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REZERWACJA
Gości chcących skorzystać z hotelowej strefy Medical & SPA zachęcamy 
do wcześniejszej rezerwacji terminów. Dzięki temu, będą się one mogły 
odbyć w najdogodniejszym dla Państwa terminie. Wykfalifikowany per-
sonel udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących naszej oferty oraz 
doradzi w wyborze zabiegów. Osoby korzystające z rezerwacji zabiegów 
online oraz realizacji voucherów prosimy o niezwłoczny kontakt e-mail 
z naszym działem Medical & SPA: spa@hotelbuczynski.com

ZABIEGI
Dbając o Państwa komfort i wygodę zalecamy stawienie się w strefie 
Medical & SPA na 10 minut przed planowanym zabiegiem. Jeśli przy-
będą Państwo spóźnieni, zabieg może zostać skrócony bez możliwości 
obniżenia jego ceny.

UBIÓR
Prosimy o przybycie do strefy Medical & SPA przygotowanym do zabiegu, 
tj. w szlafroku lub w stroju sportowym. Nasi terapeuci udzielą Państwu 
wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania się do zabiegu. 
Zalecamy przybycie bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. 
W innym przypadku zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii 
przed zabiegiem. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty war-
tościowe pozostawione w gabinecie zabiegowym lub w innym pomiesz-
czeniu w strefie Medical & SPA. Strefa zabiegowa jest również strefą ciszy. 
W trosce o relaks wszystkich użytkowników SPA, prosimy o nie przynosze-
nie ze sobą telefonów komórkowych lub ich wyłączenie.

ANULACJA ZABIEGÓW
W przypadku chęci rezygnacji z zabiegu, bardzo prosimy o zgłoszenie 
tego faktu do obsługi strefy Medical  & SPA na dzień przed planowaną 
godziną zabiegu. Anulacja w wyżej wyznaczonym terminie nie ponosi 
za sobą żadnych kosztów. W przypadku anulacji zabiegu na 6 godzin 
przed jego rozpoczęciem Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia 
gościa 50% wartości zabiegu. Hotel zastrzega sobie prawo do obcią-
żenia gościa kwotą 100% wartości zabiegu i doliczenia tej kwoty, jeżeli 
anulacja nastąpi w czasie krótszym lub w przypadku braku odwołana 
terminu i niestawienia się na zabieg niż 6 godzin przed zabiegiem, do 
rachunku hotelowego.

DOMOWE SPA
Aby utrwalić efekt wykonanych zabiegów,  oferujemy Państwu 
możliwość zakupu produktów marki Purles, na bazie których są one 
wykonywane. Nasz personel udzieli Państwu wszystkich niezbędnych 
wskazówek dotyczących samodzielnego stosowania wybranych pre-
paratów w warunkach domowych.

REZERWACJA TERMINÓW SPA
E-mail: spa@hotelbuczynski.com

Tel. kom.: 513 899 467
Tel. wew.: 6060, pon-pt. 09:00-10:00

REGULAMIN MEDICAL SPA

NOWOŚCI

KOBIDO CEREMONY - LUXURY FACIAL LIFTING – 80 Min / 310 PLN
W naszej ceremonii wykorzystujemy także misę tybetańską oraz dzwonki Koshi, wprowadzając elementy terapii dźwię-
kiem, która jest techniką holistyczną i wpływa na nasz organizm wielopoziomowo. Wibracje o określonej częstotliwości 
m.in. poprawiają ukrwienie tkanek. Na poziomie psychoemocjonalnym terapia dźwiękiem pozwala na głęboki relaks 
i odprężenie, co nie tylko neutralizuje skutki nagromadzonego stresu, ale jest przede wszystkim podstawą efektywnego wy-
poczynku. Koreańska pielęgnacja oparta na kosmetykach ze śluzem ślimaka i 24-karatowym złotem odżywia i regeneruje 
skórę, działając przy tym antystarzeniowo.

KOBIDO & KOREAŃSKA PIELĘGNACJA –  
EXCLUSIVE FACIAL LIFTING – 70 Min / 260 PLN

Koreańska odżywczo-regenerująca pielęgnacja oparta na kosmetykach ze śluzem ślimaka i 24-karatowym złotem. Dzię-
ki wykorzystaniu nano- i biotechnologii nanocząsteczki złota są w stanie dotrzeć do warstwy podstawnej naskórka, uru-
chamiając tym samym mechanizmy związane z systemem jego nawilżania.

GUA SHA & KOREAŃSKA PIELĘGNACJA – BOTOX WSCHODU –  
70 Min / 260 PLN

Masaż GUA SHA to chińska technika uzdrawiająco-upiększająca. Ten unikalny masaż limfatyczny twarzy, szyi i dekoltu 
poprzez pocieranie i uciskanie skóry likwiduje obrzęki, poprawia ukrwienie, rozluźnia mięśnie, likwiduje cienie pod ocza-
mi oraz poprawia drożność zatok. Masaż GUA SHA wykonuje się naturalnym kamieniem o kształcie, który umożliwia 
odpowiedni nacisk. Płytka GUA SHA świetnie wpływa na samopoczucie, energię oraz witalność. Zabieg połączony jest 
z koreańską pielęgnacja oparta na kosmetykach ze śluzem ślimaka i 24-karatowym złotem.

KINESIOTAPING BIO-ESTETYCZNY – 20 Min / 50 PLN
Wspiera lifting twarzy, pozwala niwelować napięcia mięśniowe, zastoje limfatyczne w obszarze twarzy, szyi i dekoltu, 
jak również przywraca właściwy tor oddechowy. Podczas korzystania z tapingu odczuwamy rozluźnienie mięśni w ob-
szarze twarzy. Zwiększa się odległość pomiędzy powięzią a skórą właściwą, ułatwiając przepływ płynów oraz poprawę 
mikrokrążenia. Ponadto uzyskujemy redukcję napięcia mięśniowego, obrzęku oraz krwiaków.

KOBIDO to jeden z najtrudniejszych masaży na świecie wywodzący się z Chin, 
którego głównym celem jest niechirurgiczny lifting twarzy. Łączy w sobie 
techniki rozluźniające, drenaż limfatyczny, lifting oraz akupresurę. Niweluje 
objawy stresu i zmęczenia, poprawia jędrność i elastyczność tkanek. 

MASAŻ ABHYANGA – 60 Min / 210 PLN
Abhyanga w dosłownym tłumaczeniu znaczy „namaszczenie”. Wywodząca się z krajów azjatyckich efektowna i niezwy-
kle przyjemna technika masażu wprowadza nas w niepowtarzalny klimat orientu. Subtelne nacierania ciała ciepłą i won-
ną oliwą pozwala zlikwidować zmęczenie, bezsenność i niepokój.

MASAŻ I PEELING UDVARTANA – 60 Min / 220 PLN
Masaż pudrowy – odchudzający i antycellulitowy wykonywany specjalną mieszanką ziół, przy którym stosuje się proszki 
i pasty z ziół, zmieszane z olejem ayurvedyjskim. Masaż Udvartana pobudza krążenie krwi, wygładza nierówności skóry 
i działa jak peeling.

MASAŻ SHIRODARA – 40 Min / 200 PLN
Zabieg polegający na masażu czoła, a dokładnie czakry  „trzeciego oka”  za pomocą strumienia ciepłego oleju sezamowe-
go.  Strużka ciepłego oleju delikatnie masuje czoło.   Głęboko relaksuje oraz posiada zbawienny wpływ na system nerwo-
wy i hormonalny, redukuje stres i napięcia nerwowe.

MASAŻ I KOSMETYKA TWARZY MUKABHYANGA – 40 Min / 190 PLN
Masaż i kosmetyka ayurvedyjska twarzy i dekoltu to połączenie zabiegów oczyszczających, peelingu oraz  mase-
czek z zastosowaniem,  naturalnych  olei i produktów  kosmetycznych   przygotowanych wg. tradycyjnych receptur 
ajurvedyjskich.

MASAŻ STEMPLAMI JAMBIRA PINDA SWEDA – 60 Min / 200 PLN
Masaż gorącymi stemplami wypełnionymi cytryną i wiórkami kokosowymi, zmieszane ze specjalnym olejem. Masaż wy-
konany stemplami ma za zadanie redukcję tkanki tłuszczowej, oczyszczenie z toksyn, poprawienie stanu i napięcia skóry. 

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI RATHNAABHYANGA – 60 Min / 200 PLN
Doskonale likwiduje napięcia i bóle mięśni. Podczas masażu używa się kamieni półszlachetnych - unikatów i kryształów. 
Każdy z kamieni ma inne określone działanie na ciało.

W PAKIECIE TANIEJ
ABHYANGA + SHIRODARA 80 Min – 320 PLN
MUKABHYANGA + UDVARTANA 80 Min – 320 PLN

AYURVEDA

KRYSZTAŁOWE LAMPY – TERAPIA ŚWIATŁEM – 30 Min / 180 PLN, 60 Min / 300 PLN
Urządzenie z kryształami łączy starożytną wiedzę z nowoczesną technologią. Kryształową lampę stanowi siedem zawie-
szonych na panelu przezroczystych kryształów, które zostały przycięte do odpowiednich częstotliwości/ wg.systemu Vogla/ 
oraz emanują siedmioma kolorami. Kryształ  umieszczony przy ciele człowieka wpada w specyficzny rezonans. Zabieg ma 
działanie terapeutyczne i służą wzmocnieniu sił witalnych. Kryształy sprzyjają leczeniu różnych chorób, wzmacniają system 
immunologiczny, niwelują bóle kręgosłupa, zaburzenia równowagi, zaburzenia żołądkowe i tarczycy oraz dolegliwości ser-
ca. Poprawiają wzrok i korzystnie wpływają  serce. Energia kryształów może być wykorzystywana w celu odmładzania ciała. 
Wyjątkowym dodatkiem do zabiegu kryształowymi lampami jest muzyka solfeżowa, dzięki czemu w jednym zabiegu połą-
czenie światłolecznictwa , koloroterapii  i litoterapii i muzykoterapii gdzie głównym bohaterem jest  KRYSZTAŁ.
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KRYSZTAŁOWE LAMPY – TERAPIA ŚWIATŁEM  
– 30 Min / 180 PLN, 60 Min / 300 PLN

KOBIDO – JAPONSKI LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY  
– 60 Min / 210 PLN

Jeden z najtrudniejszych masaży na świecie. Głównym założeniem KOBIDO jest niechirurgiczny lifting twarzy. Niwe-
luje objawy stresu, zmęczenia i napięcia, oznaki starzenia się skóry, opadający owal twarzy, brak jędrności i elastyczno-
ści. Techniki masażu wykonywane są głównie na twarzy, ale również na głowie, szyi, dekolcie i ramionach.

MASAŻ KRĘGOSŁUPA MIEŚNIOWO-POWIĘZIOWY – 60 Min / 210 PLN
Stosujemy i łączymy ze sobą elementy masażu klasycznego, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, pracę na punktach spusto-
wych, terapię krzyżowo-czaszkową i inne. Szczególnie polecane w schorzeniach kręgosłupa, bólach mięśniowych i stawowych.

MASAŻ TAJSKI – 60 Min / 200 PLN
Stanowi połączenie akupresury ważniejszych punktów na ciele człowieka z elementami pasywnej Jogi-rozciągania. Masaż 
ten rozładowuje napięcie mięśni, stawów, ścięgien. Pobudzony zostaje układ krwionośny oraz limfatyczny.

MASAŻ BALIJSKI – 60 Min / 220 PLN
Jest skuteczny w sięganiu w głąb napiętych I obciążonych mięśni, aby załagodzić ich skurcz. W masażu stosuje się głęboki ucisk 
akupunkturowy na zmianę z energicznym rozbijaniem i rozcieraniem tkanki mięśniowej.

AUTORSKI MASAŻ ŚWIECĄ – 75 Min / 220 PLN
Do masażu używa się specjalnej aromatycznej świecy z masła Shea. Poprzez głębokie rozluźnienie i dotyk, zmniejszają się na-
pięcia w organizmie. Dzięki masłu Shea skóra staje się elastyczna, miękka w dotyku, jedwabiście gładka i otulona przyjemnym 
aromatem. Jest doskonale nawilżona, ukrwiona i promieniująca, a suchej skórze taki zabieg przynosi ulgę.

TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA – 60 Min / 190 PLN
Jest to głęboki proces leczenia, który może uwolnić trzymane wzorce choroby zarówno psychiczne jak I fizyczne. Terapia może 
być pomocna dla większości osób począwszy od niewielkich dolegliwości aż po ostre stany i przewlekłe problemy ze zdrowiem.

LIFE IMPRESSIONS BODYWORK – 60 Min / 190 PLN
W metodzie tej nie pracuje się z konkretnym symptomem lecz raczej z całym ciałem traktując je jako całość. Poprzez delikatne 
manualne układy terapeutyczne i świadomy dotyk uzyskujemy duże efekty lecznicze.

ZABIEGI NA TWARZ PURLÉS

FIRMING MESOCOCKTAIL – 60 Min / 250 PLN
Pobudza odnowę komórek, nawilża, odżywia, nadaje promiennego wyglądu. Dzięki komórkom macierzystym pobudza regenerację. 
Zastosowanie metody wprowadzenia mezoterapii bezigłowej, ultradźwięków powoduje uelastycznienie skóry, ujędrnienie, efekt liftingu.

DNA REPAIR – 60 Min / 250 PLN
Głęboko Regenerujący zabieg przeciwzmarszczkowy. Stymuluje naprawę komórek Dna. Nawilżenie wiotkiej, zmęczonej skóry, 
spłycenie bruzd, dotlenienie tkanek. Dzięki użyciu metody ultradźwięków - pobudzenie kolagenu do naprawy komórek Dna.

PEARLS CEREMONY – 60 Min / 200 PLN
Ceremonia rekomendowana dla skóry dojrzałej z widocznymi efektami starzenia skóry. Złoto szczyci się opinią składnika o nieoce-
nionych walorach wzmacniających struktury komórek skóry i stymulujących procesy regeneracyjne. Cząsteczki złota, poprawiają 
także kondycję skóry, uelastyczniają tkanki i pobudzają proces produkcji kolagenu. Cel: Odmładzająco-ujędrniająca ceremonia na 
twarz, szyję i dekolt. Stymuluje procesy regeneracyjne, kształtuje owal twarzy, wygładza i odświeża.

SENSISKIN CEREMONY – 60 Min / 200 PLN
Sensiskin Ceremony to ogród pełen ziół i roślin specjalnie dobranych pod kątem potrzeb skóry wrażliwej. Kojąca ceremonia dla 
skóry wrażliwej i naczyniowej. Wśród wyciszających i łagodzących składników aktywnych linii znajdziemy m.in. alantoinę, ekstrakt 
z aloesu oraz azulen – substancję czynną rumianku, wykazującą silne działanie przeciwzapalne i bakteriostatyczne. Cel: Redukuje 
podrażnienia, wzmacnia system immunologiczny skóry i uszczelnia ściany naczyń krwionośnych.

GOLD & PEARLS BODY CEREMONY – 90 Min / 350 PLN
Gold & Pearls Body Ceremony gwarantuje ekskluzywną pielęgnację ciała, będącą synergią pierwiastków luksusu i finezji oraz wysokiej 
skuteczności nowoczesnych formuł. Symbolizuje piękno i odwieczne dążenie do młodości. Szlachetna kombinacja złota, pereł i szam-
pana, jest kluczem do zachowania młodego wyglądu, jedwabistej i promiennej skóry. Złoto pobudza produkcję elastyny i kolagenu, 
wygładza i ujędrnia. Ponadto głęboko nawilża i koi podrażnienia. Ekstrakt z szampana zapewnia dobre samopoczucie, pozwala cieszyć 
się luksusem i zapomnieć o codzienności. Delikatne kwasy owocowe lekko zmiękczają naskórek oraz stymulują jego odnowę.

GLAMOUR COFFEE BODY CEREMONY – 80 Min / 320 PLN
Glamour Coffee Body Ceremony to podróż w najdalsze zakątki globu, poruszająca zmysły i najodleglejsze zakamarki duszy. Wy-
szczuplająco-antycellulitowa ceremonia na ciało. Skutecznie zwiększa metabolizm, uaktywnia proces lipolizy oraz wzmacnia 
elastyczność skóry. Pielęgnacja ciała rekomendowana na obszar nóg, pośladków oraz brzucha, w szczególności skórze dotkniętej 
problemem skórki pomarańczowej oraz nadmiarem tkanki tłuszczowej.

ZABIEGI NA CIAŁO

BANDAŻE AROSHA  
– 60 Min / 300 PLN (pierwszy zabieg + szczotka do masażu), 60 Min / 230 PLN (kolejny zabieg)
Zabieg bandażowania Arosha - adipocel kit-to połączenie różnych składników mających na celu walkę ze wzrostem adipocytów oraz de-
formacja włókien kolagenowych-czynników odpowiedzialnych za pojawienie się cellulitowych grudek na skórze. W rezultacie efekt po 
godzinnym zabiegu to redukcja cellulitu, ujędrnienie skóry, redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie, usuwanie toksyn z organizmu.

MASAŻ KLASYCZNY – 30 Min / 90 PLN, 50 Min / 180 PLN
Masaż pobudza skórę i mięśnie pacjenta (zmniejszając ich napięcie), przywraca prawidłowy rytm serca, jak również poprawia krą-
żenie krwi. Spokojnie i rytmicznie wykonany masaż niweluje stres oraz związane z nim dolegliwości takie jak: różnego rodzaju bóle 
głowy i pleców, zaburzenia koncentracji, depresję czy też ogólne wyczerpanie organizmu.

BOA – DRENAŻ PNEUMATYCZNY – 30 Min (dwie kończyny) / 50 PLN
Stanowi połączenie akupresury ważniejszych punktów na ciele człowieka z elementami pasywnej Jogi-rozciągania. Masaż ten roz-
ładowuje napięcie mięśni, stawów, ścięgien. Pobudzony zostaje układ krwionośny oraz limfatyczny.

MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY  
– 30 Min (jedna kończyna) / 80 PLN, 60 Min  (dwie kończyny)/ 160 PLN

Jest jedną z metod leczenia fizykalnego, która pozwala na usprawnienie krążenia limfy i przeciwdziała w ten sposób powstawaniu 
chorób wywołanych jej zastojem. Ten rodzaj masażu likwiduje także obrzęki zastoinowe, zapalne i chłonne. Pozwala również na 
usprawnienie przepływu limfy po przebytych chorobach zakaźnych i nowotworowych, przyspieszając powrót do zdrowia.

MASAŻ NA ŁÓŻKU WODNYM MEDY JET – 30 Min / 50 PLN 
Wodne dysze poruszające się okrężnymi ruchami, masują ciało od stóp do głowy. Zalecane w zaburzeniach ukrwienia skóry, 
w bólach mięśni w stanach pooperacyjnych narządu ruchu, w zaburzeniach przemiany materii, w chorobach reumatycznych 
w chorobach zwyrodnieniowych, w osteoporozie, w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa.

TERAPIA ENERGOTONOWA HI TOP HIGH TONE POWER THERAPHY  
– 30 Min / 50 PLN, Witalizacja 2x zabiegi 60 Min / 100 PLN

Nowoczesna forma elektroterapii, której celem jest działanie na metabolizm komórek zmniejszenie bólu. Dodatkowo może być połączo-
na z ogólnoustrojową witalizacją organizmu. Wykorzystywana jest w wielu dziedzinach medycyny i odnowy biologicznej. Główne zasto-
sowanie to: reumatologia, ortopedia, urologia, rehabilitacja jak i estetyczne zabiegi na cellulit.

REFLEKSOTERPIA STÓP – 60 Min / 160 PLN
Intensywny masaż uciskowy mający na celu uaktywnienie procesów regeneracyjnych i detoksykacyję organizmu. Dzięki odpowied-
niej stymulacji receptorów (za pomocą układu nerwowego) dociera się do odpowiednich narządów, układów organizmu i pobudza 
procesy samoregulacji.

ZABIEGI NA CIAŁO

NOWOŚĆ!
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KĄPIEL AROMATYCZNA
Kąpiel z użyciem aromatycznych soli kąpielowych jest zabiegiem niezwykle korzystnym dla organizmu. Olejki eteryczne są zna-
ne i używane od czasów starożytnych do pielęgnacji urody i zdrowia. Mają olbrzymi wpływ na stan psychiczny i są znakomitymi 
afrodyzjakami. Dodatkowo działają antyseptycznie i łagodzą objawy przeziębień. Odświeżają i odmładzają skórę. Przywracają 
równowagę warstwy lipidowej. Kąpiel z użyciem soli leczy mięśniobóle, dolegliwości skórne i krążeniowe, usuwa zmęczenie 
i bezsenność.

KĄPIEL W PIWIE
Kąpiel w piwie + kufel piwa 0,3 l. Kąpiel w piwie fantastycznie relaksuje, usuwa stres, uspokaja umysł, pobudza pracę serca, 
otwiera pory, obniża ciśnienie krwi. Poza niewątpliwą przyjemnością samej kąpieli zawarte w drożdżach piwnych witaminy 
z grupy B, proteiny i sacharydy sprawią, że układ odpornościowy zostaje wzmocniony a skóra staje się miękka i zregenerowana. 
Piwo doskonale działa też na włosy i paznokcie. Przeważnie w trakcie kąpieli wypija się niewielką ilość piwa, co zwiększa przy-
jemność, działa rozluźniająco i umożliwia, aby napój chmielowy działał dobroczynnie także od wewnątrz.

KĄPIEL BOROWINOWA
Głównym zadaniem kąpieli borowinowej w odnowie biologicznej i rehabilitacji jest przegrzanie tkanek, prowadzące do ich lep-
szego dotlenienia i odżywienia, a także przyśpieszenie przemiany materii.

KĄPIEL KLEOPATRY
Kąpiel Kleopatry to kąpiel w mleku. Władczyni Egiptu stosowała takie kąpiele regularnie i dlatego do dziś jest symbolem pięk-
na. Współczesna nauka potwierdza odżywcze, regenerujące działanie mleka i propaguje ten rodzaj odnowy ciała. Mleko jest 
bogate w proteiny, witaminy (głównie z grupy B), wapń oraz wiele innych cennych pierwiastków które doskonale wchłaniają się 
w skórę i dają lepsze efekty, niż gdyby zastosowano zwykłe preparaty natłuszczające czy witaminowe.

Kąpiele w profesjonalnej wannie SPA z silnym hydromasażem oraz podwodnym ma-
sażem uciskowym pleców SHIATSU. Specjalnie dobrane programy masażu oraz szyb-
kości pracy urządzenia są wspomagane dodatkowo kąpielą perełkowo-ozonową.

60 Min / 140 PLN

PAKIET KĄPIEL SPA I MASAŻ MEDY JET TERAPIE HOLISTYCZNE I MASAŻE - AKWAMARYN


