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 Informacja prasowa  

Warszawa, 23.02.2022 r. 

Odmładzanie, oczyszczanie, wyszczuplanie – nowe 

zabiegi w najlepszym holistycznym SPA w Polsce 

W Biowitalnym SPA hotelu Manor House SPA wprowadzono nowe 
zabiegi wykorzystujące krioterapię, wodorowe oczyszczanie, fale 
radiowe i mikroprądy oraz nanomezoterapię. Te naturalne metody 
dają niezwykle efekty liftingujące, nawilżające i ujędrniające. 
 
Zgodnie z holistyczną filozofią eksperci od dobrostanu ze SPA w 
mazowieckim kompleksie hotelowym Manor House, patrzą 
całościowo na organizm. Szukają skutecznych metod 
poprawiających zdrowie i urodę. Sięgają zarówno po sprawdzone 
terapie, jak i  nowoczesne rozwiązania - wyłącznie naturalne 
metody, które są nie tylko skuteczne, ale i bezpiecznie.  
 

W Gabinetach Bioodnowy Manor House SPA pojawiły się właśnie innowacyjne urządzenia: Magic 

WaterLift, RF-EMS MESO GUN i Zemits CoolRestore, dzięki którym obszerne Menu zabiegowe SPA 

zostało poszerzone o nowe zabiegi poprawiające wygląd skóry twarzy i ciała. 

Zgodnie ze sztuką pielęgnację należy zacząć od oczyszczania. Dogłębne oczyszczanie wodorowe, 

możliwe dzięki urządzeniu Magic WaterLift, działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo. Ta 

nowoczesna i bezinwazyjna metoda polega na oczyszczaniu skóry poprzez wprowadzenie w jej głębsze 

partie maleńkich cząsteczek wodoru, które neutralizują wolne rodniki oraz peeling wodny, zwany też 

hydrabrazją lub mikrodermabrazją wodną. Cyrkulacyjne ruchy głowicy sprawiają,  że uwodorowana 

woda delikatnie złuszcza martwy naskórek i usuwa zaskórniki, pozostawiając skórę miękką i gładką. 

   
Oczyszczanie warto uzupełnić rewitalizacją skóry Beauty Power. Każdy zabieg jest niepowtarzalny, 

przeprowadzony według indywidualnych potrzeb skóry. Może zostać wykorzystana elektrostymulacja 

lub fala radiowa, a dzięki odpowiedniemu dobraniu kosmetyków i głowic urządzenia, zabieg zadziała 

liftingująco, przeciwzapalnie i regenerująco oraz nawilży, odżywi, pomoże też w walce z trądzikiem. 

Głowica chłodząca wycisza, koi skórę i zwęża pory. Osoby 

ze skłonnością do trądziku pospolitego lub przy stanach 

zapalnych docenią głowicę wytwarzającą ozon, która działa 

odkażająco, bakteriostatycznie i antyseptycznie. 

Zabiegi z użyciem urządzenia Magic WaterLift są 

przyjemne i bezpieczne, działają odmładzająco i 

rewitalizująco, poprawiają jędrność i sprężystość skóry, 

równocześnie rozświetlają i wyrównują koloryt, regulują 

wytwarzanie sebum, wpływają na procesy regeneracji i 

łagodzą stany zapalne oraz dotleniają, odświeżają i nadają 

cerze blasku.  

Kosmetolodzy Manor House SPA polecają też zabieg z wykorzystaniem urządzenia RF-EMS MESO GUN, 

podczas którego równocześnie działają dwie technologie: fala radiowa i mikroprądy, dodatkowo przez 
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nanopiny podawana jest ampułka z preparatem. Lifting 

Rapid to krótki zabieg bankietowy, który przynosi szybki 

efekt liftingu, ujędrnia i poprawia owal twarzy. Podczas 

jednej terapii tkanki mięśniowe są jednocześnie 

stymulowane prądem zmiennym i podgrzewane, 

struktury kolagenu odnawiane, a aktywne składniki 

serum przenikają w głąb skóry. Następuje szybka 

poprawa w elastyczności i gęstości skóry, przepływie 

limfy oraz mikrocyrkulacji krwi. Skóra staje się świetlista, 

napięta, zmniejszają się cienie pod oczami. Preparat wprowadzony  do głębszych warstw skóry wpływa 

na procesy regeneracji na poziomie komórkowym i pobudza ją od wewnątrz. Po zabiegu skóra staje się 

bardziej napięta, nawilżona i odżywiona, a zmarszczki ulegają spłyceniu. 

Kolejną nowością w Gabinetach Bioodnowy Manor House 

SPA jest urządzenie Zemits CoolRestore, które pozwala na 

wykonywanie zabiegów wyszczuplających ciało i 

liftingujących skórę twarzy. Frozen Beauty Body to 

nowoczesny, skuteczny i bezbolesny sposób na 

odchudzanie, który polega na kontrolowanym chłodzeniu 

tkanki tłuszczowej. W efekcie działania zimna (impulsowe 

schładzanie konkretnych partii ciała), tkanka tłuszczowa 

zostaje trwale zniszczona i jest stopniowo usuwana z 

organizmu za pomocą limfy. Skutkiem jest ogólna redukcja tkanki tłuszczowej w obszarze poddanym 

zabiegowi. Z kolei Frozen Beauty Face to zabieg krioterapii na twarz, który poprawia miejscowy 

metabolizm skóry, sprzyja poprawie krążenia krwi i limfy oraz redukcji obrzęków i przebarwień. 

Skutecznie pobudza też produkcję kolagenu i elastyny. Daje efekt natychmiastowego ujędrniania i 

rozjaśnienia twarzy. Dla lepszych rezultatów, warto rozszerzyć zabiegi o masaże i drenaże limfatyczne. 

- Często słyszymy od naszych Gości, że przyjeżdżają do Manor House ze względu na unikatowe SPA, 

dlatego stale rozwijamy ofertę zabiegową. Często też wprowadzamy pionierskie rozwiązania. 

Opracowaliśmy własny program odmładzający „Alchemia Zdrowia®”, posiadamy wiele autorskich 

terapii, mamy też takie, które są dostępne tylko u nas.– mówi Małgorzata Przydacka, Szefowa SPA w 

Manor House i dodaje: Od lat cieszymy się tytułem najlepszego holistycznego hotelu SPA w kraju – to 

zobowiązuje. Holistyczne podejście jest widoczne w 

SPA i innych sferach: pięknie utrzymany, zabytkowy 

park z Ogrodem Medytacji, cisza i spokój miejsca za 

miastem, bliskość przyrody i pozytywnych sił natury, 

klimatyczne wnętrza i dbałość o historię, zdrowa 

kuchnia, bezchlorowa woda, ciekawe atrakcje… 

Wszystko to sprzyja relaksowi, dobremu 

samopoczuciu oraz poprawie zdrowia i urody.  

Więcej na: www.manorhouse.pl 
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- Koniec –  
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i dobrą energią 

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem  
w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w 
Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w. jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w 
Rzymie. Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom. Najlepsze od lat holistyczne SPA w Polsce słynie z 
paramedycznych pobytów dla zdrowia, autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, energetycznych 
terapii w Gabinetach Bioodnowy, seansów w Łaźniach Rzymskich, bezchlorowego basenu z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 
prozdrowotnych kąpieli ofuro, w tym romantycznych dla dwojga w wannach Duo Ofuro by Manor House oraz koncertów na misy i gongi 
tybetańskie. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz wg 
„Diety Życia”. Urokliwie położony kompleks wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym 
dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem 
Medytacji i Witalną Wioską® SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni. To Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym 
oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.   
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