PODSTAWA PIELĘGNACJI
Nasze ABC skóry to szeroka gama szybkich,
ale i skutecznych zabiegów, dobieranych
indywidualnie do potrzeb skóry.
Proponujemy zabiegi takie jak:

Odmłodzenie i

regeneracja

– A Classic Retinol – 

Klapp  |  60 min  |  290 zł

EFEKT NAWILŻONEJ, ELASTYCZNEJ SKÓRY
Kuracja przeznaczona dla skóry dojrzałej i słabo
nawilżonej. Najbardziej aktywna postać witaminy A
zawarta w produktach zabiegu odpowiada za
syntezę kolagenu i zahamowanie procesu
starzenia się skóry twarzy. Zabieg zregeneruje i
przywróci elastyczność skórze.

ODBUDOWA . ODMŁODZENIE  
Wielokierunkowa i odmładzająca terapia, która
zapewnia efekt „nowej skóry” oraz jej odbudowę
na poziomie komórkowym. Głównym składnikiem
aktywnym zabiegu Retibooster jest 6% Retiboosting
Complex – to wyjątkowe połączenie czystego
retinolu z czynnikiem wzrostu naturalnego pocho-
dzenia (TGF-β), zwany inaczej “proteinami młodości”.
Czynnik wzrostu wzmacnia działanie retinolu oraz
pobudza produkcję lipidów. Retibooster to także
potężna dawka antyoksydan-tów. Znajdziemy
w nim witaminy C i E, kwas ferulowy, kwas mlekowy
oraz hydrolat kwiatu pomarańczy.

Eliksir Młodości 

Retibooster

Retix  |  50 min  |  350 zł
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Mezoterapia igłowa jest zabiegiem polegającym na wprowadzaniu bezpośrednio w
skórę odpowiednio dobranych preparatów. W zależności od rodzaju użytej substancji
i miejsca jej podania, można uzyskać różnego rodzaju efekty. 

Jest to zabieg, którym przywrócimy skórze blask, jędrność i nawilżenie.
Efektami możemy cieszyć się znacznie dłużej niż po innych zabiegach, ponieważ
techniką jaką podawane są substancje odżywcze omijamy barierę naskórka i
dostarczamy aktywne składniki wprost do naszej skóry.
Mezoterapię zawsze poprzedzamy kompleksowym przygotowaniem skóry,
następnie nakładamy znieczulenie a na zakończenie biocelulozową maskę kojącą.

Czas trwania zbiegu
od 30 min do 90 min

Twarz + szyja + dekolt  |  550 zł
Oczy  |  250 zł

Stymulatory to preparaty służące do odbudowy struktury skóry, dzięki stymulacji
komórek skóry kolagenu i elastyny.

Dają bardzo naturalne efekty liftingu, poprawy gęstości i jędrności skóry.
Działanie na poziomie komórkowym, daje efekt wyraźnego i długotrwałego odmło-
dzenia. Skóra zostaje wprowadzona w procesy biostymulacji, dzięki czemu zacznie
się regenerować, ulegnie zagęszczeniu i ujędrnieniu.
Przed podaniem stymulatora tkankowego, zawsze kompleksowo przygotowujemy
skórę, a na zakończenie nakładamy biocelulozową maskę kojącą .
Przy stymulatorach tkankowych oka stosujemy dodatkowo znieczulenie.

Profhilo  |  1000zł
Nucleofill  |  900zł
Xela Rederm  |  900zł
Ejal 40  |  550zł

BIOSTYMULATORY TKANKOWE - TWARZ
Lumi Eyes  |  600 zł
Sunekos 200  |  700 zł
Xela Rederm  |  750 zł

BIOSTYMULATORY TKANKOWE - OCZY

Dodatkowo przed stymulatorami proponujemy wykonać peeling JPX3 Bio
Zabieg rozjaśnia, niweluje przebarwienia i napina skórę twarzy.

Preparat ten doskonale nawilża oraz wspomaga walkę z niedoskonałościami skóry.
Zastosowanie specjalnej mieszanki kwasów: monochlorooctowego, kojowego i

migdałowego oraz antyoksydantów pozwala na uzyskanie
w nieinwazyjny sposób gładkiej, rozjaśnionej i odświeżonej skóry.

Cena peelingu  |  250zł

MEZOTERAPIA
IGŁOWA

STYMULATORY
TKANKOWE
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Podróż po dalekim

wschodzie

– Indoceane -

Thalgo  |  120 min  |  480 zł

LUKSUSOWY . SENSORYCZNY . AROMATYCZNY 
Niezwykła wycieczka w krainy luksusu i piękna,
podczas której poznasz filozofię Chin, Egiptu,
basenu Morza Śródziemnego i Indii. Podróż
rozpoczyna się peelingiem całego ciała, kolejny
krok to egipska kąpiel w płatkach róż, o słodkim
pudrowym zapachu, a następnie masaż
luksusowym olejkiem inspirowany Ayurwedą.
Rytuał kończy się nałożeniem jedwabistej maski,
która odżywia, nawilża i wygładza skórę.

Magia

aromatów

Sothys  |  95 min  |  390 zł

Cytryna i gorzka pomarańcza – świeży,
cytrusowy, orzeźwiający
Kwiat pomarańczy i drewno cedrowe –
piżmowy, drzewny
Sezonowy - w każdym półroczu inny zapach 

100% SPERSONALIZOWANY RELAKS 
Bogaty, kremowy, odżywczy i cudownie pachnący
rytuał. Otula ciało ciepłą mgiełką relaksu.

Preparaty do relaksującego masażu, peelingu i
nawilżająco-odżywczej maski, dobierane są
według państwa indywidualnych upodobań
zapachowych:

Dolce

Vita

Mei  |  80 min  |  360 zł

ODNOWA . BALANS 
Otulające olejki eteryczne ze słodkiej pomarańczy
i cytryny sprawiają, że skórze zostaje podarowane
nowe życie, miękkość i blask. Rytuał rozpoczyna
się od słodkiego peelingu, następnie wykonujemy
masaż relaksacyjny na bazie oleju balansującego.
Kolejny krok to aplikacja kremu do ciała
SweetOrange, a na zakończenie spryskujemy
całe ciało wodą kwiatową o zapachu słodkiej
pomarańczy ...

RELAKS &
PIELĘGNACJA CIAŁA

RYTUAŁY
RELAKSACYJNE 
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Ogrody Japonii

– Hanakasumi –

Sothys  |  75 min  |  360 zł

ODŻYWIENIE CIAŁA . ODPRĘŻENIE UMYSŁU 
Orientalny seans piękności, odżywia skórę i koi
zmysły. Inspirowany jest rytuałami kąpielowymi
i kwiatowymi zapachami Dalekiego Wschodu.
Seans Hanakasumi rozpoczyna się powitaniem–
Awakening Prelude, następnie na rozluźnione ciało
nakładany jest delikatny peeling, który łączy
odżywcze właściwości kwiatów wiśni i ryżowego
pudru. Podczas gdy dobroczynne składniki wnikają
w naskórek, stopy poddawane są masażowi Plantar
Digi. Oparty na refleksologii masaż znakomicie
stymuluje i relaksuje całe ciało. Na zakończenie
rytuału wykonany jest masaż całego ciała, dzięki
któremu skóra absorbuje orientalne Masło Shea.

Ekskluzywny zabieg

wyszczuplający

Sothys  |  75 min  |  360 zł

Wyszczuplający, modelujący i ujędrniający zabieg
na ciało. Kompletny zabieg łączący peeling ciała i
ekskluzywny masaż Sothys przy użyciu porcelano-
wego akcesorium do masażu modelującego.
Ukierunkowany na wszystkie rodzaje cellulitu.
Dopasowany dla każdego klienta rytuał
wyszczuplający łączy w sobie sprawność
techniczną, skuteczność i relaks. 

Maska

algowa

Guam  |  75 min  |  300 zł

Guam to jedna z najbardziej skutecznych,
naturalnych metod wyszczuplania, modelo-
wania sylwetki oraz redukcji cellulitu.
Algi wykorzystywane do zabiegu charakteryzują
się najwyższą czystością oraz jakością ze względu
na niezwykle bogaty skład substancji aktywnych.
Unikalna receptura koncentratu GUAM@ sprawia,
iż zabieg jest niezwykle skuteczny w walce z
nadmiarem tkanki tłuszczowej, nagromadzonymi
toksynami, obrzękami oraz cellulitem. 

ZABIEGI
WYSZCZUPLAJĄCE

RYTUAŁY
RELAKSACYJNE 
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Odżywczo relaksujący

- Secrets de Sothys -

Sothys  |  30 min  |  200 zł

EKSLUZYWNY . AROMATYCZNY 
Wyjątkowy zabieg peelingujący o działaniu
odżywczym i relaksacyjnym. Skóra po zabiegu
pozostaje niezwykle gładka i zregenerowana oraz
otulona zmysłowym zapachem kwiatów Hoi.

PEELINGI

Organiczny peeling

witalizujący

Team Dr Joseph  |  30 min  |  180 zł

BEZPIECZNY . ORGANICZNY 
Peeling na bazie ekstraktu z alpejskiego,
organicznego siana, ręcznie zbieranego na
wysokości 1800 m. n.p.m. oraz pudru z pestek
moreli. Działa wygładzająco i pobudzająco na
skórę. Całość dopełnia olej ze słodkich migdałów,
oliwa z oliwek i proteiny z pszenicy, które nadają
skórze jedwabista miękkość.

Wygładzający

Sothys  |  30 min  |  150 zł

Peeling całego ciała na bazie soli i olejków.

KĄPIELE

Kleopatry

30 min  |  200 zł

Zmysłowa kąpiel w kozim mleku i płatkach róż -
nawilża, koi i wprowadza w błogi nastrój.
Podczas kąpieli serwujemy lampkę wina.

Odżywcza kąpiel w prawdziwym piwie
kąpielowym, podczas której skosztują Państwo
lokalnego, czeskiego piwa Konrad

Borowinowa

25 min  |  140 zł

Kąpiel lecznicza, silnie przegrzewająca i
rozluźniająca mięśnie, odnawia biologicznie
organizm i odżywia tkanki.

Piwna

30 min  |  140 zł
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Zabieg

algowy

Sothys  |  30 min  |  280 zł

Odżywczy zabieg wyszczuplający, remineralizu-
jący i przeciwcellulitowy na ciało, na bazie 100%
mikronizowanej algi morskiej bogatej w minerały,
witaminy i mikroelementy.
Zabieg eliminuje nadmiar wody z tkanek, odżywia,
nawilża, detoksykuje skórę i poprawia jej strukturę.

ZABIEGI WYKONYWANE
W KAPSULE SPA

 Zabieg kapsułowy redukuje stres, zmęczenie,
napięcie mięśniowe oraz poprawia stan skóry.

 
Dzięki zastosowanej w kapsule saunie parowej przyspieszamy

wchłanianie użytych w zabiegu preparatów

Zabieg

kremowy

Thalgo  |  50 min  |  280 zł

Relaksujący zabieg na ciało na bazie maski
kremowej o intensywnych właściwościach
odżywczych i nawilżających. 
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Szum lasu

zabieg na twarz 

Sothys  |   50 min  |  260 zł

ORGANICZNY . NAWILŻAJĄCY 
Zabieg o świeżym zapachu pobudzający skórę
i nadający jej natychmiastowego blasku.
Zanurzysz się w sercu lasu dzięki takim
składnikom aktywnym jak sok z brzozy,
woda z głogu oraz ekstrakt z wiciokrzewu. 

Spacer na jagody

zabieg na ciało

60 min  |  290 zł

OWOCOWA ENERGIA 
Karkonoskie lasy obfitują w owoce o wyjątkowych
właściwościach - zabieg jagodowy to prawdziwa
uczta dla ciała i zmysłów. Jest to w szczególności
niezwykle aromatyczny, relaksujący, a przede
wszystkim odżywczy rytuał skóry całego ciała,
który składa się ze słodkiego jagodowego peelingu
oraz kremowo-jogurtowej maski. Podczas zabiegu
wykonany jest delikatny masaż stóp.

Magiczny ogród

Ducha Gór 

zabieg na ciało

Mei  |  70 min  |  300 zł

WITALNOŚĆ . ŚWIEŹOŚĆ
Zastrzyk witalności i wyjątkowe doładowanie dzięki
detoksykującej mocy solnego peelingu wzmocnio-
nego olejkami eterycznymi z dzikiej mięty pieprzo-
wej. Wszystko to w synergii z delikatnym masażem,
bazującym na ekstraktach roślinnych z zielonej
herbaty i korzenia żeń-szenia, aby zapewnić silne
działanie tonizujące i relaksujące.
Ziołowy zapach tego zabiegu przypadnie do gustu
również się Panom.

Miłosna historia

Kamieńczyka i Rusałki

ceremonia dla dwojga

70 min  |  650 zł

PRZYJEMNE CHWILE WE DWOJE 
Historia cudownej miłości opisana poszczególnymi
etapami zabiegowymi.
... Pierwsze spotkanie na sierpniowej łące -
to połączenie aromaterapii z peelingiem całego
ciała na bazie ekstraktu z organicznego siana .
... Zakochiwanie się - delikatny ,a zarazem
rozpieszczający masaż całego ciała, wykonany na
aromatycznym olejku.
... Na zawsze razem - całości zabiegu zwieńczona
jedwabistym kremem otulającym całe ciało.

ZABIEGI INSPIROWANE
KARKONOSZAMI

10



Podróż po dalekim

wschodzie – Indoceane

Thalgo  |  120 min  |  790 zł

LUKSUSOWY . SENSORYCZNY . AROMATYCZNY 
Niezwykła wycieczka w krainy luksusu i piękna,
podczas której poznasz filozofię Chin, Egiptu,
basenu Morza Śródziemnego i Indii. Podróż
rozpoczyna się peelingiem całego ciała, kolejny
krok to egipska kąpiel w płatkach róż, o słodkim
pudrowym zapachu, a następnie masaż
luksusowym olejkiem inspirowany Ayurwedą.
Ceremonia kończy się nałożeniem jedwabistej
maski, która odżywia, nawilża i wygładza skórę.

RYTUAŁY I CEREMONIE
DLA DWOJGA

Wszystkie masaże i rytuały dla par wykonywane
są  w specjalnie zaaranżowanym klimatycznym

gabinecie dla Dwojga.

Rytuał

Indonezyjski

Sothys  |  60 min  |  580 zł

WYCISZENIE . DETOKS I MINERALIZACJA SKÓRY 
Specjalna technika masażu bazująca się na filozofii
chińskiej, która pozwoli zapomnieć o troskach dnia
codziennego. Masaż wyrównuje poziom energii
w organizmie, reguluje procesy przemiany materii,
przyśpiesza oczyszczanie organizmu, poprawia
elastyczność i jędrność.

Rytuał gorących

i zimnych kamieni

Thalgo  |  75 min  |  680 zł

GŁĘBOKIE ODPRĘŻENIE 
Rytuał rozpoczyna się peelingiem całego ciała,
następnie wykonywany jest masaż gorącymi i
zimnymi kamieniami, który doskonale likwiduje
napięcie i zmęczenie mięśni oraz wspomaga
regenerację.

Zabieg dostępny w sezonie jesień - zima.

Kąpiel

Kleopatry

45 min  |  240 zł

ZMYSŁOWY RELAKS 
Zmysłowa kąpiel w kozim mleku i płatkach róż -
nawilża, koi i wprowadza w błogi nastrój.
Podczas kąpieli serwujemy dla Państwo wino.
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Amani

Zanzibar

75 min  |  300 zł

Głęboko relaksujący masaż wykonywany w rytm
niepowtarzalnej muzyki, zainspirowany technikami
afrykańskimi oraz hinduskimi, powstał na
Zanzibarze. Wykonywany jest przy użyciu
ciepłego oleju migdałowego.

MASAŻE RELAKSACYJNE
MASAŻE LECZNICZE

Masaż gorącymi

kamieniami

Całe ciało  |  50 min  |  240 zł
Plecy  |  25 min  |  160 zł

Relaksujący masaż na bazie ciepłego olejku,
wykonywany kamieniami wulkanicznymi.
Polepsza odżywienie i ukrwienie tkanek,
oraz regeneruje mięśnie.

Zabieg dostępny w sezonie jesień - zima.

Balijski

masaż głowy

45 min  |  180 zł

Głęboko relaksujący masaż głowy, twarzy, ramion
oraz górnej części pleców bazujący na balijskich
technikach relaksacyjnych. Masaż głowy wykona-
ny jest na organicz-nym ciepłym oleju kokosowym
który doskonale odżywia i regeneruje skórę głowy
oraz włosy. 

Autorski masaż

Body Work by

Konradówka

55 min  |  260 zł

Delikatny masaż relaksacyjny całego ciała.
Zawiera w sobie kompilację specjalistycznych
technik umożliwiających subtelne rozciągnięcie
tkanek oraz stawów. Masaż ma działanie
wyciszające, zdrowotne a przede wszystkim
poprawia samopoczucie.

KOBIDO - liftingujący

masaż twarzy

 90 min  |  320zł

MEDYCYNA NATURALNA . MODELOWANIE . 
Japoński intensywny masaż twarzy oraz głowy.
Redukuje zmarszczki mimiczne i poprawia owal
twarzy. Połączenie drenażu limfatycznego,
akupresury i przede wszystkim technik
liftingujących przynosi niewiarygodne efekty
i jest alternatywą dla medycyny estetycznej.
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Masaż

klasyczny pleców

/dłoni lub stóp

25 min  |  130 zł

Relaksujący masaż wykonywany na bazie ciepłego
olejku, który polepsza odżywienie i ukrwienie
tkanek, oraz regeneruje mięśnie.

Lekkie

nogi

60 min  |  270 zł

Masaż stworzony z myślą o osobach cierpiących
na obrzęki lub syndrom „ciężkich nóg”.
Zaawansowane techniki drenujące połączone z
elementami masażu modelującego pozwalają
uzyskać w krótkim okresie uczucie ulgi.

Drenaż

limfatyczny

75 min  |  300 zł

Masaż jest chińską techniką leczniczą stosowaną
od ponad 2000 lat. Mocny, dynamiczny masaż
całego ciała, opierający się na akupresurze
receptorów, tzw. „liniach życia”, ze szczególnym
uwzględnieniem stóp oraz głowy.

Chiński masaż

TUI NA

90 min  |  320 zł

Masaż skutecznie uruchamiający naturalne procesy
obronne organizmu, niwelujący opuchnięcia i
obrzęki nóg. Delikatne ruchy drenujące, stosowane
podczas tego masażu, dają efekt głębokiej
relaksacji.

Masaż leczniczy

całego ciała

60 min  |  290 zł

Masaż ten jest bardzo efektywną metodą poprawy
kondycji stawów, mięśni oraz ruchomości kręgo-
słupa. Zestaw głębokich ruchów głaskających i
ugniatających wraz z rozciągnięciem włókna
mięśniowego oraz delikatną mobilizacją stawów
pozwala zlikwidować przykurcze i bóle różnego
pochodzenia. Wykorzystanie metody diagnostyki
palpacyjnej, pozwala uzyskać efektywne
i stabilne rezultaty w stosunkowo krótkim czasie.
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ZABIEGI
UZUPEŁNIAJĄCE

 

Manicure

Manicure klasyczny  |  90 zł

Manicure hybrydowy  |  120 zł

Malowanie paznokci  |  60 zł

(lakier tradycyjny)

Zdjęcie hybrydy  |  50 zł

 

Pedicure

Pedicure klasyczny (frezarką)  |  150 zł

Pedicure Biologiczny  |  180 zł

 

Stylizacja oka

Henna brwi + rzęsy + regulacja  |  120 zł

Henna brwi lub rzęsy  |  50 zł

Regulacja brwi  |  50 zł
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ETYKIETA SPA

Konradówka SPA to oaza ciszy. W celu zapewnienia spokoju i prywatności
gościom spa prosimy o korzystanie z telefonów komórkowych

tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Goście chcący korzystać z zabiegów muszą mieć ukończone 18 lat.

W strefie SPA obowiązuje regulamin dostępny w recepcji SPA.

WARUNKI ANULOWANIA REZERWACJI W SPA

Jeśli chcą Państwo zmienić termin lub anulować zabieg, prosimy
poinformować o tym recepcję spa lub recepcję hotelową

z czterogodzinnym wyprzedzeniem.
W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo pobrania

opłaty w wysokości 100% wartości zamówionego zabiegu.

PRZYBYCIE DO SPA

Prosimy o przybycie do SPA 10 minut przed planowaną godziną wizyty
w celu wypełnienia formularza zdrowotnego. W przypadku spóźnienia,

zabieg będzie skrócony bez możliwości korekty jego ceny.

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek - Sobota
08:00 - 21:00

 
Niedziela

08:00 - 14:00



Hotel Konradówka Wellness & Spa
ul. Nad Łomnicą 20C, 58-540 Karpacz

 
+48 75 761 81 73  |  +48 791 088 188  

hotel@konradowka.pl
www.konradowka.pl

https://www.google.com/search?q=telefon+konradowka&oq=telefon+konradowka&aqs=chrome..69i57.4155j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
tel:+48791088188
tel:+48791088188

