ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
FACE TREATMENTS

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
FACE TREATMENTS
1. Konsultacja kosmetyczna do zabiegu
Cosmetic consultation in a treatment

bezpłatna (free)

2. Zabieg Stress Balance
Stress Balance - calming treatment

220 PLN

Pielęgnacja skóry podrażnionej oraz szczególnie wrażliwej na wpływ środowiska, stres,
zmiany temperatury. Łagodzi uczucie napięcia, zmniejsza zaczerwienienia wywołane
przesuszeniem skóry.
3. Zabieg Hydro Balance
Hydro Balance - moisturizing treatment

220 PLN

Zabieg przeznaczony dla skóry suchej wymagającej natychmiastowego intensywnego
nawilżenia. Zapewnia skórze intensywne nawilżenie przez 24-godziny oraz jedwabistą
gładkość.
4. Zabieg Vital Balance
Vital Balance – vitamin regenerating treatment

240 PLN

Wieloskładnikowa witaminowa regeneracja skóry przeznaczona dla cery zmęczonej.
Przywraca jędrność i elastyczność skórze dając jej naturalnie zdrowy wygląd
5. Zabieg Age Control
Age Control - smoothness treatment

240 PLN

Zabieg dla każdego rodzaju skóry, intensywnie nawilża i rozświetla cerę oraz redukuje drobne
linie i zmarszczki.
6. Zabieg Caviar Perfection
Caviar Perfection – for sensitive and mature skin treatment

240 PLN

Prawdziwy luksus dla cery wrażliwej oraz dojrzałej. Kompozycja wysoce aktywnych
składników wraz z luksusowym ekstraktem z kawioru działa wygładzająco na głębokie
zmarszczki. Zwiększa elastyczność, objętość oraz nawilżenie skóry.
7. Zabieg Pure Balance
Pure Balance - cleaning treatment

220 PLN

Intensywnie oczyszczający zabieg zapobiegający powstawaniu stanów zapalnych skóry, działa
antybakteryjnie, pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii powodujących
powstawanie wyprysków.
8. Zabieg Eyes Contour
Eyes Contour - regenerating eyes treatment
Zabieg regenerujący zmęczona skórę wokół oczu oraz pomagający zredukować opuchliznę i
sińce. Nawilża oraz odżywia delikatna okolicę oczu.

80 PLN

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
FACE TREATMENTS
9. Zabieg Premium Crocus Pro Youthing
Premium Crocus Pro Youthing - rejuvenation treatment

240 PLN

Zabieg polecany dla skóry dojrzałej oraz na pierwsze, widoczne efekty starzenia. Ujędrnia,
wygładza, liftinguje. Wykorzystywane do zabiegu kosmetyki zawierają cząsteczki jedwabiu,
które sprawiają, ze skóra staje się niezwykle gładka i miękka, a wyjątkowy ekstrakt z magnolii,
wnikając głęboko w skórę, zapewnia utrzymanie jej elastyczności i młodzieńczej sprężystości.
10. Peeling kawitacyjny / Cavitation peeling

40 PLN

Nowoczesna metoda dla głębokiego oczyszczania skóry za pomocą ultradźwięków.
11. Sonofreza / Sonophoresis
Zabieg wykorzystujący fale ultradźwiękowe polegające na wprowadzeniu w głąb skóry
substancji aktywnych.

40 PLN

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA
BODY TREATMENTS

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA
BODY TREATMENTS

1. Oczyszczający Aroma Peeling Ciała
Cleansing Aroma Body Peeling

80 PLN

Zabieg oczyszczający powierzchnię skóry z martwego naskórka, pozostawia ciało gładkie
i miękkie w dotyku na długi czas.
2. Zabieg Lemon Tree
Lemon Tree - nourishing body treatment

220 PLN

Wyjątkowo energetyzujący zabieg, o niesamowicie orzeźwiającym zapachu owoców
cytrusowych, przeznaczony w szczególności dla skóry suchej i normalnej. Doskonale
odżywia, nawilża, wygładza i ujędrnia skórę, przywraca skórze aksamitną gładkości
i atrakcyjny wygląd. Świeży, owocowy zapach poprawia nastrój, dodaje energii
i witalności.
3. Zabieg Ginger Special of SPA
Ginger special of SPA – warming-up body treatment

250 PLN

Dzięki odpowiednio dobranym składnikom o działaniu odżywczym i stymulującym,
poprawia krążenie krwi, delikatnie rozgrzewa ciało, relaksuję i wygładza. Zastosowanie
specjalnych olejków eterycznych kusi ciepłym i hipnotyzującym aromatem, który
prowadza w stan głębokiego odprężeni i poprawia samopoczucie.
4. Zabieg Rose of SPA
Rose of SPA - brightening body treatment

250 PLN

Zabieg dodający witalności zmęczonej i pozbawionej blasku skórze, zapewnia jej
odpowiednie odżywienie, nawilżenie, uelastycznienie. Bogaty w witaminę C ekstrakt
z dzikiej róży rozjaśnia przebarwienia, wyrównuję koloryt i sprawia, że skóra wygląda
promiennie i zdrowo.
5. Zabieg Cranberry of SPA
Cranberry of SPA - rejuvenation body treatment

250 PLN

Witalizujący i odmładzający zabieg pomagający odzyskać skórze właściwy poziom
nawilżenia, jędrności i elastyczności. Bogaty w witaminy i minerały wyciąg z owoców
żurawiny spowalnia proces starzenia się skóry, wygładza jej powierzchnię i pomaga
zachować zdrowy wygląd.
6. Imbirowy zabieg wyszczuplający
Ginger Slimming treatment

350 PLN

Ukierunkowany na spalanie tkanki tłuszczowej i redukcję cellulitu.
Oczyszczający peeling ciała / Cleaning body peeling
BHS połączony z zabiegiem w kapsule + imbir shea / BHS with treatment in a capsule with ginger shea butter
Czas trwania / the duration of treatment 1,5 h

ZABIEGI DLA DZIECI
SPA TREATMENTS FOR CHILDREN

1. Pakiet małej księżniczki / Little princess package

100 PLN

Masaż czekoladowy i masaż twarzy / Chocolate body massage and face massage
2. Pakiet małego księcia / Little prince package

100 PLN

Masaż melonowy i masaż twarzy / Melon massage and face massage

STREFA MODELOWANIA I WYSZCZUPLANIA
BODY MODELING AND SLIMMING

Nowoczesne zabiegi na ciało – urządzenie BHS / BHS – Body Vacuum Massage
To najskuteczniejsze rozwiązanie w zwalczaniu cellulitu, nawet w jego najbardziej zaawansowanych
stadiach. Obecnie jest to jedna z najskuteczniejszych, niechirurgicznych metod pomagających rzeźbić
ciało. Dzięki wykorzystaniu unikalnej technologii podczas zabiegu usprawniane jest krążenie krwi i
limfy.
Działanie:
• redukcja cellulitu także zaawansowanego (2 i 3 stopień)
• zmniejszenie obwodu od 1 do 3 cm
• ujędrnienie skóry (zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny)
• modelowanie sylwetki
• drenaż limfatyczny – redukcja obrzęków
• likwidacja uczucia „ciężkich nóg”
• oczyszczenie organizmu z toksyn
• wygładzenie rozstępów i blizn
• relaksacja i obniżenie stresu
• zwiększenie wchłaniania kosmetyków
• rozluźnienie mięśni i zwiększenie ich siły
• zmniejszenie nierówności na skórze

1 zabieg / 1 treatment

150 PLN

5 zabiegów/5 treatments

600 PLN

10 zabiegów/10 treatments

1000 PLN

TRENING PERSONALNY / PERSONAL TRAINING

100 PLN

STREFA BIZNESOWA – PAKIETY
Business package

STREFA BIZNESOWA – PAKIETY
Business package
1. Ekskluzywny Pakiet Crocusowy / Exclusive Crocus Package
Luksusowy zabieg na twarz / Luxury face treatment
- zapewnia wymagającej skórze wszystko to, czego potrzebuje by wyglądać jędrnie i młodo
Zabieg Cranberry of SPA / Cranberry of SPA treatment
- odmładzający, antycellulitowy zabieg na ciało. Pomaga odzyskać skórze właściwy poziom
odżywienia.
Zabieg “Perłowe Dłonie” / „Pearl Hands”
Zabieg “Perłowe Stopy” / „Pearl Feet”
Czas trwania / the duration of treatment 2 h
2. Pakiet nawilżająco – regeneracyjny / Moisturizing and regenerative package
Aromatyczny peeling ciała / Aroma body peeling
Masaż częściowy / Partial massage
Zabieg Hydro Balance / Hydro Balance treatment
- zapewnia skórze intensywne nawilżenie oraz jedwabistą gładkość.
Zabieg “Perłowe Dłonie” / „Pearl Hands”
Czas trwania / the duration of treatment 2 h
3. Pakiet oczyszczający / Cleaning package
Oczyszczający Aroma peeling ciała / Cleaning Aroma body peeling
Peeling kawitacyjny / Cavitation peeling
- oczyszczanie twarzy za pomocą ultradźwięków.
Maska na twarz / Face mask
- wycisza, uspakaja skórę twarzy pozostawiając ją oczyszczoną i nawilżoną.
Czas trwania / the duration of treatment 1 h
4. Pakiet Owocowy Raj / Fruit Paradise package
Oczyszczający Aroma peeling ciała / Cleaning Aroma body peeling
Relaksujący masaż melonowy / Melon relaxing massage
- zapewnia odprężenie i dogłębne nawilżenie skóry.
Witaminowy zabieg na twarz / Vitamin face treatment
- wieloskładnikowa, witaminowa regeneracja skóry.
Czas trwania / the duration of treatment 2 h
5. Pakiet dla kobiet w ciąży / Package for pregnant
Zabieg Chocolate of SPA / Chocolate of SPA treatment
- poprawiający nastrój czekoladowy zabieg na ciało, dogłębnie nawilża i ujędrnia skórę.
Pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu / Face, neck and neckline care
Masaż relaksacyjny stóp / Relaxing feet massage
Czas trwania / the duration of treatment 2 h
6. Pakiet dla mężczyzn / Men package
Zabieg Declare Vital Mineral / Declare Vital Mineral treatment
- specjalny zabieg dla każdego rodzaju skóry mężczyzn. Łagodzi skórę podrażniona po
goleniu, chroni oraz zapewnia optymalne nawilżenie i odżywienie.
Zabieg Black Tea / Black Tea treatment
- działa regenerująco i energetyzująco. Kompozycja idealnie dopasowana do potrzeb skóry
mężczyzny.
Czas trwania / the duration of treatment 2 h

500 PLN
osoba / person
800 PLN
2 osoby / 2 persons

350 PLN

220 PLN
osoba / person
380 PLN
2 osoby / 2 persons

400 PLN
osoba / person
700 PLN
2 osoby / 2 persons

350 PLN

400 PLN

Masaże (Massage)
Masaż klasyczny częściowy/całościowy
Classical massage partial/whole body
Masaż leczniczy częściowy
Therapeutic massage partial

80 PLN / 160 PLN

80 PLN

Masaż relaksacyjny częściowy/całościowy
Relaxing massage partial/whole body

80 PLN / 160 PLN

Masaż Aroma Spa częściowy/całościowy
Aroma Spa massage partial/whole body

80 PLN / 160 PLN

Masaż Specjalny (peeling, ampułka, masaż twarzy, szyi i dekoltu)
Special massage (peeling, ampoule, face, neck and neckline massage)

120 PLN

Masaż - drenaż limfatyczny
Lymphatic drainage

160 PLN

Masaż kamieniami
Stones massage

160 PLN

Peeling masaż
Peeling massage

200 PLN

Masaż antycellulitowy bańką chińską częściowy/całościowy
Anti-cellulite Chinese cupping massage partial/whole body
Masaż stóp
Feet massage

80 PLN / 160 PLN

80 PLN

Manicure / Classical massage
Manicure z malowaniem / Manicure with polishing
Manicure French / French manicure
Malowanie paznokci / Nail polishing
Malowanie french / French polishing
Parafina dłoni / Hand parafin
Zabieg” Perłowe Dłonie” (peeling , masaż, maska, parafina
Treatment „Pearl Hands” (peeling, massage, mask, paraffin)

80 PLN
100 PLN
110 PLN
20 PLN
25 PLN
40 PLN
80 PLN

Pedicure / Classic Pedicure
Pedicure z malowaniem / Pedicure with polishing
Pedicure French / French pedicure
Parafina stop / Feet paraffin
Zabieg “Perłowe” Stopy” (peeling , masaż, maska, parafina)/
„Pearl Feet” treatment (peeling, massage, mask, paraffin)

100 PLN
120 PLN
130 PLN
40 PLN
90 PLN

Regulacja brwi / Eyebrows shaping
Regulacja i henna brwi / Eyebrows shaping with henna
Regulacja i henna rzęs, brwi / Eyebrows and eyelashes shaping with henna
Recepcja SPA
tel.: 18 20 265 24, mobile: 608 552 576
e-mail: spa@hotelcrocus.pl
www.hotelcrocus.pl

20 PLN
30 PLN
30 PLN

