CENNIK SPA

Zemborzyce Tereszyńskie 97 A
20-515 Lublin
tel. 507 146 884
spa@hotel-korona.com

NOWOŚCI ZABIEGOWE
Masaż twarzy kobido 60'/90'
(niechirurgiczny lifting twarzy)

250/290 zł

SKEYNDOR - rytuały na ciało
Szafirowy dotyk

320 zł

(zabieg witalizujący, przeciwdziałający uczuciu zmęczenia)

Powiew orientu

(holistyczny rytuał relaksujący)

300/350 zł

BANDAŻE AROSHA - modelujące zabiegi na ciało
Detoxy kit NEW

200 zł

Adipocel kit

260 zł

Oedemacel kit

260 zł

Lipofit kit

260 zł

SKEYNDOR - zabiegi na twarz
Corrective

360 zł

Eternal

320 zł

Global lift

350 zł

Power C+

250 zł

Power hyaluronic

250 zł

(dogłębne oczyszczenie i dotlenienie organizmu)

(zabieg zwalczający cellulit włóknisty w zaawansowanym stadium)
(zabieg redukujący cellulit wodny i obrzęki)
(intensywny zabieg wyszczuplający brzuch )

(nowoczesny zabieg intensywnie wygładzający zmarszczki)
(zabieg ujędrniający, anti-age z komórkami macierzystymi)
(innowacyjny zabieg liftingujący, poprawiający owal twarzy)
(rozświetlająca terapia o działaniu antyoksydacyjnym)
(zabieg głęboko nawilżający i wygładzający)

Medical SPA KORONA
Masaż leczniczy 30'/60'

200/250 zł

Masaż leczniczy 90' całego ciała
z elementami terapii miejscowej

290 zł

Terapia przeciwbólowa 60'

190 zł

Drenaż limfatyczny pneumatyczny 25'/40'
Terapia lampą SOLUX
Kinesiotaping

(uzupełnienie terapii leczniczej)

50/60 zł
30 zł
50/70 zł

Kąpiele lecznicze

90 zł

Okłady borowinowe

70 zł

(siarkowe/magnezowe)

MASAŻE
Klasyczny 30'/60'/90'

100/175/220 zł

Manualny drenaż limfatyczny 30'/60'

200/250 zł

Aromaterapeutyczny 30'/60'

200/250 zł

Gorącymi kamieniami 60'/90'

220/270 zł

Stemplami ziołowymi 60'

200 zł

Gorącą świecą 30'/60'

200/250 zł

Miodem 30'/60'

200/250 zł

Gorącą czekoladą 30'/60'

220/270 zł

Kuracja wyszczuplająca z krioterapią 75'

290 zł

Maderoterapia 60'/90'

250/350 zł

Abhyanga 60'/75'

(masaż całościowy)

250/280 zł

Shiroabhyanga 30' (masaż częściowy)

160 zł

Balijski 60'

250 zł

ZABIEGI I RYTUAŁY NA CIAŁO
Perła orientu

(zabieg głęboko nawilżający skórę)

350-400 zł

Sekrety Ajurwedy

350 zł

Egzotyczne wakacje na Bali

380 zł

Zrelaksowana Mama

350 zł

Peeling całego ciała

180 zł

(zabieg wzmacniający dla skóry dojrzałej)
(zabieg głęboko rozluźniający)

(zabieg dla kobiet w ciązy i karmiących piersią)
(zabieg głęboko oczyszczający i nawilżający)

KĄPIELE
Kleopatry

90 zł

W piwie

90 zł

Jabłkowo-ziołowy ogród

90 zł

Smukła sylwetka

90 zł

Łaźnia algowo-błotna

90 zł

(kąpiel w mleku)

(kąpiel w aromatycznych ziołach)
(kąpiel w wyciągach roślin o działaniu diuretycznym)
(seans w łaźni organizujemy dla min. 4 osób)

KOSMETYKA
Konsultacja kosmetologiczna

GRATIS

Kolagenowa regeneracja z nanozłotem

290 zł

Kolagenowa regeneracja SILVER

290 zł

Biodermabrazja z maską algową

190 zł

Kawitacja na twarz z maską algową

190 zł

(zabieg intensywnie nawilżający)

(zabieg odżywczo-ujędrniający)

(zabieg złuszczający i rozjaśniający)
(zabieg złuszczający i rozjaśniający)

Henna brwi

40 zł

Regulacja brwi

40 zł

Henna brwi + regulacja

60 zł

Henna rzęs

40 zł

Henna brwi + rzęs + regulacja

80 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
Aksamitne dłonie

90 zł

Aksamitne stopy

90 zł

Parafina dłoni lub stóp

90 zł

(peeling, maska, masaż dłoni)
(peeling, maska, masaż stóp)

KLAPP - zabiegi na twarz
Skinshooter - mezoterapia bezigłowa

370-390 zł

Skuteczne oczyszczanie

350-370 zł

(manualne czyszczenie twarzy)

Ekspress lift

230 zł

Zabiegi lunchowe
Detox Push up

190 zł

3 kroki do rewitalizacji skóry

190 zł

(masaż twarzy silnie liftingujący)

(zabieg detoksykująco - liftingujący)
(zabieg silnie nawilżający, wzmacniający)

Beautiful Eyes

(zabieg ujędrniający na okolice oczu)

90 zł

Zabiegi setowe
C-Pure

450 zł

Repagen Exclusive Strong

450 zł

Hialuronowa Infuzja

450 zł

Micro Retinol Soft

450 zł

Cuvee Prestige

450 zł

(zabieg rozjaśniający przebarwienia z wit. C)
(zabieg regenerujący, anti-aging)

(zabieg bandażowania poprawiający owal twarzy)
(zabieg witaminowy, zapobiegający przebarwieniom)
(luksusowa pielęgnacja anti-aging)

ZABIEGI DLA DZIECI
Słodka chwila 30'

90 zł

Kamykowy raj 20'

90 zł

Bajkowy tatuaż

40 zł

(masaż plecków czekoladą)
(masaż plecków ciepłymi kamieniami)
(zmywalny tatuż)

*zabiegi wykonywane są w obecności rodzica/opiekuna

STREFA WODNA
STREFA WODNA obejmuje:
basen z hydromasażami i brodzikiem dla dzieci
jacuzzi
sauna sucha
łaźnia parowa z aromaterapią i koloroterapią
pokój relaksu z muzykoterapią
Dni powszednie (od niedz. godz. 14:00 do piąt. godz. 16:00)
Wejście jednorazowe 60'/90'
30/35 zł
Weekend (od piąt. godz. 16:00 do niedz. godz. 14:00)
Wejście jednorazowe 60'/90'
Dzieci do lat 12

40/46 zł

50% ceny standardowej

Bilet indywidualny NO LIMIT

49 zł

Bilet indywidualny NO LIMIT weekend

59 zł

(obowiązuje od niedz. godz. 14:00 do piąt. godz. 16:00)
(obowiązuje od piąt. godz. 16:00 do niedz. godz. 14:00)

Bilet rodzinny NO LIMIT

(do dwóch osób dorosłych + od jednego do trójki dzieci do 12 r.ż)

150 zł

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług prosimy o
wcześniejszą rezerwację zabiegów w Recepcji SPA
tel. 81 503 20 02 wew. 150, kom. 507 146 884
spa@hotel-korona.com
Strefa zabiegowa SPA: pn-nd 10:00 - 20:00
Strefa wodna SPA: pn-nd 10:00 - 22:00

DLA GOŚCI HOTELU WSTĘP DO STREFY WODNEJ SPA WLICZONY
JEST W CENĘ POBYTU

