WELLNESS & SPA

ETYKIETA SEASIDE WELLNESS & SPA

Na zabiegi prosimy o przybycie z 10-minutowym
wyprzedzeniem. Spóźnienie się na zabieg może
skutkować odpowiednim skróceniem czasu trwania
zabiegu bez możliwości obniżenia jego ceny.
W przypadku konieczności zmiany lub anulowania
zabiegu prosimy o kontakt 12 godzin przed planowanym zabiegiem. Późniejsza anulacja zabiegu
może skutkować pobraniem opłaty w wysokości
100 % wartości zabiegu.
Niewykorzystanie zarezerwowanego zabiegu w ramach pakietu, karnetu lub vouchera nie wiąże się ze
zwrotem gotówki.

Zalecamy pozostawienie biżuterii poza strefą Spa.
W przypadku jej posiadania gość może zostać poproszony o jej zdjęcie do zabiegu. Wellness&Spa nie
odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w gabinecie i całej strefie Spa.

Do zabiegu proponujemy przebrać się szlafrok
przygotowany dla Państwa przez personel Wellness&Spa.

Wellness&Spa jest strefą relaksu. Uprasza się o zachowanie ciszy i nieużywanie telefonów komórkowych. Zabrania się głośnego i nieodpowiedniego
zachowania wpływającego na zakłócenie przebiegu
zabiegów w Spa i Strefie Relaksu.

Na terenie strefy obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów podobnych oraz spożywania
napojów alkoholowych.
Nieodpowiednie zachowanie, m.in. spowodowane spożyciem alkoholu lub innych środków odurzających, może skutkować prośbą o opuszczenie strefy Spa.

W przypadku posiadania przeciwskazań zdrowotnych, w tym ciąża, do wykonania zabiegów prosimy
o natychmiastowe poinformowanie o tym personel
Spa. W przypadku zatajenia, Spa nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki zabiegu.

Bezpośrednio przed zabiegami zalecamy unikania
intensywnych kąpieli słonecznych, spożywania obfitych posiłków oraz spożywania alkoholu.
Po zabiegach zapraszamy do strefy relaksu w celu
odpoczynku, a także do zakupu kosmetyków w
celu kontynuacji terapii w domu tak, aby przedłużyć
efekty uzyskane po zabiegach.

Hotel zastrzega sobie możliwość zmiany cen i godzin otwarcia Wellness&Spa.

REGULAMIN ANULACJI ZABIEGÓW
Istnieje możliwość bez kosztowej anulacji zabiegu na
12 godzin przed planowaną godziną jego rozpoczęcia.

wizyty oraz 70% ceny wartości zabiegu jeżeli anulacja nastąpi w krótszym czasie niż 5 godzin.

Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa 40% wartości ceny zabiegu w przypadku anulowania zabiegu na 5 godzin przed rozpoczęciem

W przypadku nieodwołania zabiegu, do rachunku
hotelowego zostanie naliczona Państwu wartość
80% ceny zabiegu.

WELLNESS & SPA W SEASIDE PARK HOTEL
zaprasza gości w godzinach:
od poniedziałku do niedzieli: 9:00 – 21:00
Rezerwacje na zabiegi rekomendujemy dokonać
z wyprzedzeniem kontaktując się z nami:
telefon bezpośredni: +48 94 333 40 20
telefon wew.: 820
e-mail: spa@seasidepark.pl

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ

Power hialuronic 220 zł/60 min

Power Oxygen 280 zł/60 min

Zabieg intensywnie nawilżający na bazie kwasu
hialuronowego. Zabieg stworzony w oparciu o mix
kwasu hialuronowego, aby głęboko nawilżyć skórę
oraz równocześnie chronić ją przed zbyt wczesną
utratą wody, spowodowaną przez agresywne czynniki zewnętrzne.

Zabieg dotleniający dla skór miejskich pozbawionych blasku. Zabieg chroni i natychmiastowo
oczyszcza naskórek z zanieczyszczeń środowiskowych. Linia dedykowana jest osobom ze skórą pozbawioną blasku, poddawaną codziennemu stresowi
i wysokiej ekspozycji na zanieczyszczenia miejskie.

Aquatherm 210 zł/60 min
Zabieg intensywnie nawilżający i dotleniający dla
skór suchych i wrażliwych. Uspokaja i koi. Głęboko nawilża, łagodzi zaczerwienienia i podrażnienia,
wzmacnia naczynka. Uodparnia skórę na działanie
czynników zewnętrznych. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry.

Power C+ 240 zł/60 min
Zabieg energetyzujący, rozświetlający i antyoksydacyjny. Zabieg wykorzystujący intensywne działanie witaminy C oraz owoców granatu i jagód Acai.
Zabieg przeznaczony jest dla skóry dotkniętej fotostarzeniem, poszarzałej oraz tzw.” skóry palacza”.
Intensywnie rozjaśnia, uszczelnia rozszerzone naczynia oraz wspomaga wytwarzanie nowego kolagenu, działając przeciw starzeniu.

Collagen+ 240zł/60 min
Zabieg nawilżający z płatem kolagenowy.
Zabieg oparty na głęboko nawilżającym działaniu
czystego kolagenu. Zastosowany płat dodatkowo
pobudza krążenie, poprawia elastyczność i jędrność
skóry. Łagodzi również podrażnienia oraz hamuje
powstawanie wolnych rodników.

Global Lift 350 zł/60 min
Zabieg liftingujący i przeciwzmarszczkowy.
Globalny program liftingujący mający na celu przywrócić prawidłowy kształt owalu twarzy oraz strukturę tkanki tłuszczowej. To niezwykle innowacyjny
zabieg do walki o młodszy wygląd twarzy.

Skeyndor Men 260 zł/60 min
Intensywny zabieg energetyzujący anti-age dla
mężczyzn. Intensywny, przeciwzmarszczkowy zabieg dla skóry męskiej opracowany na bazie kompozycji składników o udowodnionym działaniu wygładzającym, nawilżającym i wzmacniającym. Krzem
organiczny wspomaga odnowę tkanek i chroni przed
mikro urazami powstającymi podczas golenia. Odmładzająca Witamina C, wyraźnie rozświetla i poprawia napięcie tkankowe skóry opóźniając procesy
starzenia podczas, gdy woda termalna, łagodzi, remineralizuje i przywraca równowagę skóry.

Doczyszczanie skóry do zabiegu
90 zł/20 min
Zabieg skutecznie oczyszczający każdy rodzaj skóry, przygotowując ją do dalszej pielęgnacji. Przywraca skórze prawidłowy poziom nawilżenia oraz
pełną równowagę.

MASAŻE i ZABIEGI DLA ZDROWIA

Masaż całego ciała ciepłymi kamieniami
bazaltowymi 230 zł/60 min

Masaż klasyczny całego ciała 190 zł/50 min

Masaż niweluje skutki stresu, rozluźnia napięte
mięśnie, pobudza krążenie oraz usprawnia działanie organizmu.

Masaż leczniczy usprawniający działanie narządu
ruchu, stosowany przy problemach ortopedycznych
i neurologicznych. Pobudza, rozluźnia i wzmacnia
tkankę mięśniową, poprawia ukrwienie.

Serce natury – aromatyczny masaż
całego ciała 220 zł/50 min

Masaż klasyczny odcinkowy 100 zł/25 min

Masaż głęboko relaksuje, odpręża oraz odżywia
i przywraca prawidłowe nawilżenie skóry.

Masaż leczniczy skierowany na wybraną partię wymagającą wsparcia terapeutycznego w zakresie
problemów ortopedycznych, neurologicznych oraz
innych powodujących dyskomfort w codziennym
funkcjonowaniu organizmu.

Drenaż limfatyczny 230 zł/90 min
Masaż leczniczy mający na celu usprawnienie krążenia limfy, likwidujący obrzęki, przyspieszający
usuwanie zbędnych produktów przemiany materii.

Abhyanga 320 zł/90 min
Masaż ajurwedyjski całego ciała, głowy, twarzy, dłoni i stóp ciepłym olejem sezamowym.

Masaż stóp z elementami refleksologii
120 zł/25 min
Masaż wspomagający leczenie bólu, relaksuje
i odpręża, poprawia przepływ energii i przywraca równowagę.

Masaż sportowy 150 zł/30 min
Masaż pomaga zapobiegać kontuzjom, likwiduje
skutki przetrenowania, rozgrzewa i relaksuje mięśnie oraz zapobiega zakwasom po ćwiczeniach.

Mukabyanga 180 zł/40 min
Masaż ajurwedyjski głowy, twarzy i dekoltu ciepłym
olejem sezamowym.

RYTUAŁY I ZABIEGI PIELĘGNUJĄCE CIAŁO

Peeling całego ciała 120 zł/40 min
Rytuał, który usuwa oznaki zmęczenia ze skóry ciała. Łagodnie złuszcza martwy naskórek . Zmiękcza skórę i wygładza jej powierzchnię. Dla kobiet
peeling z Czarnej Orchidei (+drobinki z pestek z
winogron), dla mężczyzn peeling Habibi (drobinki
czarnego ryżu). Skóra po zabiegu jest gładka i przygotowana do dalszej pielęgnacji.

Rytuał wyszczuplający
– piękno młodości 280 zł/80 min
Modelujący sylwetkę rytuał stworzony, aby zwalczać cellulit i poprawiać napięcie na skórze. Peeling
przyspiesza proces regeneracji skóry, a intensywny
masaż działa drenująco i ujędrniająco. Duże stężenie zintegrowanych substancji czynnych, takich jak
wyciąg z kawy, alg i ekstrakt z guarany gwarantują
skuteczność zabiegów i błyskawiczne efekty.

Rytuał Bałtycki – terapia odświeżająca
280 zł/80 min
Rytuał na bazie składników aktywnych pochodzących z głębin mórz i oceanów. Przeznaczony jest
szczególnie dla skóry wymagającej rewitalizacji i poprawy nawilżenia. Ekstrakty z alg i roślin: morszczynu i kopru morskiego zapewnią skórze odżywienie
i stymulują ją do odnowy. Terapia zapewnia natychmiastowe uczucie odświeżenia, wygładzenia, pozostawiając skórę nawilżoną i napiętą.

Rytuał energetyzujący z masażem
Feel up – pobudzenie zmysłów
280 zł/80 min
Rytuał energetyzujący to obietnica przyjemnych
doznań sensorycznych, ale też gwarancja efektywnego działania. Pełne ekstraktów roślinnych formuły, zawierają wyciągi z bogatych w antyoksydanty
roślin , herbaty Matcha i zielonego kawioru. Wzbogacone naturalnymi olejami, tworzą pobudzające
zmysły, przywracające witalność, wegańskie koktajle dla skóry.

Rytuał harmonizujący na twarz i ciało
Głębia harmonii 380 zł/120 min
Rytuał harmonizujący na twarz i ciało. Połączenie
aromatycznego masażu całego ciała oraz zabiegu
na twarz. Rytuał poprawia jędrność i elastyczność
skóry , rozluźnienie mięśni oraz zmniejszenie stresu. Doskonale odżywia, nawilża i pielęgnuje wymagającą skórę Naturalna maska aplikowana na twarz
wzmacnia i odbudowuje warstwę hydrolipidową
skóry. Zawiera olej z hiszpańskiej lawendy, ekstrakty
z nagietka i chmielu, złoto koloidalne.

Zabiegi uzupełniające
Mikrodermabrazja
z maską algową 180 zł/45 min
Oczyszczanie manualne twarzy
z maską kojącą 290 zł/90 min

Kid’s Spa
Pielęgnacja dłoni Małej Księżniczki 60 zł/do 30 min
Masaż dłoni cukierkowym peelingiem,
pomalowanie paznokci na bajkowy kolor

Peeling kawitacyjny
z maską wyciszającą 140 zł/45 min
Masaż czekoladkowy 75 zł/20 min
Masaż pleców ciepłą czekoladą

Pielęgnacja dłoni
Manicure podstawowy 80 zł/do 40 min
Manicure Spa (z peelingiem
i malowaniem paznokci) 140 zł/60 min
Parafina na dłonie 50 zł/30 min
Malowanie paznokci 30 zł/20 min

Masaż witaminkowy 65 zł/20 min
Masaż pleców ciepłym owocowym olejkiem

Masaż stópek i dłoni
ciepłym masełkiem Karite 65 zł/30 min

Podkreślenie naturalnego piękna
Regulacja brwi 25 zł/15 min
Henna brwi 30 zł/20 min
Henna rzęs 30 zł/20 min
Pełna stylizacja brwi i rzęs
z henną 60 zł/30 min

Depilacja
Depilacja górnej wargi 25 zł/20 min
Depilacja bródki 25 zł/20 min
Depilacja całych nóg 100 zł/50 min
Depilacja łydek 60 zł/40 min
Depilacja pach lub przedramion 50 zł/20 min

Zabiegi dedykowane są dzieciom
od 3 do 12 roku życia.
Zabiegi wykonywane są
tylko w obecności osoby dorosłej.

Seaside Park Hotel
Kołobrzeg
ul. Wschodnia 20
tel. +48 94 33 34 000
www.seasidepark.pl

