Pałacowe SPA
Mortęgi
Mortęgi k. Lubawy
ZAPRASZAMY
Codziennie od 9:00 do 21:00
REZERWACJA SPA
TEL: + 48 89 644 94 72
+ 48 667 630 037
recepcjaspa@palacmortegi.pl

BEStSELLErY
Pałacowego SPA Mortęgi

rYtuAł ciAło i DuSzA
350 zł | 90 min

Holistyczny i stymulujący masaż na bazie oleju
zapachowego, inspirowany technikami Dalekiego
Wschodu. Masaż opiera się na głaskaniu, uciskach
i rozciąganiu. Inspirowany jest filozofią masażu
polinezyjskiego, ajuwerdyjskiego, tajskiego oraz shiatsu.

Masaż klasyczny
CAŁego ciała
250 zł | 50 min

Infuzja tlenowa
350 zł | 60 min

Infuzja tlenowa to wyjątkowy sposób iniekcji skoncentrowanych składników
aktywnych w głąb skóry za pomocą czystego i naturalnie skoncentrowanego tlenu.
W bezbolesny, bezpieczny i niezwykle spektakularny sposób dostarcza skórze
niezwykle cennych substancji zawartych w firmowych koncentratach
oraz zaopatruje komórki w życiodajny tlen.

AKTYWNA TERAPIA
NA POZIOMIE
Life is beautiful
KOMÓRKOWYM
Like you!
INDIBA® ≠ RF
Jedyna taka nieinwazyjna i bezpieczna
technologia na świecie!
INDIBA DEEP BEAUTY pracująca
stale z częstotliwością 448 kHz nie jest
typowym urządzeniem RF.
®

Dlaczego?
p nie skracamy włókien
kolagenowych
p nie niszczymy struktur białkowych
p nie przegrzewamy tkanek powyżej
41-42°C (lipoliza)
p możemy pracować absolutnie
nietermicznie (stany ostre)
p możemy pracować z metalowymi
implantami
p możemy pracować w chorobie
nowotworowej i autoimmunologicznej

Zatrzymaj się!
Z nami będziesz
piękniejsza.

To tylko niektóre z korzyści jakie może
dać Ci INDIBA® DEEP BEAUTY
Stworzony przez INDIBĘ®
System Proionic® przyśpiesza
regenerację, z zachowaniem
fizjologii komórki.
W naturalny sposób przywraca
równowagę komórkową oraz potencjał
jej błony, niezbędny do prawidłowego
funkcjonowania naszego organizmu.
Doskonale sprawdza się w ujędrnianiu
i regeneracji skóry, odmładzaniu twarzy,
zapobieganiu wypadaniu włosów,
wellness...

NOWY PATENT

Technologia
Cell Boost
HIPERAKTYWACJA
Wzrost aktywności metabolicznej
p Detoksykacja tkanki
p Aktywacja mechanizmów
regeneracji endogennej
BIOSTYMULACJA
Ruch macierzy zewnątrzkomórkowych
p Zwiększony metabolizm
komórkowy
p Aktywacja odżywiania komórek
WASKULARYZACJA
Zwiększanie mikrocyrkulacji
i wazodylatacji
p Poprawianie przepływu krwi
p Dotlenienie tkanek i komórek
p Drenaż
ZABIEGI NA TWARZ
ODMŁADZANIE TWARZY
p regeneracja skóry
p spłycenie zmarszczek
i bruzd
p poprawa poziomu
nawilżenia oraz
efekt rozjaśnienia
p zwiększanie
elastyczności
p nieinwazyjna
blefaroplastyka
okolic oczu

Zatrzymaj się!
Z nami będziesz
piękniejsza.

UJĘDRNIANIE SZYI I DEKOLTU
p ujędrnienie obszarów szyi
oraz dekoltu
ZABIEGI NA CIAŁO
ODMŁADZANIE CIAŁA
p przywracanie jędrności ciała
p ujędrnianie biustu
p poprawa elastyczności skóry
p redukcja tkanki tłuszczowej
i cellulitu
p redukcja rostępów oraz
zwłóknień
ANTI-AGING
p dłonie i stopy
p kolana
p ramiona
Trychologia - zabiegi
na skó rę głowy
p zapobieganie wypadaniu włosów
p silna stymulacja cebulek
do porostu wlosow
p nawilżenie włosów

Pa k i e t y

WELLNESS
p wellness
p relaksacja
p harmonia ciała
p efekt detox z drenażem
Medycyna estetyczna
- metamorfoza
p 1 zabieg | 599 zł
p 3 zabiegi | 1499 zł
p 6 zabiegów | 2499 zł
Rehabilitacja
p 1 zabieg | 299 zł
p 3 zabiegi | 789 zł
p 6 zabiegów | 1399 zł
Metamorfoza
przedś lubna
(wybrany obszar ciała)
p 1 zabieg | 499 zł

Zatrzymaj się!
Z nami będziesz
piękniejsza.

CENNIK
RF MIKROIGŁOWY
Like you!
TWARZ

600 zł

TWARZ + SZYJA + DEKOLT

900 zł

OKOLICE OCZU I UST

350 zł

BRZUCH + BOCZKI

600 zł

USUWANIE BLIZN PO TRĄDZIKU
(1 obszar)

300 zł

POŚLADKI + UDA
(przód/tył)

800 zł

PLECY
(blizny potrądzikowe)

500 zł

SKÓRA RAMION ”PELIKANY”
+ OBSZAR NAD/POD KOLANEM

500 zł

DŁONIE

350 zł

LECZENIE NADPOTLIWOŚCI
(okolica pach)

600 zł

DRUGI OBSZAR
50% TANIEJ!
PRZY 2 PARTIACH
„PELIKANY”
LUB NAD/POD
KOLANEM GRATIS!

MENu Pałacowego
SPA Mortęgi

Oczyszczanie wodorowe
Aquametiq
390zł | 60min
Rytuał pielegnacyjno-oczyszczający
Zatrzymanie procesów starzenia

Eliminacja wolnych rodników

Złuszczenie naskórka

Oczyszczenie skóry

Głębokie nawilżenie

Anty-aging

Lifting i wygładzenie

Rozjaśnienie

MENu Pałacowego
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Masaże
210 zł | 50 min
p Masaż relaksacyjny
130 zł | 25 min
p Masaż relaksacyjny częściowy
250 zł | 60 min
p Masaż kamieniami
90 zł | 25 min
p Masaż twarzy
80 zł | 20 min
p Masaż głowy
80 zł | 20 min
p Masaż stóp
160 zł | 40 min
p Masaż regenerującym miodem
230 zł | 50 min
p Masaż na odżywczym maśle
250 zł | 50 min
p Masaż świecą
Masaż tkanek głębokich
270 zł | sesja 50 min / 320 zł | sesja 90 min
Masaż „Ciało i dusza”
220 zł | 50 min
	Holistyczny i stymulujący masaż na bazie oleju zapachowego, inspirowany
technikami Dalekiego Wschodu. Masaż opiera się na głaskaniu, uciskach
i rozciąganiu. Inspirowany jest filozofią masażu polinezyjskiego,
ajuwerdyjskiego, tajskiego oraz shiatsu.
p Masaż „Serce natury”
220 zł | 50 min
	Wyjątkowy rytuał, przeznaczony zwłaszcza dla osób żyjących w ciągłym
zabieganiu i stresie. Bazuje na płynnych technikach wschodnich, o działaniu
relaksacyjnym, rozluźniającym i równoważącym przepływ energii.
p Masaż bańką chińską
100 zł | 30 min
Uda-pośladki
80 zł | 20 min
Brzuch

ZABIEGI SPA DLA DZIECI
110 zł | 30 min
90 zł | 30 min

		

40 zł | 20 min
99 zł | 20 min

ZABIEGI NA DŁONIE i STOPY
p Jedwabne dłonie zabieg pielęgnacyjny
dłoni z peelingiem i masażem na masce
p Zabieg parafinowy na dłonie lub stopy

80 zł | 30 min
90 zł | 30 min

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE
p Regulacja brwi		
p Henna brwi		
p Henna rzęs		
p Mikrodermabrazja		
p Peeling kawitacyjny		

30 zł
50 zł
50 zł
100 zł
do zabiegu 60 zł
100 zł
do zabiegu 50 zł
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PIELĘGNACJA TWARZY
pZabieg liftingująco - ujędrniający „Boto lift” 230 zł | 45 min
210 zł | 45 min
p Zabieg witaminowy „Caviar perfection”
210 zł | 45 min
p Zabieg rozświetlający „Illumino gold”
180 zł | 45 min
p Zabieg oczyszczający „Acne balance”		

PiELęGNAcjA ciAłA
S.O.S dla skóry terapia łagodząco-nawilżająca
250 zł | 55 min
Rytuał ciało i dusza
350 zł | 90 min
Termogeniczny zabieg kształtujący
i modelujący sylwetkę „Thermogeniq”
280 zł | 70 min
Peeling całego ciała z nawilżeniem
220 zł | 50 min

MENu Pałacowego
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a
Specjalizuje się również w terapiach prozdrowotnych.
Doświadczona kadra to klucz do sukcesu w walce z wieloma
dolegliwościami, w których możemy Tobie pomóc. Oferujemy
profesjonalną rehabilitację przewlekłych schorzeń oraz dysfunkcji.
250 zł | 50 min
140 zł | 25 min

p Masaż klasyczny całego ciała
p Masaż klasyczny pleców
p Masaż klasyczny pleców
z okładem borowinowym
p Regeneracyjny masaż pleców INDIBA ®

250 zł | 50 min
290 zł | 30 min

To unikalna terapia, której celem jest doprowadzenie do tkanek i komórek
termicznego oraz nietermicznego prądu – wszystko za pomocą specjalnie
opracowanych elektrod. Działanie technologii Indiba® w połączeniu z terapią
manualną prowokuje organizm do odbudowy na poziomie komórkowym .
Efektem jest zdecydowanie szybsza regeneracja tkanek, a więc ich odbudowa.
To z kolei wpływa na redukcję bólu i wydatne zmniejszenie stanu zapalnego.

STREFA WELLNESS
Godziny otwarcia:
poniedziałek- niedziela, święta
9.00-21.00
13:00-15:00
Happy Hours
Pn.-Pt. (do 2 h)

9:00- 13:00, 16:00-21:00
oraz
W WEEkENDY (do 2 h)

WEJŚCIE 1 H
(czas mierzony
od wejścia do szatni)

Osoba dorosła
35 zł
Dziecko 3-12 LAT
18 zł
Dzieci ≤ 3 LAT 	GRATIS 	GRATIS 	GRATIS
WEJŚCIE RODZINNE
1 os. dorosła
+dziecko 3-12 lat
WEJŚCIE RODZINNE
2 os. dorosłe
+ dziecko 3-12 lat
Każde kolejne
+ 10 zł
dziecko

KARNETY
ILOŚĆ WEJŚĆ
5
10

WAŻNOŚĆ
KARNETU
30 dni*
60 dni*

CENA (dorośli)
220 zł**
400 zł**

CENA
(dzieci 3-12 lat)
110 zł
200 zł

W cenie: wstęp na basen (temperatura wody 28°C), jacuzzi i brodzik dziecięcy (34°C),
3 sauny (parowa, fińska, infrared), strefa wypoczynku w Komnacie Relaksu.
Wymiary basenu: 11 x 5 m, głębokość do 1,5m
Wypożyczenie ręcznika: 20 zł
**20% rabat Karta Lojalnościowa (przysługuje tylko przy zakupie karnetów)
*karnet obowiązuje w godzinach otwarcia basenu

Informacje i rezerwacje: Recepcja SPA tel. 89 644 49 72, recepcjaspa@palacmortegi.pl
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Nowość!

Okład y
borowinowe
Zapraszamy do skorzystania z najnowszej propozycji
– okładów borowinowych, poprzedzonych peelingiem
oczyszczającym marki M’onduniq.
Cena zabiegu 150 zł | 40 minut
Borowina nie tylko leczy, ale również wspaniale pielęgnuje skórę.
Wyciąg z borowiny przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu się
skóry i zapewnia zachowanie pięknego wyglądu na długie lata.
Ma działanie nawilżające, wyraźniewygładzające skórę. Borowina
wspomaga leczenie stanów zapalnych, schorzeń mięśni, kości
i stawów, a nawet chorób kobiecych. Borowina jest bogata w kwasy
huminowe, enzymy, estrogeny i mikroelementy. Poprawia krążenie
krwi, działa rozgrzewająco, przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie.

okłADY BorowiNowE
w PAŁACOWYM SPA MORTĘGI
Działanie zabiegów borowinowych polega na przegrzewaniu
równomiernym oraz leczniczym działaniu zawartych w niej
składników organicznych. Najważniejsze z nich to kwasy huminowe,
które w czasie zabiegu penetrują przez skórę do organizmu. Ponadto
istnieje też transport odwrotny tj. ze skóry do warstwy borowiny.
W ten sposób skóra i organizm oczyszczają się.

PAŁAC MORTĘGI
HOTEL & SPA

****

,- CLINIC PALACE
REKOMENDUJE

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH
wbrew groźnie brzmiącej nazwie, Masaż Tkanek Głębokich (MTG)
jest delikatny i przebiega w wolnym tempie.

Celem masażu tkanek głębokich jest:
- wpłynięcie na stan mięśni
- zmniejszenie ich napięcia i rozluźnienie,
a także zwiększenie płynności ruchów,
co ważne - nie powodując przy tym
uczucia dyskomfortu czy bólu.

Sesja 50 minut

270zł
.

�

.

Sesja 90 minut

320zł

PAŁACOWY ZABIEG
MAGDALENY

„EXELLENCE
MAGIC GOLD”
260 zł | 50 min

Arcydzieło w pielęgnacji...
Luksusowy rytuał na twarz,

szyję i dekolt oparty o biomimetyczne
peptydy, olejki i złoto połączony
ze stymulującym masażem
innowacyjną pulsującą głowicą.
Idealny dla osób chcących odprężenia,
wyciszenia i głębokiego relaksu.
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Day spa

PAkiEt
MAGDALENY
289 zł
Pobyt w strefie Wellness
Pałacowy zabieg Magdaleny
„Excellence Magic gold”
Przystawka z Pałacowej karty

ZABIEGI NA TWARZ
W POŁĄCZENIU Z INFUZJĄ
TLENOWĄ
350 zł | 60 min
Infuzja tlenowa to wyjątkowy sposób iniekcji skoncentrowanych składników
aktywnych w głąb skóry za pomocą czystego i naturalnie skoncentrowanego tlenu. W bezbolesny, bezpieczny i niezwykle spektakularny sposób
dostarcza skórze niezwykle cennych substancji zawartych w firmowych
koncentratach oraz zaopatruje komórki w życiodajny tlen.
p 	Intensywny rytuał przeciwzmarszczkowy i ujędrniający „Siła jadu węża”
p 	Głęboko regenerujący i odżywczy rytuał „Sekret ślimka”
p 	Ultranawilżający i rewitalizujący zabieg z kwasem hialuronowym
i komórkami macierzystymi „Hifusion aqvadermie”
p 	Odmładzający rytuał rozświetlający „Dragons blood”
p 	Kojąca terapia skóry naczyniowej, delikatnej i nadreaktywnej „Laser-iq”

MENu Pałacowego
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Day spa
PAKIET
RUMIANKOWY
149 zł
Pobyt w strefie
Wellness
Masaż twarzy,
szyi i dekoltu
Mała czarna
z Pałacowym
ciastkiem

MENu Pałacowego
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Day spa
PAkiEt
rELAkSAcYjNY
219 zł
Pobyt w strefie
Wellness
Masaż relaksacyjny ciała
	K

Koktajl owocowy
Szefa Kuchni

MENu Pałacowego
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Day spa
PAkiEt
LAwENDowY
379 zł
Pobyt w strefie
Wellness
Głęboko dotleniający
i ultranawilżający rytuał na
twarz w połączeniu
z infuzją tlenową
Kawa Latte
w towarzystwie
Pałacowej Słodkości

MENu Pałacowego
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Day spa
PAkiEt
rÓżANY
259 zł
Pobyt w strefie
Wellness
Zabieg na ciało S.O.S
dla skóry, terapia
łagodząco – nawilżająca
Chrupiąca sałata w
towarzystwie sosu winegret,
rozgrzewająca herbata

Pałacowe SPA Mortęgi
to wYjĄtkowE MiEjScE ukrYtE
w PiękNYch, ELEGANckich wNętrzAch
PAłAcu MortęGi. LukSuSowA StrEfA
DozNAń DLA ciAłA i DuchA,
GDziE w AtMoSfErzE SzAcuNku DLA SiEBiE,
oDkrYwAMY PrzYjEMNości ł
PYNĄcE
z rĄk DoświADcz
oNYch tErAPEutÓw.

