SALONY PIĘKNA
I URODY SPA
PIELĘGNACYJNE ZABIEGI NA CIAŁO /THALGO/
PEELING CIAŁA BANKIETOWY

120 zł

PEELING CIAŁA z wmasowaniem kremu

150 zł

PEELING CIAŁA “INDOCEANE” z maską wygładzającą

190 zł

TONNING BODY WRAP Z PEELINGIEM
Zabieg tonizująco – detoksykujący (90 min.)

260 zł

MASAŻE CZĘŚCIOWE

MICRONIZED MARINE ALGAE BODY WRAP Z PEELINGIEM
Wyszczuplająco – antycellulitowy zabieg na bazie algi (90 min.)

290 zł

PERFECT BODY SCULPT TREATMENT
Intensywny zabieg modelująco – antycellulitowy
z wyszczuplającą maską, peelingiem i masażem próżniowym (90 min.)

320 zł

110 zł

MASAŻ PLECÓW LUB NÓG (25 min.)
MASAŻ PLECÓW NA CIEPŁYM OLEJKU (25 min.)
MASAŻ PLECÓW ŚWIECĄ (25 min.)
MASAŻ PLECÓW GORĄCYMI KAMIENIAMI (30 min.)

120 zł
130 zł
130 zł

MASAŻE CAŁOŚCIOWE

INDOCEANE
Luksusowy zabieg relaksujący z peelingiem, mleczną kąpielą, masażem
regenerującym i maską na ciało (150 min.)

420 zł

PACIFIQUE RITUAL
Relaksujący zabieg z egzotycznym peelingiem, lagunową kąpielą oraz
masażem ciepłymi stemplami na aromatycznym olejku (120 min.)

380 zł

ROYAL TREATMENT Z MASAŻEM GORĄCYMI KAMIENIAMI
Zabieg likwidujący napięcie i zmęczenie mięśni z luksusowym
peelingiem oraz masażem gorącymi kamieniami (120 min.)

350 zł

GOLD & PEARLS BODY CEREMONY

240 zł

240 zł

HYDROTERAPIA – URZĄDZENIA
70 zł
80 zł
120 zł
40 zł
70 zł

MAXIMUS – zabieg z wykorzystaniem nowoczesnej technologii polegającej na
dynamicznej aktywacji mięśni oraz TriLipo RF, o działaniu wyszczuplającym,
modelującym sylwetkę, a także antycellulitowym



350 zł

290 zł

YUMMY MUMMY CEREMONY
Zabieg regenerujący z efektem ujędrnienia i wygładzenia
z egzotycznym peelingiem, masażem pleców i maską kokosową
(90 min.)

260 zł

ZABIEGI UJĘDRNIAJĄCO – WYSZCZUPLAJĄCE

PISTACHIO & COCONUT CEREMONY
Odżywczy zabieg dla skóry suchej i wiotkiej z peelingiem pistacjowym,
masażem pleców i maską kokosową (90 min.)

190 zł

masaż wibracyjny (25 min.)

CZEKOLADOWA ROZKOSZ
Pachnący czekoladą zabieg wyszczuplający i modelujący sylwetkę,
z peelingiem, masażem i rozgrzewającą maską na całe ciało (120 min.)

180 zł

320 zł

PISTACHIO & CHOCOLATE CEREMONY
Peeling pistacjowy z rozgrzewającą maską czekoladową na całe ciało
oraz wmasowaniem kremu (60 min.)

240 zł

VICHY SHOWER (15 min.) - hydromasaż relaksacyjny
MASAŻ PODWODNY W WANNIE Z DODATKAMI (20 min.)
KĄPIEL INDOCEANE lub PACIFIQUE
SEANS W ŁAŹNI PAROWEJ (max. 2 osoby) (15 min.)
SEANS W KAPSULE– sauna parowa, podczerwień, koloroterapia oraz

ZABIEGI NA CIAŁO /PURLES/
Zabieg odmładzająco – relaksujący, z peelingiem z drobinkami złota,
aromatyczną kąpielą, maską lśniącą złotem oraz z wmasowaniem
rozświetlającego nektaru (120 min.)

230 zł

MASAŻ CAŁOŚCIOWY (50 min.)
MASAŻ NA AROMATYCZNYM CIEPŁYM OLEJKU (50 min.)
MASAŻ ZIOŁOWYMI STEMPLAMI (40 min.)
RELAKSACYJNY MASAŻ DE LA MER (40 min.)
EKSKLUZYWNY MASAŻ INDOCEANE (50 min.)
MASAŻ CAŁEGO CIAŁA GORĄCYMI KAMIENIAMI (60 min.)

290 zł

Brzuch + boki
Uda przód lub tył

Pośladki + uda tył

Ramiona

Okolice kolan
VACUSTYLER – wyszczuplanie bez wysiłku, likwidacja cellulitu, redukcja


odwodu bioder i ud

POJEDYNCZY ZABIEG (30 min.)

SERIA 3 ZABIEGÓW (3 x 30 min.)

SERIA 6 ZABIEGÓW (6 x 30 min.)

SPM – próżniowe działanie na tkankę łączną, regeneracja skóry

ZABIEG NA BRZUCH (15 min.)

ZABIEG NA DWIE PARTIE CIAŁA / brzuch, uda, pośladki,
plecy (30 min.)

Czynne od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 21:00; Rezerwacja zabiegów: 33 82 60 503; 100
e-mail: recepcja@klimczok.pl; spa@klimczok.pl
Naszych Gości chcących korzystać ze SPA, zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów,
dzięki czemu odbędą się one w najbardziej dogodnym dla Państwa terminie.

400 zł
300 zł
400 zł
250 zł
190 zł

100 zł
90 zł
60 zł

50 zł
100 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ /THALGO/

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ /PURLES/
DNA PROTECTION EXPERT

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU - relaksacyjny

90 zł

MASAŻ DERMASTIM - ujędrniający

130 zł

PEELING TWARZY Z RELAKSUJĄCYM MASAŻEM I MASECZKĄ

180 zł

AQUARELLE
Zabieg nawilżająco – energetyzujący z mikronizowaną algą

190 zł

Zabieg oczyszczająco - detoksykujący, z aktywnymi formami witaminy C
oraz węglem aktywnym

SUSHI CEREMONY
Zabieg anti – aging, odżywczy, rozświetlający i wyrównujący
koloryt skóry

Ekspresowy zabieg THALGO z peelingiem, ampułką i maską

GOLD & PEARLS CEREMONY

Zabieg nawilżająco – wzmacniający z morskimi mikroelementami
i minerałami

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ
/DERMALOGICA/

270 zł

COLD CREAM MARINE RITUAL
Zabieg kojąco – odżywczy dla skóry wrażliwej

280 zł

EYE EXPERT TREATMENT
Zabieg na okolice oczu z kolagenem lub kwasem hialuronowym

150 zł

ULTRACALMING TREATMENT

Zabieg multiwitaminowy, odżywczy i regenerujący z peelingiem na dłonie

240 zł

Rozświetlający zabieg dla skóry przedwcześnie starzejącej się na twarz,
szyję i dekolt z intensywnie ujędrniającą maską na szyję z peelingiem
i maską na dłonie

420 zł

ZABIEGI NA TWARZ Z UŻYCIEM SPRZĘTU
SPECJALISTYCZNEGO
MAXIMUS - zabieg z wykorzystaniem nowoczesnej technologii polegającej na
dynamicznej aktywacji mięśni oraz TriLipo RF,
dający efekt bezinwazyjnego liftingu.
Spektakularny zabieg podnoszący owal twarzy, wygładzający i ujędrniający

Twarz + oczy + szyja + podbródek
Szyja lub podbródek lub dekolt

320 zł
390 zł
440 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

EXCEPTIONAL MARINE RITUAL
Zabieg intensywnie liftingujący z ujędrniającym masażem twarzy, szyi i
dekoltu, z użyciem preparatów na bazie hormonów algowych
przywracających skórze gęstość i doskonały wygląd

250 zł

AGE SMART THERAPY
360 zł

OCEAN TREATMENT FOR MEN
Energetyzująco – nawilżający zabieg dla mężczyzn

Zabieg oczyszczający o działaniu antybakteryjnym, z oczyszczaniem
manualnym

MULTIVITAMIN POWER TREATMENT
340 zł

SILICUM MARINE TREATMENT
Zabieg ujędrniający z maską modelującą polecany po 40. roku życia

MEDIBAC CLEARNING TREATMENT

Zabieg kojąco – łagodzący dla skóry wrażliwej i skłonnej do podrażnień

HYALU – PROCOLLAGEN WRINKLE CORRECTING
Spektakularny efekt wygładzenia i wypełnienia zmarszczek z kwasem
hialuronowym i kolagenem

260 zł

190 zł

HYDRA – FORTIFYING TREATMENT




240 zł

Odmładzający zabieg z ekstraktem z szampana, pereł i złota

EXPRESS TREATMENT

250 zł


MANICURE KLASYCZNY

MANICURE LUX

MANICURE HYBRYDOWY

ZABIEG Z PEELINGIEM I MASKĄ PARAFINOWĄ

PEDICURE KLASYCZNY

PEDICURE HYBRYDOWY
PEDICURE SPECIAL SPA

95 zł
130 zł
130 zł
85 zł
150 zł
180 zł

Ekskluzywna pielęgnacja stóp z peelingiem i maską

190 zł

DEPILACJA:
500 zł
190 zł






120 zł
70 zł
60 zł
30 zł

NOGI
ŁYDKI LUB PACHY
PACHWINY LUB RĘCE
OWŁOSIENIE GÓRNEJ WARGI LUB BROD

MIKRODERMABRAZJA - z ampułką i maską poprawia napięcie
skóry, redukuje blizny i przebarwienia

IBEAUTY – peeling kawitacyjny z łagodzącą ampułką (25 min.)

240 zł

ZABIEG ANTYBAKTERYJNY Z MASKĄ PRZECIWTRĄDZIKOWĄ

IBEAUTY SKIN PURITY REVIVER – peeling kawitacyjny
i sonoforeza – zabieg intensywnie oczyszczający (30 min.)

170 zł

IBEAUTY HYDRATION CORRECTOR – peeling kawitacyjny
i sonoforeza – zabieg intensywnie nawilżający (45 min.)

190 zł

IBEAUTY WRINKLE CORRECTOR – peeling kawitacyjny i fale
radiowe – zabieg intensywnie liftingujący i wypełniający zmarszczki
(45 min.)

ZABIEGI DLA DZIECI DO 13 LAT

90 zł
(90 min.)

220 zł

ODŻYWCZA MASKA PARAFINOWA NA DŁONIE LUB STÓPKI
AROMATYCZNY MASAŻ PLECÓW TUTTI – FRUTTI (25 min.)

40 zł
100 zł

CZEKOLADOWY MASAŻ PLECÓW (30 min.)

100 zł

250 zł

KOMORA HIPERBARYCZNA
Terapia hiperbaryczna znacząco odwraca procesy starzenia się organizmu,
wspomaga regenerację skóry oraz zdrowia, przywraca energię i witalność





1 zabieg (55 min.)
3 zabiegi (3 x 55 min.)
5 zabiegów (5 x 55 min.)
10 zabiegów (10 x 55 min.)

199 zł
179,10 zł / 1 zabieg
169,15 zł / 1 zabieg
159,20 zł / 1 zabieg

WAŻNE WSKAZOWKI DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z NASZYCH SALONÓW PIĘKNA I URODY SPA:





Zalecamy przybycie 10 minut przed umówionym terminem.
Prosimy o nieprzynoszenie do SPA biżuterii lub innych przedmiotów wartościowych oraz telefonów komórkowych.
Gościom SPA zapewniane są szlafroki, ręczniki i kapcie.
BEZKOSZTOWA ANULACJA ZABIEGU możliwa jest na 4 godziny przed zarezerwowanym terminem.
- W innym przypadku Gość zostaje obciążony pełną wartością zabiegu

