
 
SPA 

PIELĘGNACJA TWARZY 

 MASAŻ AROMATYCZNY TWARZY  NA MASECZCE LUB OLEJKU ARGANOWYM 
Czas zabiegu: 30 min., Cena zabiegu: 80 zł 
 

 ZABIEG  NA TWARZ Z WITAMINĄ C 
Zabieg rozpoczynamy oczyszczeniem skóry peelingiem kawitacyjnym lub peelingiem enzymatycznym z witaminą C. 
Peeling widocznie oczyszcza skórę z zaskórników i złuszcza martwy naskórek. Następnie aplikujemy serum z witaminą 
C. Serum działa silnie nawilżająco, przeciwzmarszczkowo, zabezpiecza przed negatywnym wpływem środowiska 
zewnętrznego. Witamina C  - silnie działający antyoksydant - delikatnie rozjaśnia przebarwienia i rozświetla skórę. 
Następnie nakładamy maskę algową z witaminą C. Dzięki zawartości witaminy C i minerałów maska doskonale odżywia 
i nawilża skórę oraz przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek. Skóra odzyskuje blask i witalność oraz świeży promienny 
wygląd. Na zakończenie zabiegu aplikujemy lekki i aksamitny krem o działaniu rozświetlającym i nawilżającym na bazie 
surowców naturalnych- masła shea, oleju z pestek winogron, soku z aloesu. 
Czas zabiegu: 1 h, Cena zabiegu: 170zł 

 ZABIEG  NA TWARZ GOLDEN SNAIL  
Zabieg rozpoczynamy oczyszczeniem skóry peelingiem kawitacyjnym twarzy. GoldenSnail to całkiem nowa, luksusowa 
linia anty-aging dla kobiet potrzebujących silnej regeneracji, widocznych efektów i maksimum komfortu podczas 
użytkowania produktu. Trzy bazowe składniki wszystkich kosmetyków z linii GoldenSnail to najwyższej jakości filtrat ze 
złotego ślimaka, posiadający właściwości regenerujące, odmładzające, wygładzające, kojące i nawilżające. Jest bardzo 
skuteczny w walce z niedoskonałościami. Spowalnia procesy starzenia, wspomaga leczenie ran i zabliźnień. Ponadto 
znajdziemy tu wyciąg z czerwonego żeń-szenia koreańskiego, który wygładza skórę i dodaje jej witalności. Posiada 
właściwości odnawiające i regeneracyjne. Jest bogaty w witaminy, mikroelementy i kwasy organiczne. Toner to 
pierwszy krok w pielęgnacji. Lekka, błyskawicznie wchłaniająca się emulsja przygotowuje skórę do kolejnych etapów 
pielęgnacji, ułatwia przenikanie składników aktywnych do wnętrza. Zawiera aż 7 opatentowanych składników które 
odżywiają skórę, ujednolicają jej strukturę, uelastyczniają i mocno nawilżają. Następnie nakładana jest nawilżająca 
emulsja zmiękczająca skórę, dbająca o równowagę wodno-olejową. Jedwabista formuła chroni skórę przed utratą 
wilgoci, z bogatą kompozycją odżywczą, w tym aż 7 opatentowanych składników aktywnych. Działa rozjaśniająco i 
przeciwzmarszczkowo. Następnie aplikowana jest maska algowa ze śluzem ślimaka i jedwabisty krem na zakończenie 
zabiegu. 
Czas zabiegu: 1 h, Cena zabiegu: 170zł 
 

 OCZYSZCZAJĄCO - ZŁUSZCZAJĄCY ZABIEG NA TWARZ Z KWASEM MIGDAŁOWYM 40%  
Kwas migdałowy jest delikatny i właściwie może być stosowany przez osoby w różnym wieku i z różną skórą. 
Zabieg z wykorzystaniem kwasu migdałowego polega na delikatnym złuszczeniu martwego naskórka. Poprawia 
kondycję skóry, rozjaśnia przebarwienia oraz plamy po słoneczne, działa antybakteryjnie przy stanach zapalnych skóry, 
niweluje trądzik i zaskórniki. 
 Efekty działania kwasu migdałowego są bardzo szybko zauważalne. W zależności od pH, stężenia i ilości aplikacji 
możemy zauważyć, że:skóra jest wyraźnie odmłodzona, gładsza, elastyczna a zmarszczki mniej widoczne, nadmierne 
wydzielanie łojotoku zostaje zahamowane a naskórek złuszczony, zmniejszoną ilość stanów zapalnych i poprawę stanu 
skóry trądzikowej, pory zostają oczyszczone i zwężone, wyrównany koloryt skóry.  
Czas: 40 min, Cena: 180 zł 
 



 
 ZABIEG  NA TWARZ Z WITAMINĄ C I Z 5%RETINOLEM  

Zabieg rozpoczynamy peelingiem kawitacyjnym twarzy. Następnie aplikujemy serum z witaminą C. Doskonale ujędrnia 
skórę, wygładza zmarszczki, opóźnia procesy starzenia się skóry. Witamina C  - silnie działający antyoksydant - 
delikatnie rozjaśnia przebarwienia i rozświetla skórę. Skóra staje się promienna i nawilżona. Po zmyciu serum  
nakładamy maskę  z 5 % stężeniem retinolu, polecane do bezpiecznej eksfoliacji dla cery dojrzałej, zniszczonej z 
przebarwieniami. Czysta forma witaminy A działa złuszczająco, pobudza komórki naskórka do prawidłowych procesów 
odnowy. Retinol wygładza skórę, spłyca zmarszczki, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, korzystnie wpływa na 
jędrność i elastyczność skóry. Witamina A rozjaśnia skórę wspomagając likwidacje przebarwień.   
Czas zabiegu: 1 h, Cena zabiegu: 180zł 
 

 ZABIEG BIOREWITALIZUJĄCY – PEELING MEDYCZNY BIOREPEELCL3  
To innowacyjny dwufazowy wyrób medyczny o działaniu biorewitalizującym, rewitalizującym i peelingującym. Dzięki 
zaawansowanej technologii jest zabiegiem całorocznym. Jest to kwas trójchlorooctwy TCA z nadtlenkiem wodoru, a 
także z kwasem laktobionowym, kwasem salicylowym,kwasem winowym, kwasem cytrynowym, a także posiadającym w 
składzie: glicyna, prolina, hydroksyprolina, arginina oraz Witaminy: C i B2 i Środek liftingujący: GABA (kwas 
aminomasłowy).Wskazaniami do zabiegu są: przebarwienia, wyrównanie kolorytu skóry, trądzik, rewitalizacja skóry, 
przywrócenie napięcia i elastyczności skórze, spłycenie zmarszczek, biorewitalizacja, znaczne spłycenie porów, 
likwidacja zaskórników oraz wyprysków skórnych, spłycenie zmarszczek, zmniejszenie blizn potrądzikowych. Zabieg 
łączony jest z peelingiem kawitacyjnym.  
Czas zabiegu: 30min, Cena zabiegu: 230zł 
 

 ZABIEG NA TWARZ Z NATURALNYM KOLAGENEM I ZE ZŁOTĄ MASKĄ KOLAGENOWĄ 
Zabieg zaczynamy oczyszczeniem skóry peelingiem kawitacyjnym. Kolagen naturalny jest przeznaczony do walki z 
oznakami starzenia się skóry. Kolagen zawarty w kosmetyku stymuluje fibroblasty do produkcji własnego kolagenu w 
skórze. Aktywnie biologicznie białko rewitalizuje i odżywia skórę, zmniejsza niedoskonałości, głęboko nawilża i 
odżywia, poprawia jędrność skóry. Dodatkowo maska ze złotem zapewnia efekt natychmiastowego napięcia, 
odżywienia i nawilżenia skóry. Zabieg łączony jest z peelingiem kawitacyjnym.  
Czas zabiegu: 1h, Cena zabiegu: 200zł 
 

 ROZŚWIETLAJĄCY ZABIEG Z KWASEM BURSZTYNOWYM „GLOW PEEL” 
Rozświetlający i przywracający skórze blask zabieg kwasowy Glow Peel. Efekt glow widoczny jest zaraz po zabiegu 
dzięki mieszance kwasowej – kwasu bursztynowego, laktobionowego i askorbinowego. Zabieg poprawia koloryt skóry, 
rozświetla i oczyszcza, połączony jest z peelingiem kawitacyjnym lub mikrodermabrazją diamentową twarzy. 
Rekomedowany jest również dla skór wrażliwych.  
Czas zabiegu: 45 min, Cena zabiegu: 220zł 
 

• TERAPIA ENZYMATYCZNASKIN SIMPLY NUTRATION  
Odmładzająca kuracja enzuymatyczna- lifting i regeneracja biostymulacyjna na skórę twarzy, szyji i dekoltu. Dzięki 
zabiegowi komórki naszej skóry zostają pobudzone do odnowy i większej stymulacji kolagenu. W efekcie skóra 
zwiększa swoją gęstość , napięcie, jędrność, gładkość, tym samym zyskuje wyraźne odmłodzenie i odświeżenie. 
Skóra po zabiegu uzyska efekt silnego nawilżenia, ukojenia i rozświetlenia. Efekt widoczny na skórze po zabiegu to: 
Zwiększenie gęstości skóry i jej napięcie , wyraźne odmłodzenie i spłycenie zmarszczek, gładkość, zwiększenie 
jędrności skóry i jej napięcie, gładkość,  
Czas zabiegu: 1 h, Cena zabiegu: 250zł 

 
 



 
 

 PEELING KAWITACYJNY 
Oczyszczenie skóry za pomocą wibracji ultradźwiękowej, wzbogacone o mikromasaż. Delikatnie oczyszcza i złuszcza 
naskórek, usuwa nadmiar sebum i działa regeneracyjnie. Efekty zabiegu: spłyca przebarwienia naskórkowe, bezboleśnie 
oczyszcza skórę twarzy, szyi i dekoltu, pomaga w leczeniu trądziku, regeneruje skórę oraz mięśnie mimiczne poprzez 
mikromasaż, poprawia strukturę blizn, pozostawia rozjaśnioną i nadzwyczajnie odświeżoną skórę.  
Peeling kawitacyjny – Cena zabiegu : 100 zł 
Peeling kawitacyjny + serum -  Cena zabiegu - 130 zł 
Peeling kawitacyjny + serum + maska algowa- Cena zabiegu - 150 zł 
Peeling kawitacyjny: twarz + szyja + dekolt, - Cena zabiegu- 100 zł 
Dodatkowo Maska algowa do zabiegu : 30zł 
Dodatkowo serum do zabiegu : 30zł 
 

 MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA 
Jest to w pełni bezpieczny zabieg kosmetyczny polegający na mechanicznym złuszczaniu warstw naskórka za pomocą 
specjalnego urządzenia wyposażonego w głowice ścierające, pokryte kryształkami naturalnego diamentu. 
Mikrodermabrazja jest nowoczesną techniką, która za pomocą łagodnego, mechanicznego peelingu poprawia 
funkcjonowanie skóry i pomaga uporać się ze specyficznymi problemami skórnymi: trądzik, blizny potrądzikowe, 
zmarszczki, fotostarzenie się skóry, łojotok, rozstępy, plamy starcze na twarzy. 
MIKRODERMABRAZAJA - Cena zabiegu: 100 zł 
MIKRODERMABRAZJA TWARZY + SERUM + MASKA ALGOWA Cena zabiegu : 150 zł 
MIKRODERMABRAZJA TWARZY + MASKA KOLAGENOWA  Cena zabiegu : 200 zł 
MIKRODERMABRAZJA PLECÓW – Cena zabiegu: 120 zł 
MIKRODERMABRAZJA PLECÓW + MASKA  Cena zabiegu: 150 zł 
 

 MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY Z PEELINGIEM KAWITACYJNYM, APLIKACJĄ AMPUŁKI Z 
WITAMINĄ C I MASKĄ ALGOWĄ  

Działanie mezoterapii bezigłowej oparte jest na specjalnym rodzaju fal elektromagnetycznych. Taki impuls nie tylko 
poprawia stopień wchłaniania składników do wnętrza skóry, ale również pozwala dotrzeć do wnętrza komórek 
otoczonych błoną komórkową. Zabieg jest generalnie bezbolesny, nie powoduje efektów ubocznych. Metoda pozwala 
na otrzymanie optymalnych rezultatów w ujędrnianiu skóry dojrzałej, w odżywieniu, nawilżeniu. 
Twarz + szyja – Cena zabiegu: 170zł 
 

 HENNA 
Brwi – Cena zabiegu: 30 zł, 
Rzęsy – Cena zabiegu: 30 zł, 
Regulacja brwi – Cena zabiegu: 30 zł 

 
 

Serdecznie zapraszamy. 
 

T: +48 12 311 11 05 
E: spa.swing@hotelswing.pl 


