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ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH TERAPEUTÓW I FIZJOTERAPEUTÓW  

 z użyciem technik leczniczych i powięziowych 

1 Masaż leczniczy częściowy/całego ciała 30/60min 90/170zł 

2 Masaż leczniczy na bazie oleju konopnego częściowy/całego ciała 30/60min 100/190zł 

3 Masaż tkanek głębokich 30/60min 100/190zł 

4 Masaż limfatyczny manualny 60min 170 zł 

5 Masaż leczniczy stóp z elementami akupresury 40min 150zł 

6 Masaż leczniczy miorelaksacyjny 
całego ciała 60min 190 zł 

całego ciała, twarzy i głowy 80min 240 zł 

7 Masaż leczniczy miorelaksacyjny na bazie Masła Shea 
całego ciała 60min 200 zł 

całego ciała, twarzy i głowy 80min 250 zł 

8 Masaż leczniczy miorelaksacyjny ciepłym woskiem świecowym 
całego ciała 60min 200 zł 

całego ciała, twarzy i głowy 80min 250 zł 

9 Masaż leczniczy miorelaksacyjny na bazie gorącej czekolady 
całego ciała 60min 200 zł 

całego ciała, twarzy i głowy 80min 250 zł 

10 Masaż leczniczy miorelaksacyjny gorącymi kamieniami 60min 220 zł 

11 Masaż leczniczy bańką chińską 30min 100 zł 

 
CEREMONIE FIRMOWE NA CIAŁO 

na bazie uzdrowiskowych surowców naturalnych i firmowych kosmetyków Słowacki SPA 

12 
CEREMONIA SIARCZKOWO-KONOPNA TERMA SPA – zabieg wygładzająco-odżywiający, szczotkowanie ciała  
z odżywczym balsamem siarczkowo-konopnym i odmładzającą maską  

70min 240 zł 

13 
CEREMONIA KONOPNA SŁOWACKI SPA - zabieg oczyszczająco-regenerujący na bazie peelingu konopnego,  
zakończony relaksacyjnym masażem na oleju konopnym 

55min 200 zł 

14 
CEREMONIA SIARCZKOWA SŁOWACKI SPA - pielęgnujący zabieg nawilżający na bazie maski siarczkowej,  
zakończony relaksacyjnym masażem ciała 

55min 200 zł 

15 
KĄPIEL KONOPNA – wspomaga leczenie takich chorób jak reumatyzm, bóle stawów i mięśni, a także urazów  
kości. Pomaga przy problemach z oddychaniem i chorobach płuc oraz chorobach nerek i dróg moczowych 

15min 65 zł 
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ZABIEGI NA CIAŁO PURLES  

19 GOLD & PEARLS - Luksusowy zabieg odmładzająco- relaksacyjny zabieg z peelingiem, maską i masażem 80 min 250 zł 

20 SUSHI BODY - Orientalny zabieg rozświetlająco-ujędrniający zabieg z peelingiem, maską i masażem 80 min 250 zł 

21 CHOTOLATE & PISTACHIO – Deserowy zabieg antycellulitowy zabieg z peelingiem, maską i masażem 80 min 250 zł 

22 ALGOWA KURACJA zabieg z peelingiem algowym, maską algową i masażem twarzy 60 min 240 zł 

ZABIEGI NA CIAŁO SOTHYS 

23 
AROMATYCZNE PODRÓŻE spersonalizowany zabieg na ciało – preparaty do masażu, peeling i maski, dobierane są 
według upodobań klienta 

80min 250 zł 

24 
 ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO - ODMŁADZAJĄCY z modelującym peelingiem ciała i intensywnym  
masażem wyszczuplającym  

60min 240 zł 

25 
DOZNANIA ORIENTU zabieg z syropem, który przygotowuje skórę do peelingu złuszczającym kamieniem z glinki,  
zakończony relaksacyjnym masażem całego ciała 

60min 240 zł 

26 
HANAKASUMI zabieg z delikatnym peelingiem całego ciała, odżywczym masażem całego ciała masłem Shea  
i odprężającym masażem stóp 

60min 240 zł 

27 Peeling całego ciała (do wyboru: peeling konopny, algowy lub solny) 20min 80 zł 

INTENSYWNE I SPECJALISTYCZNE ZABIEGI NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT SOTHYS 

1 βP3 ™- kompleksowy zabieg odmładzający z peptydami nowej generacji 75min 360 zł 

2 Hydra 3Ha ™ - zabieg intensywnie nawilżająco-odmładzający 75min 340 zł 

3 Zabieg poprawiający owal twarzy + zabieg na okolice oczu Cryo eye 60min 260 zł 

4 Wygładzający zabieg  z wit. C 60min 260 zł 

5 Podstawowy zabieg na twarz SOTHYS z peelingiem, masażem i z maską  50min 200 zł 

6 Cryo eye  - zabieg na okolice oczu niwelujący obrzęki* 35min 120 zł 

PROFESJONALNE ZABIEGI NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT 

7 
WISH PRO+ jedyne urządzanie na świecie, które wykorzystuje unikalną Technologię  
Infuzji Magnetycznej i cztery różne głowice zabiegowe: peelingująca, odmładzająca,  
regenerująca oraz łagodząca do skóry trądzikowej. 

z dwiema kapsułkami  
i maską 

60min 350 zł 

z jedną kapsułką  
i maską 40 min 250 zł 
 

8 
WINBACK BEAUTY zabieg intensywnie odmładzający - stymuluje, rewitalizuje i działając liftingująco na wszystkie war-
stwy skóry, zwiększa gęstość i elastyczność skóry 

60min 350 zł 

9 Biostymulujący masaż twarzy, szyi i dekoltu aparatem WINBACK BEAUTY 30min 120 zł 

10 Wieloetapowe oczyszczanie wodorowe* 60min 260 zł 

 *zabieg wyłącznie na okolicę oczu, **zabieg wyłącznie na okolicę twarzy   

 
PROFESJONALNE ZABIEGI NA CIAŁO 

NOWOŚĆ! TYLKO U NAS!!! 

16 

WINBACK BEAUTY – redukcja tkanki tłuszczowej - rewelacyjny na wszystkie rodzaje cellulitu. 
Zabieg zaprojektowany specjalnie dla obszarów ciała, wymagających zdecydowanego  
i intensywnego działania: uda, brzuch, pośladki. Stanowi niezbędną pielęgnację podczas  
kuracji wyszczuplających i antycellulitowych 

1 okolica (brzuch) 40min 250 zł 

2 okolice 
60min 350 zł 

(uda, pośladki) 

17 SLIDE STYLER - drenaż limfatyczny do walki z nadwagą, cellulitem i obrzękami nóg 20min 50 zł 

18 
SLIDE STYLER z Body Wrappingiem - spalanie tłuszczu oraz redukcja cellulitu – zabieg pozwalający odzyskać komfort 
i lekkość w nogach, oparty na modelującym masażu drenującym 

50min 160 zł 
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GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ dr Marian Piotrowski lek. med. Specjalista Chirurgii Ogólnej 

1 Konsultacja 100 zł 

2 Kwas hialuronowy RESTYLANE 1ml 900 zł 

3 Botoks AZZALURE 

1 okolica 500 zł 

2 okolice 1 000 zł 

3 okolice 1 200 zł 

ZABIEGI PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE 

1 RYTUAŁ KONOPNY mocno regenerujący zabieg na twarz, szyję i dekolt dla każdego rodzaju cery 50 min 200 zł 

2 Peeling kawitacyjny twarzy/z maską 15/40min 70/130 zł 

3 Mikrodermabrazja twarzy/z maską 15/40min 70/130 zł 

4 Peeling glikolowy twarzy/z maską 10/30min 70/130 zł 

5 Masaż twarzy, szyi i dekoltu na kremie/olejku konopnym/masce 20 min 80 zł 

6 Henna brwi lub rzęs/henna brwi i rzęs 20/30min 35/50zł 

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP 

1 Pedicure SPA z peelingiem i maską/z parafiną 60/80min 190/240zł 

2 Pedicure kosmetyczny/z malowaniem/z hybrydą 60/70/90min 130/150/170zł 

3 
Zabiegi 

podologiczne 

Podstawowy zabieg podologiczny  
(obcięcie i oszlifowanie paznokci, oczyszczenie wałów paznokciowych,  
usunięcie fizjologicznych zrogowaceń) 

60/90min 180/220 zł 

Oczyszczenie i rekonstrukcja płytki paznokciowej 30/50min 70/130 zł 

Skrócenie i opracowanie paznokci, usunięcie skórek 40min 70zł 

Terapia pękającej pięty 40/60min 80/100 zł 

Usuniecie modzeli (w zależności od zmian) 30/45/60min 40/60/80zł 

Usuniecie odcisków (w zależności od zmian) 30/45/60min 40/60/80zł 

Tamponada (1 paznokieć) 20min 30 zł 

4 Manicure SPA z peelingiem i parafiną 50min 140 zł 

5 Manicure japoński 40 min 100 zł 

6 Manicure/z malowaniem/z hybrydą 40/60/90 min 80/90/120zł 

7 Skrócenie i opracowanie paznokci, usunięcie skórek 40min 70 zł 

8 Malowanie paznokci zwykłym lakierem/ lakierem hybrydowym 20/40 min 40/70 zł 

9 Parafina na dłonie/stopy 20min 60/120 zł 

 


