CEREMONIA KLEOPATRY - peeling/ maska/seans w saunie lub kapsule/ balsam
Zabieg oparty na złocie, perłach, szampanie i kawiorze. Złoto
uelastycznia skórę oraz pobudza proces produkcji kolagenu,
poprawiając jej kondycję. Perły przez starożytnych Egipcjan
zwane „łzami aniołów”, cenione ze względu na właściwości
rozświetlające, przyczyniają się także do redukcji zmarszczek,
ujędrniając skórę (czas 55 min.)
AROSHA zabieg z bandażami - peeling/ bandaże i serum /seans w saunie
lub kapsule/ balsam zabieg stworzony do walki z problemem cellulitu
obrzękowego i włóknistego. Wyjątkowa kombinacja aktywnych
składników, działając synergicznie, zwalcza pierwotne przyczyny
powstawania cellulitu, tj. rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz
międzykomórkowe gromadzenie płynów, mające na celu walkę
ze wzrostem adipocytów odpowiedzialnych za pojawianie się
cellulitowych grudek na skórze. (czas 50 min.)

MASAŻE CZĘŚCIOWE
280 zł

Połączenie zabiegu na ciało z masażem. To kompleksowy zabieg, który
można określić CEREMONIĄ dla ciała i duszy. Standardowo rytuał trwa 100
minut, a schemat jest następujący:
peeling/ maska/seans w saunie lub kapsule/ rozluźniający masaż całego ciała i głowy
Zachęcamy także pary, przyjaciółki, mamy z córkami do spędzenia czasu
razem w naszym SPA. Posiadamy gabinet DUO gdzie odbywa się rytuał,
jest to czas który zbliża do siebie i dostarcza pozytywną energię.

RYTUAŁ ENERGIA HEMATYTU (czas 100 min.)
RYTUAŁ ZIELONA HERBATA DETOX (czas 100 min.)
RYTUAŁ CZEKOLADOWA ROZKOSZ (czas 100 min.)
RYTUAŁ KLEOPATRY ZŁOTA ALGA (czas 100 min.)
RYTUAŁ KLEOPATRY ZŁOTA ALGA + kąpiel perełkowa
w kozim mleku (czas 120 min.)
RYTUAŁ POMARAŃCZOWA POKUSA Relaksacyjny rytuał
na ciało zaczynający się od peelingu ciała połówkami
pomarańczy i solą atlantycką. Ma za zadanie rozluźnić
napięte mięśnie i rozbić nagromadzony stres (czas 100 min.)
RYTUAŁ CZTERY ŻYWIOŁY Niesamowita podróż przez
świat żywiołów:
WODA – odprężająca kąpiel z kompozycją zapachową
OGIEŃ – solno – enzymatyczny peeling ciała z kompozycją zapachową
ZIEMIA – okład na ciało z żółtej glinki z kompozycją zapachową
POWIETRZE – głęboko relaksacyjny masaż z kompozycją zapachową
(czas 120 min.)

95 zł

MASAŻ PLECÓW ŚWIECĄ AROMATERAPEUTYCZNĄ

95 zł

MASAŻ PLECÓW CZEKOLADĄ (czas 25 min.)

95 zł

KLASYCZNY MASAŻ PLECÓW (czas 25 min.)

100 zł

300 zł

RYTUAŁY SPA

RYTUAŁ SZAFIROWY DOTYK (czas 100 min.)

90 zł

MASAŻ PLECÓW KAMIENIAMI (czas 25 min.)
(czas 25 min.)

zabiegi na ciało zakończone masażem

RYTUAŁ ZIELONA ALGA (czas 100 min.)

RELAKSACYJNY MASAŻ PLECÓW LUB NÓG (czas 25 min.)

1 osoba 300 zł/
dla 2 osób 550 zł
1 osoba 320 zł/
dla 2 osób 570 z
1 osoba 320 zł/
dla 2 osób 570 zł
1 osoba 330 zł/
dla 2 osób 590 zł
1 osoba 320 zł/
dla 2 osób 570 zł
1 osoba 330 zł/
dla 2 osób 590 zł

Mini MENU

MASAŻE CIAŁA
MASAŻ BAZOWY NA OLEJKU MIGDAŁOWYM

160 zł

MASAŻ KLASYCZNY

180 zł

AROMATERAPEUTYCZNY NA BAZIE CIEPŁYCH OLEJKÓW

170 zł

MASAŻ KLEOPATRY NA BAZIE ZŁOTEJ EMULSJI

170 zł

MASAŻ LAWENDOWY/TRUSKAWKOWY

170 zł

MASAŻ FOR MAN na bazie masła shea

170 zł

ROKITNIKOWY MASAŻ CIAŁA

180 zł

MASAŻ ŚWIECĄ AROMATERAPEUTYCZNĄ

190 zł

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ (czas 40 min.)

180 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI (czas 70 min.)

220 zł

USŁUGI DODATKOWE
REGULACJA BRWI

15 zł

HENNA RZĘS

20 zł

HENNA BRWI

30 zł

HENNA BRWI I RZĘS

40 zł

HENNA BRWI I RZĘS Z REGULACJĄ

50 zł

1 osoba 370 zł/
dla 2 osób 660 zł
1 osoba 310 zł/
dla 2 osób 560 zł

1 osoba 350 zł/
dla 2 osób 630 zł

Rytuały SPA to świetna propozycja na prezent!
Zapytaj w recepcji SPA o voucher, służymy pomocą w dobraniu
odpowiedniego zabiegu

Istnieje bezkosztowa anulacja zabiegu co najmniej 4 godziny przed planowaną
godziną zabiegu. Jeśli rezerwacja nie zostanie anulowana w podanym
terminie zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa rachunku 50%
wartości zabiegu lub kwotą 50 zł w przypadku nie ustalenia rodzaju zabiegu.
Rezygnacji z zabiegu możecie Państwo dokonać w godzinach otwarcia SPA
Botanica lub po jego zamknięciu w Recepcji hotelowej.

Hotel Stok**** Ski&Spa
ul. Jawornik 52a, 43-460 Wisła
tel. 33 856 40 32 (wew. 41032), kom. 668 017 672
spa@hotelstok.pl/www.hotelstok.pl

Spa Botanica

Spa Botanica
Nasza wiedza i pasja
dla Twojego
piekna i relaksu...

ZABIEGI MARKI KLAPP

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
ZABIEGI PODSTAWOWE
MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU z ampułką dobraną
indywidualnie do potrzeb skóry

100 zł

ZABIEG ALGOWY dobrany odpowiednio do rodzaju skóry

130 zł

COMPLEX TREATMENT algowy zabieg z peelingiem
kawitacyjnym oraz sonoforezą na ampułce, indywidualnie
dobranej do rodzaju skóry

220 zł

ZABIEGI APARATUROWE
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA (dodatkowo do
zabiegów na twarz) złuszczanie mechaniczne za pomocą głowic
ze sproszkowanym diamentem

60 zł

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA – SKINSHOOTER dzięki elektrolizie
Mezodoktor w głąb skóry zostaje wtłoczone do 6 ml aktywnych
składników. Nawilża, uelastycznia i poprawia gęstość skóry

390 zł

ZABIEGI MARKI SKEYNDOR
POWER HIALURONIC EYES zaawansowany zabieg z kwasem
hialuronowym na okolice oczu i rzęs
AQUATHERM zabieg wykorzystujący kojące działanie
wody termalnej, zapewniając natychmiastowe ukojenie
i wzmocnienie skóry wrażliwej
POWER HIALURONIC zabieg z kwasem hialuronowym
dla każdego rodzaju skóry wymagającej intensywnego
nawodnienia

50 zł

X – TREME REGULATING BLACK MASK regulująca czarna
maska peptydowa, zmniejsza zmarszczki mimiczne, silnie
detoksykuje

200 zł

PURE C – ODŻYWIENIE I REGENERACJA Zabieg nawilżający,
rozświetlający wyrównujący koloryt skóry.

250 zł

HYDRA FLASH MASK zapewnia ekspresowe odświeżenie,
nawilża oraz niweluje oznaki zmęczenia; zawiera ekstrakt
z ogórka, aloesu, bylicy, lilii i jaśminu

280 zł

PURE C – LIFTING I ROZŚWIETLENIE zab. na bazie
rozświetlającej witaminy C połączony z maską o działaniu
detoksykującym i liftingującym z użyciem kriogłowicy

280 zł

CLINICAL CARE zab. normalizujący dla skór problematycznych

170 zł

CSIII zab. z płatem kolagenowym, działa odmładzająco i nawilżająco

170 zł

WITAMINA A+C rozświetla, regeneruje, działa naprawczo
i przeciwstarzeniowo

180 zł

210 zł
290 zł

290 zł

POWER C zabieg energetyzujący, rozświetlający
i antyoksydacyjny z 25% stężeniem wit. C

300 zł

ANTI AGE Z PŁATEM KOLAGENOWYM ochrona przed
pierwszymi oznakami starzenia

290 zł

CLEAR BALANCE zabieg silnie oczyszczający dla skór
trądzikowych

300 zł

ETERNAL – komórki macierzyste - intensywna terapia
przeciwstarzeniowa wykorzystująca komórki macierzyste
z ekologicznej jabłoni

350 zł

CORRECTIVE - BOTOX LIKE przeciwstarzeniowy zabieg
z naturalnymi peptydami wypełniającymi zmarszczki

390 zł

POLUB NAS NA FB
SPA Botanica

DETOX TREATMENT (dodatkowo do zabiegu) – detoksykująca
i głęboko oczyszczająca maska, będąca idealnym wstępem
do zabiegów pielęgnacyjnych. Zwiększa efektywność zabiegu
pozwalając na głębszą penetrację składników aktywnych.
Działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo

PIELĘGNACJA STÓP

TERAPIE WODNE
OCEAN DREAM zabieg w kapsule Derma Life z zastosowaniem
na przemian hydroterapii, koloroterapii, sauny suchej i parowej
KĄPIEL w wannie z hydromasażem z dodatkiem soli:
ziołowa lub owocowa/algowo-termalna/sosnowa

60 zł
60/80/90 zł

PIELĘGNACJA DŁONI
MANICURE PODSTAWOWY/Z MALOWANIEM
przywraca dłoniom i paznokciom estetyczny wygląd oraz
nawilża skórę

70/90 zł

PEDICURE PODSTAWOWY/Z MALOWANIEM
wykonywany frezarką, doskonale wygładza, przywraca stopom
lekkość i jedwabistą gładkość
NAWILŻAJĄCY ZABIEG PARAFINOWY NA STOPY
doskonale łączy intensywną pielęgnację z uczuciem relaksu
i widocznym efektem regeneracji skóry stóp

100/120 zł

150 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA
PEELING SOLNY oczyszcza i odświeża skórę. Idealny dla skóry
suchej, szarej pozbawionej blasku (czas 30 min.)

100 zł

PEELING ROKITNIKOWY zabieg z wykorzystaniem
peelingu solnego z drobinkami pestek malin to kosmetyk,
który pokochasz. Skutecznie i bardzo dokładnie oczyszcza
skórę, pozostawiając ją miękką i piękniejszą. Rokitnik m.in.
przyspiesza regenerację uszkodzonego naskórka, redukuje
przebarwienia i łagodzi podrażnienia (czas 30 min.)

150 zł

PEELING CIAŁA + MASAŻ RELAKSACYJNY solny peeling ciała
połączony z rozluźniającym masażem na bazie odżywczego
masła shea (czas 70 min.)

220 zł

ROKITNIKOWY PEELING CIAŁA + MASAŻ cudowna moc witamin.
Połączenie pielęgnacji ciała wraz z masażem na bazie oleju z rokitnika
i marchwi, odżywia, ujędrnia i regeneruje skórę ciała (czas 70 min.)

270 zł

ZIELONA ALGA - PEELING/ MASKA/SEANS W SAUNIE LUB KAPSULE/ BALSAM
zabieg na ciało na bazie zielonej algi, która oczyszcza,
detoksykuje oraz działa ujędrniająco na skórę (czas 70 min.)

210 zł

SZAFIROWY DOTYK - CEREMONIA POWITALNA/ PEELING/ MASKA/SEANS
Kremowy, energetyzujący okład na ciało
z szafirowymi drobinkami, które rozjaśniają, rewitalizują skórę
oraz poprawiają jej koloryt. Ten klejnot wellness, znany również jako
niebiański kamień szlachetny dodaje skórze energii i blasku (czas 50 min.)

270 zł

ENERGIA HEMATYTU - ceremonia powitalna/ peeling/ maska/seans
w saunie lub kapsule/ balsam Wyciąg z hematytu, organiczne błoto
i woda z Salies-de-Bearn wzmacniają mechanizmy obronne
skóry, wykazują działanie ujędrniające i remineralizujące.
Hematyt, minerał bogaty w żelazo, koi skórę, poprawia jej
koloryt oraz wspomaga tworzenie kolagenu. Maska polecana
dla osób w trakcie regeneracji sportowej/zdrowotnej (czas 50 min.)

270 zł

280 zł

270 zł

W SAUNIE LUB KAPSULE/ BALSAM

INNOWACYJNY MANICURE MONOFAZA
nowoczesna metoda dająca trwały efekt do 10 dni! Pierwsza
metoda dająca paznokcie suche od razu po wyjściu z gabinetu!

110 zł

NAWILŻAJĄCY ZABIEG PARAFINOWY NA DŁONIE
łączy intensywną pielęgnację z uczuciem relaksu i widocznym
efektem regeneracji skóry dłoni

150 zł

ZIELONA HERBATA DETOX - ceremonia powitalna/ peeling/ maska/seans
w saunie lub kapsule/ balsam Ten okład na ciało z efektem rozgrzania
jest opracowany na bazie zielonej herbaty i owoców cytrusowych,
które usuwają płyny i zanieczyszczenia. Duża moc stymulująca,
antyoksydacyjna i detoksykująca składników aktywnych (czas 55 min.)

ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY ZABIEG NA DŁONIE
z intensywnym peelingiem oraz regenerującą maską jogurtową
i masażem dłoni

210 zł

CZEKOLADOWA ROZKOSZ - peeling/ maska/seans w saunie lub kapsule/ balsam
przyjemna ciepła musująca maska na ciało, która daje efekt
wygładzenia skóry i rewitalizacji. Przyjemny czekoladowy
zapach pozostaje na skórze cały dzień (czas 55 min.)

