SPA
MENU
MASAŻE MASSAGES
Masaż klasyczny
Classic massage
Masaż relaksacyjny
Relaxing massage

50 min

25 min

420 pln

240 pln

50 min

25 min

390 pln

220 pln

490 pln

Masaż ciepłą czekoladą
Hot chocolate massage

490 pln

Masaż masłem SHEA
Shea butter massage
Masaż stóp z elementami refleksoterapii
Foot massage with elements of reflexology

50 min

50 min

50 min

490 pln
50 min

450 pln
25 min

220 pln

Masaż twarzy
Facial massage

220 pln

Masaż głowy
Head massage

220 pln

Masaż modelujący
Modelling massage
Masaż aromaterapeutyczny
Aromatherapy massage

500 pln

Peeling ciała do masażu
Body scrub (additive for Massage)

200 pln

50 min

20 min

25 min

25 min

50 min

450 pln
50 min

420 pln

SCENS ORGANIC & VEGAN
ORGANIC & VEGAN HYGIENE
Zabieg dla każdego rodzaju skóry
Treatment for all skin types

50 min

500 pln

HERBAL PURE SKIN
Zabieg dla skóry tłustej
Treatment for oily skins

50 min

500 pln

HYDRA GREEN
Zabieg dla skóry suchej i odwodnionej
Treatment for dehydrated and undernourished skins
BEAUTY DETOX SKIN
Zabieg dla skóry zmęczonej, wymagającej detoksu
Treatment for dull skins
ETERNAL LIFT EXPERIENCE
Zabieg dla skóry wymagającej liftingu i
poprawy owalu twarzy
Anti-aging lifting

BIO – DETOX
Zabieg drenujący
Draining treatment
ORGANIC FIRMING
Zabieg ujędrniający
Firming treatment
BOTANICAL SILHOUETTE
Zabieg modelujący
Fat reduction treatment

PIELĘGNACJA TWARZY FACIAL CARE

Masaż ciepłymi kamieniami
Hot stone massage

Masaż aromatyczną świecą
Aromatic candle massage

Autorski masaż Unicus Palace
Signature massage Unicus Palace

50 min

500 pln

50 min

500 pln

50 min

600 pln

PIELĘGNACJA CIAŁA BODY CARE

ORGANIC BODY MASSAGE
Peeling + masaż
Body exfoliation + massage

Tel. + 48 12 201 01 15

50 min

590 pln

50 min

590 pln

RYTUAŁY SPA SPA RITUALS
SCENS ORGANIC & VEGAN
ORGANIC & VEGAN RITUAL
Relaksacyjny masaż ciała + pielęgnacja twarzy
Relaxing body massage + flash facial treatment
ORGANIC HYDRA - INTENSE RITUAL
Peeling + masaż ciała + pielęgnacja twarzy
Body exfoliation + relaxing body massage + hydrating
facial treatment
SCENS MINDFULESS RITUAL
Peeling + okład + detoksykujący masaż twarzy i ciała
Body exfoliation + wrapless wrap + detox body
massage + detox facial massage
LUXURY EXPERIENCE RITUAL
Peeling i masaż ciała + pielęgnacja twarzy
Body exfoliation + relaxing body massage + facial
treatment

SCENS ORGANIC & VEGAN
ORGANIC BODY SCRUB
Peeling ciała
Body exfoliation

50 min

590 pln

20 min
280 pln

50 min

580 pln

E-mail: spa@hotelunicuspalace.pl

75 min

690 pln

100 min

750 pln

110 min

790 pln

140 min

820 pln

Openning hours

Godziny otwarcia
Strefa SPA 7:00-14:00 i 15:00-22:00
Gabinet SPA: 8:00-21:00

SPA facilities: 7:00am-2:00pm or 3:00pm-10:00pm
Treatment room: 8:00am-9:00pm

Spa reservations

Rezerwacja Zabiegów
Aby zapewnić dogodny termin zalecamy wcześniejszą rezerwację zabiegów w SPA.
Rezerwacji można dokonać bezpośrednio w recepcji SPA, telefonicznie bądź mailowo.

Advance bookings for Spa services are highly recommended to ensure availability.
You can book via mail, phone or at the SPA reception desk.

Czas przybycia

Arrival time

Prosimy o przybycie do SPA 10 minut przed zabiegiem w celu uzupełnienia karty gościa.

Późniejsze przyjście

Spóźnienie na zabieg odbywa się kosztem skrócenia czasu zabiegu. Jeśli spóźnienie jest
większe niż 15 minut to zostanie zaproponowany inny termin zabiegu.

Polityka anulacji
Istnieje możliwość anulacji zabiegu bez ponoszenia kosztów, do dwóch godzin przed
jego rozpoczęciem. Anulowanie zabiegu w krótszym czasie będzie skutkować naliczeniem
50% ceny za zabieg. Brak anulacji spowoduje naliczenie 100% opłaty za zabieg.

Pielęgnacja domowa
Wykwalifikowany personel SPA zadba o przedłużenie efektu zabiegu i zarekomenduje
pielęgnację domową. Po zakończeniu wizyty otrzymają Państwo szczegółowe wskazówki
dotyczące kontynuacji pielęgnacji.

Dodatkowe uwagi

Zachęcamy do pozostawienia biżuterii i drogocennych przedmiotów w sejfie hotelowym.
Do strefy SPA najwygodniej przyjść w szlafroku i obuwiu zamiennym.
SPA jest miejscem relaksu i odprężenia dlatego na terenie strefy
prosimy o zachowanie ciszy.
Dysponujemy jednym gabinetem zabiegowym.

Tel. + 48 12 201 01 15

Please be so kind to arrive 10 minutes prior your scheduled appointment time,
in order to fill up out spa consultation form.

Late arrivals

Arriving late for your appointments will reduce your treatment time.
If you arrive more than 15 minutes late for any treatment, you will be kindly asked to
reschedule.

Cancellation policy

If you would like to reschedule or cancel your appointment, you can do so at any time,
however it is subject to a minimum 2 hours’ notice.
If a cancellation is made less than 2 hours prior your appointment time,
a 50% charge will apply. For all none shows, 100% charge will apply.

Post treatment home care

Our highly qualified SPA staff, will take care extending the effect of treatment and
recommend tailor made home care.
At the end of your visit, you will receive detailed instructions on how to continue care.

Valuables and additional information

We highly recommend to leave all your jewelry in room safe or any other valuables,
as we take no responsibilities for any loss of the same.
We encourage every guest to come to the SPA, in a bathrobe and changeable footwear.
SPA is a place of relaxation and therefore we kindly ask to please keep the silence.
We have one treatment room.

E-mail: spa@hotelunicuspalace.pl

