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WIECZNA MŁODOŚĆ 

PAKIET SPA NA 3 DNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel rekomenduje rezerwację 2 noclegów, która pozwoli optymalnie zrealizować 

proponowane zabiegi podczas 3-dniowego pobytu w SPA. 

Pakiet dostępny w sprzedaży także dla osób nie korzystających z noclegów w Hotelu 

Prezydent. 

 

 
 
 
 
PAKIET OBEJMUJE: 
kompozycję ekskluzywnych zabiegów 
pielęgnacyjnych wykonywanych przez 
wykwalifikowany personel Ambasady Zdrowia  
i Urody SPA podczas 3-dniowego pobytu w SPA 
3-dniowy relaks w strefie Wellness: basen o 
wymiarach 12x19,5m, kaskady, Jacuzzi, 3 
rodzaje saun (fińska, turecka oraz na 
podczerwień) Welcome Drink w Clubie 
Muzycznym „Jack’s Place” 
 

I DZIEŃ 
Złoty peeling Prezydencki 
Złoty masaż Prezydencki 
Liftingujący masaż twarzy 
Spa na dłonie  
 

II DZIEŃ 
Odmładzająca kąpiel Kleopatry 
Aromatyczny masaż relaksacyjny  
SPA na stopy 
 

III DZIEŃ 
FaceMapping 
Zabieg na twarz Cell Vitale - 
INTENSYWNA KURACJA 
NAWILŻAJĄCA  

 

CENA 989 ZŁ 
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OPISY ZABIEGÓW 

Złoty peeling PREZYDENCKI 
Masaż złuszczający peelingiem z dużą zawartością olejku arganowego. Bogactwo 
składników z dodatkiem witaminy E, protein z mleka koziego i 24K złota delikatnie 
oczyszcza i silnie odżywia skórę suchą i bardzo suchą. Ciało po zabiegu jest dobrze 
odżywione i aksamitne. 
 

Złoty masaż Prezydencki 
Autorski, odprężający masaż całego ciała, na bazie żelu z drobinkami 23-karatowego 

złota, stworzony przez zespół terapeutów Ambasady Zdrowia i Urody SPA. 

Liftingujący masaż twarzy  

Skóra po masażu jest odpowiednio nawilżona, odżywiona i wzmocniona dzięki 

koktajlowi wysoce zaawansowanych składników (m.in. witaminy A, B5, C, E, F, 

ekstrakt z alg, betaglukan, proteiny roślinne). 

SPA na dłonie  

Kąpiel Kleopatry 
Kąpiel z proteinami mlecznymi z koziego mleka połączona z hydromasażem to 
doskonała uczta dla ciała, ducha i wszystkich zmysłów. Efektem jest wygładzona, 
odżywiona skóra i przypływ życiowej energii. 
 

Aromatyczny masaż relaksacyjny, całościowy 

Spokojny i odprężający masaż relaksacyjny wykonywany przy użyciu ciepłych olejków 

zapachowych. Magia dotyku i zmysłowość aromatu czynią ten masaż wyjątkowym 

przeżyciem. 
 

FaceMapping 
Unikalna metoda analizy skóry twarzy pozwalająca na precyzyjne zdiagnozowanie 

określonych problemów skóry. 

SPA na stopy 

Zabieg na twarz Cell Vitale INTENSYWNA KURACJA NAWILŻĄJACA  

Unikalna, nawilżająca koncepcja pielęgnacji cery odwodnionej, suchej, wrażliwej. 

Zabieg bogaty w aktywne składniki utrzymujące wysoki poziom nawilżenia naskórka, 

chroni również skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi i skutkami 

promieniowania UVA/UVB. 

Kupując pakiet oszczędzają Państwo 20% od ceny standardowej. 

Pakiet nie zawiera noclegów oraz posiłków. 

ZAPRASZAMY! 
 

Składniki pakietu nie mogą ulec zmianie. Niewykorzystane składniki pakietu nie podlegają refundacji pieniężnej 

ze strony Hotelu. 


