
1. Mesolifting 75min/240zł

Podejmij walkę z szorstką i zwiotczałą skórą,wyeliminuj zmarszczki!
Ten zaawansowany zabieg bazujący na doświadczeniu medycyny  
estetycznej natychmiastowo poprawia kondycję i jędrność skóry, co  
w efekcie opóźnienia procesy starzenia. Zmarszczki są wypełnione, 
a efekt głębokiego nawilżenia i liftingu widoczny jest od razu. To 
wszystko po to,byś mogła znów poczuć się piękna i młoda.

2. HiAliQ eXPeRt 75min/170zł

Kojący zabieg głęboko nawilżający,idealny dla suchych i szorstkich skór 
(również po opalaniu).
Widocznie odmładza skórę, przynosząc Ci ulgę, oraz dawno 
zapomniane poczucie własnego piękna. Pozwól,by nasze dłonie 
wprawiły Cię w stan zapomnienia dzięki delikatnym ruchom 
nawilżającego masażu, a trójwarstwowy kwas hialuronowy przywrócił 
Twojej skórze utraconą jędrność. 

3. UKoJenie 75min/110zł

Zabieg dla skóry naczyniowej i wrażliwej. Jego delikatne działanie 
wycisza grę naczyniową, bledną zaczerwienienia skóry.
Pozwól zaspokoić pragnienie Twojej skóry. Daj się rozpieścić, a Twoja 
skóra pozostanie nasycona i ukojona ...
Przywraca harmonię i utracone poczucie komfortu.

4. ContRA ACne 75min/140zł

Intensywny zabieg przeznaczony dla skóry trądzikowej i łojotokowej.
Zaspokaja potrzeby nawet najbardziej problematycznej cery, likwidując 
nie tylko skutki, ale również przyczyny skóry trądzikowej.
Twoja twarz nigdy nie była tak gładka. Już nie musisz się wstydzić, 
wreszcie możesz zabłysnąć, ale tylko zdrową i matową skórą!

Zabiegi Salon TwarzMezoterapia Mikroigłowa

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

  

 

 

 

5. ŻyCiodAJne MisteRiUM 75min/150zł 

Zabieg odżywczo-regenerujący dla skóry suchej,szorstkiej 
i łuszczącej się!
 Pierwszy przeznaczony dla kobiet ciężarnych!
 Ciepło otulające Cię podczas zabiegu relaksuje i rozluźnia, witalizując 
skórę,pobudza jej krążenie,co pozwala na intensywne chłonięcie 

substancji aktywnych... 

Zabieg stworzony po to,by każda z nas mogła czuć się piękna...

 

   

 

   
 

   

Twoja skóra jeszcze nigdy nie była tak jędrna,a zmarszczki tak 
wygładzone!Bezbolesny zabieg,dzięki któremu za pomocą mikronakłuć 
wprowadzamy w skórę naturalny kwas hialuronowy,lub  mezokoktajle 
dobrane specjalnie do potrzeb skóry. Każde nakłucie pobudza komórki 
skóry do produkcji kolagenu i elastyny,dzięki czemu bezpośrednio po 
zabiegu odczuwalny jest  efekt “liftingu”,w postaci intensywnego 
napięcia skóry!

 1. ZABieg nA twARZ,sZyJę  i deKolt 

60min/300zł 

 2. ZABieg nA twARZ 

45min/270zł 

 3. ZABieg nA oKoliCe oCZU 

20min/190zł 



 

 Zabiegi Spa-Ciało 

6. ŻURAwinowA UCZtA 90min/210zł 

Ten zachwycający rytuał pozwoli oderwać się od rzeczywistości,nie 
zapominając również o pielęgnacji skóry! Zabieg skierowany również 
dla przyszłych mam. Aromat soczystej żurawiny rozpieści Twoje 
zmysły,a bogactwo składników zregeneruje Twoją skórę. Idealna 
kompozycja pielęgnacji i słodkiego lenistwa... Podaruj tę rozkosz 
sobie,lub bliskiej Ci osobie... 

7. BiUst de lUXe! 60min/150zł 

Luksusowa pielęgnacja biustu dla każdej kobiety,która przede 
wszystkim wzmacnia pozytywne postrzeganie swojego ciała. 
Połączenie dobroczynnego działania ciepła i bogatego koktajlu witamin 
skutecznie modeluje i napina biust,pozostawiając miękką i jedwabiście 
gładką skórę. Zabieg przeznaczony również dla matek karmiących! 

8. PRo-elAstiC 60min/150zł 

W wyjątkowych chwilach Twojego życia Twoja skóra wymaga 
szczególnej troski. Z myślą o pięknie kobiecego ciała powstał zabieg 
PRO-ELASTIC, jego zadanie to zminimalizowanie defektów 
skóry,oraz miejscowa kuracja przeciw rozstępowa. Oddaj się w nasze 
ręce, byś znów mogła poczuć się zadbana i odprężona,gdy w tym czasie 
Twoja skóra nabierze elastyczności,będzie wzmocniona i ujędrniona. 
Zabieg przeznaczony również dla kobiet w ciąży! 

9. MigdAłowA odnowA 90min/220zl 

Pozwól się uwieść delikatnym aromatom słodkich migdałów. Podaruj 
swojej skórze miękkość i głębokie odżywienie. Pożegnaj się z suchą, 
szorstką i wiotką skórą,powitaj nowe aksamitnie gładkie ciało... -Twoje 
nowe ciało! 

 45min/150zł

  

  

  13. ZABieg tHAlgodeRM 
 oRgAniC MAsK + RAsPBeRRy 
 eXtRACt tHAlgo

60min/170zł

Zabieg nawilżająco-odżywczy na bazie malinowej ampułki i maski  
z alginatu, koi i łagodzi skórę wrażliwą, redukuje podrażnienia  
i zaczerwienienia, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, doskonale 
nawilża i zabezpiecza skórę.

  14. ZABieg MARine siliCiUM 
 tHAlgo

60min/290zł

Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, który wykracza poza 
klasyczną kosmetykę. Wysokoskoncentrowane składniki aktywne 
(kwas hialuronowwy, kolagen, krzem morski, czerwone algi) 
zapewniają natychmiastowy efekt liftingu. Zabieg modeluje owal 
twarzy, uelastycznia, spłyca zmarszczki i drobne linie, pobudza 
produkcję kolagenu i elastyny.

  

  

  

 

 Pielęgnacja Twarzy 
10. ZABieg t- Peel -innowACJA w 
ZłUsZCZAniU ! PURles 
Zabieg intensywnie złuszczający z użyciem kwasu 

  

 

   

  

  

 

   

  

trój-chlorooctowego!Rewelacyjny efekt odnowy widoczny odrazu 
po zabiegu, skóra natychmiast staje się miękka i elastyczna! Po 
złuszczeniu naskórka cera jest promienna,koloryt 
wyrównany.Widoczna redukcja niedoskonałości!

11. ZABieg AQUARelle tHAlgo 60min/150zł 

Zabieg regenerujący na bazie kompleksu Save Marine i mikronizowanej 
algi morskiej bogatej w witaminy i minerały, poprawia mikrocyrkulację 
w naczyniach krwionośnych i limfatycznych, odtoksycznia, nawilża, 
odżywia i reminalizuje. 

12. ZABieg CHRono detoX fACiAl  60min/170zł 

 tReAtMent tHAlgo 
Ekspresowy zabieg dotleniająco-stymulujący, regeneruje i witalizuje. 

Przywraca zdrowy, świeży wygląd skórze, poprawia jej koloryt, wzmacnia 
barierę ochronną skóry. Idealny dla palaczy!

  
 

 

 Pielęgnacja Okolic Oczu 

 15. ZABieg PURe CollAgen VelVet 30min/110zł 

 PIELĘGNACJA eye PAds tHAlgo 

OKOLIC OCZUIntensywny zabieg na okolice oczu. Idealne połączenie płatków 
 kolagenu i ekstraktu na bazie morskich mukopolisacharydów. Zabieg 
 doskonale nawilża i wzmacnia delikatną skórę wokół oczu, wygładza 
 zmarszczki i rozjaśnia cienie, tonizuje i przywraca skórze elastyczność, 
 koi i łagodzi delikatną okolice oczu. 

 16. eye ContoUR 30min/60zł 

 Zabieg rozjaśniająco – nawilżający z zastosowaniem maski algowej, 
 niweluje cienie pod oczami,rozświetlając skórę. Głęboko nawilża 
 i napina, uspokaja i koi, przywraca komfort i świeżość.



   90min/180zł

  

 

Ceremonia ta to synergia pierwiastków luksusu i finezji oraz wysokiej 
skuteczności nowoczesnych formuł. Szlachetna kombinacja złota, pereł 
i szampana, zawarta w peelingu, galaretce do masażu i masce, jest 
kluczem d o zachowania młodego wyglądu, jedwabistej i promiennej 
skóry. Zmysłowy zapach i lśniące drobinki złota pozwalają cieszyć się 
luksusem i zapomnieć o codzienności. 

18. ZABieg MARine PRelUde 90min/230zł 

 tHAlgo 
Zabieg złuszczający na bazie soli morskiej oraz naturalnego 100% mułu 
morskiego z Morza Martwego bogatego w minerały.Dodaje witalności 
i regeneruje, mineralizuje i głęboko nawilża, poprawia elastyczność 
i jędrność skóry, intensywnie wygładza i odżywia.

  
 

19. ZABieg MiCRoniZed MARine 
 AlgAe Body wRAP tHAlgo

90min/240zł

Zabieg detoksykujący na bazie 100% mikronizowanej algi morskiej 
bogatej w minerały, witaminy i mikroelementy, oczyszcza organizm  
z toksyn, stymuluje mikrokrążenie kwi, odżywia i nawilża, wzmacnia 
i regeneruje skórę, redukuje złogi tłuszczowe i cellulit, eliminuje 
nadmiar wody z tkanek, poprawia strukturę skóry.

   20. ZABieg tHAlgoMinCe Body 
 wRAP tHAlgo

90min/250zł

Zabieg intensywnie antycellulitowy, dzięki aktywnym składnikom 
działa na komórki tłuszczowe w trzech etapach prowadząc to likwidacji 
nadmiaru tkanki tłuszczowej i redukcji cellulitu na wybranych partiach 
ciała.

  
 

 

 

 

21. ZABieg Algo-sliMMing 90min/250zł 

 tReAtMent tHAlgo 
Zabieg intensywnie modelujący sylwetkę o działaniu ujędrniająco- 
wyszczuplającym, redukuje tkankę tłuszczową i cellulit, regeneruje 
włókna kolagenowe i elastylowe, intensywnie ujędrnia skórę, wzmacnia 
tkankę łączną. 

PonAdto.... 

22. KAwowe sPA                                                           70min/220zł 
-zabieg autorski,polecany przez Manager Spa!  
Intensywny zabieg wyszczuplający na bazie kawy, redukuje tkankę 
tłuszczową, stymuluje mikrokrążenie, wygładza i ujędrnia, odmładza 
i poprawia koloryt skóry. Zapach kawy przywraca utraconą energię, 
pobudza i witalizuje ciało. 

WSKAZANIA: nadmiar tkanki tłuszczowej, utrata jędrności, zmiany 
związane z wiekiem, skóra szara i niedotleniona 

23. wiśnie w CZeKolAdZie 90min/170zł
-zabieg autorski,polecany przez Manager Spa!
 Wyszczuplająca wiśniowo-czekoladowa rozkosz dla ciała,oraz 
wyjątkowo odprężający rytuał dla duszy...Niech intensywny aromat 
kwiatu wiśni pobudzi Twoje zmysły,a przyjemny zapach czekolady 
przeniesie Cię w stan błogiego relaksu... 

Zabieg intensywnie nawilża i regeneruje,pozostawiając skórę napiętą 
i jedwabiście gładką.

 Pielęgnacja Ciała 

17. ZABieg gold & PeARls 
 CeReMony PURlÉs

   60min/140zł

Zabieg oczyszczająco-detoksykujący, rewitalizuje i oczyszcza skórę z 
toksyn, wzmocnienia mechanizmy obronne skóry, poprawia koloryt  
i nawilżenie skóry. Odstresowuje i wycisza, łagodzi podrażnienia.

   
 

25. ZABieg nA twARZ CHRono 
 detoX tReAtMent foR Men

60min/170zł 

 

   
 

    

Ekspresowy zabieg dotleniająco-stymulujący, niweluje skutki 
niszczącego działania takich czynników jak stres, dym z papierosów, 
zanieczyszczenia środowiska, klimatyzacja, oczyszcza skórę z 
zanieczyszczeń i toksyn, wzmacnia barierę ochronną skóry, przywraca 
zmęczonej skórze zdrowy wygląd oraz dodaje jej energii. Idealny dla 
palaczy,oraz Panów pracujących w ciężkich warunkach!

26. ZABieg gReJPfRUt&PoMARAŃCZA   60min/160zł 

Zabieg pozwalający na pełną relaksu  podróż wśród aromatów grejpfruta 
i kwiatów gorzkiej pomarańczy.Złuszcza i odżywia, pozostawiając skórę 

wypoczętą i matową. Idealny jako chwila odpoczynku od zgiełku 
codzienności 

 

 

   
   

27. ZABieg nA oKoliCe oCZU 
 CollAgen VelVet eye PAds 
 foR Men

30min/110zł

Intensywny zabieg na okolice oczu. Idealne połączenie płatków 
kolagenu i ekstraktu na bazie morskich mukopolisacharydów. Zabieg 
doskonale nawilża i wzmacnia delikatną skórę wokół oczu, wygładza 
zmarszczki i rozjaśnia cienie, tonizuje i przywraca skórze elastyczność.

 Linia Męski Świat 

24. ZABieg nA twARZ AntystRes 
 Men



 

   
  

29. MAnUAlne oCZysZCZAnie 
 twARZy ACne iMMUno
 -CARe + dARsonVAl

90min/160zł

 

Zabieg manualnego czyszczenia skóry przy użyciu specjalistycznych 
preparatów Acne Immuno-Care oraz leczniczych prądów darsonvala 
stanowiących jedną z najskuteczniejszych terapii antytrądzikowych. 
Prądy darsonvala wykazują działanie oczyszczające i dezynfekujące na 
skórę. W efekcie finalnym skóra pozostaje miękka, gładka 
i pozbawiona wszelkich niedoskonałości. 

30. Peeling KAwitACyJny + MAsKA 45min/130zł 

Peeling kawitacyjny to zabieg polegający na oczyszczeniu skóry poprzez 
peeling ultradźwiękowy. Zastosowanie tego urządzenia pozwala 
na głęboką regenerację skóry poprzez błyskawiczne i efektywne jej 
odnowienie oraz oczyszczenie na dużej głębokości, czego rezultatem 
jest zauważalna w widoczny sposób odnowiona i odświeżona skóra. 

 Pielęgnacja Twarzy 

28. ZABieg MigdAłow y BlAsK Bandi 60min/130zł 

Zabieg złuszczania kwasem migdałowym i polihydroksykwasami. 
Zabieg oparty na kwasach nowej generacji. Zapewnia wysoce 
skuteczną, a zarazem niezwyle łagodną i bezpieczną eksfoliacje. 

WSKAZANIA: skora sucha, szorstka, zmarszczki i bruzdy, przebarwienia 
pigmentacyjne, trądzik pospolity z obecnością zaskórników, łojotok skóry, 
blizny potrądzikowe, rozszerzone pory, skóra zszarzała, pozbawiona 
blasku. 

 31. MiKRodeRMABRAZJA 
 diAMentowA + MAsKA

60min/200zł

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 
  

 

 

Mikrodermabrazja diamentowa jest nieinwazyjnym zabiegiem 
złuszczania naskórka. Zabieg niweluje zmarszczki, likwiduje 
powierzchowne blizny, powoduje wzmożoną produkcje kolagenu 
i elastyny opóźniającej proces starzenia się skóry. Eliminuje zmiany 
trądzikowe, łojotok i zaskórniki, rozjaśnia i ujednolica koloryt cery oraz 
redukuje przebarwienia pigmentacyjne. Zabieg jest bardzo bezpieczny, 
bezbolesny, a efekt końcowy jest widoczny bezpośrednio po zabiegu. 

32. MiKRodeRMABRAZJA  70min/250zł 

 diAMentowA+PłAt 
 KolAgenow y 

33.MiKRodeRMABRAZJA (do zabiegu)25min/50zl 

34.sonofoReZA (do zabiegu)                      20min/30zł 

Sonoforeza jest sposobem wtłaczania w głąb skóry aktywnych 

substancji zawartych w ampułce poprzez głowicę emitującą fale 

ultradźwiękowe. Ultradźwięki łagodnie, ale głęboko masują skórę 

poprawiając metabolizm, regenerując komórki, usuwając szkodliwe 

produkty przemiany materii i poprawiając wchłanianie substancji 

odżywczych przez skórę. Rezultat zabiegu                                     jest 

długotrwały i  bardzo skuteczny. 

  37. MAsAŻ ARoMA-teRAPeUtyCZny 
 świeCĄ

60min/170zł

Odprężający masaż świecą, obezwładnia zmysły niepowtarzalnym, 
aromatycznym zapachem, zniewala ciało ciepłem i jedwabistym 
dotykiem. Ten delikatny masaż przeniesie Cię w magiczny świat SPA. 
Odpręży, zrelaksuje i przywróci wewnętrzną równowagę. 

  38. MAsAŻ goRĄCyMi KAMieniAMi 
 BAZAltow yMi

60min/220zł

Masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi wprowadza do ciała 
harmonię, równowagę i spokój. To niezwykle relaksująca terapia po 
której poczujesz niesamowite odprężenie, a Twoje ciało pozbędzie się 
napięcia, bólu, uczucia ociężałości i zmęczenia . 

39. MAsAŻ goRĄCĄ CZeKolAdĄ 60Min/170zł 

Wspaniały aromat czekolady budzi miłe wspomnienia i emocje. 
W prawdziwie dobry nastrój trwający wiele godzin wprawią Cię 
płynne ruchy masażu,oraz aromat naturalnej czekolady. Skóra staje się 
aksamitna w dotyku i dobrze nawilżona.

 Masaże Ciała 

35. MAsAŻ KlAsyCZny 60min/130zł 

Masaż klasyczny ma dobroczynny wpływ na organizm oraz 
właściwości antystresowe, rozluźniające i lecznicze. Przyśpiesza obieg 
krwi w skórze. Zapewnia doskonałe rozluźnienie mięśni,czego efektem 
jest uczucie głębokiego odprężenia. 

36. MAsAŻ RelAKsACyJny 50min/130zł 

Masaż intensywnie relaksuje, odpręża i rozluźnia ciało. Likwiduje 
mimowolne napięcie mięśni, pomaga w walce z bezsennością. 
Szczególnie przydatny po długotrwałym wysiłku zarówno fizycznym 
jak i psychicznym związanym ze stresem dnia codziennego. 



 

 

 

 

 

 
40. ABHyAngA 60min/160zł 

Abhyanga to ajurwedyjski masaż gorącym olejem sezamowym, 
z wykorzystywaniem olejków eterycznych o dodatkowym działaniu 
leczniczym. Abhyanga zapewnia głęboki relaks, eliminuje stresy, 
zwiększa sprawność umysłową i przywraca wewnętrzną równowagę. 
Ponad to głęboko odżywia i pielęgnuje skórę. 

41. MAsAŻ KolAgenow y 60min/230zł 

Intensywnie nawilżający masaż całego ciała, który jest prawdziwym 
ukojeniem dla suchej, zmęczonej, pozbawionej blasku skóry. Masaż ten 
uelastycznia, napina i głęboko nawilża. 

42. MAsAŻ BAŃKĄ CHiŃsKĄ 30min/90zł 

Masaż bańką chińską to antycellulitowa terapia. Masaż ten znacznie 
poprawia ukrwienie skóry, przyspiesza metabolizm komórek powodując 
odprowadzenie toksyn z organizmu, a w efekcie następuje utrata 
nadmiaru tłuszczu i redukcja uporczywego cellulitu. 

    
 

43. MAsAŻ AUtoRsKi 
"MISTYCZNE UNIESIENIE"

60min/160zł

Niezwykła kompozycja kilku mistycznych technik masażu, 
skomponowanych w jedną holistyczną całość! Doznanie jakiego nie 
znajdziesz nigdzie indziej! Całkowite odprężenie, któremu nie sposób 
się oprzeć...

  

  

 

  

   

 

  

  

 Peelingi 

44. Peeling CUKRow y 30min/80zł 

Peeling na bazie kryształków cukru posiada szczególne właściwości 
nawilżające i odżywcze, pomaga zregenerować wrażliwą skórę 
i odbudować jej naturalną warstwę ochronną. 

45. Peeling KAwow y 30min/90zł 
Peeling na bazie ziarenek kawy dostarcza skórze aktywnych 
składników wspomagających redukcję tkanki tłuszczowej. Pobudza 
krążenie limfatyczne, przez co zmniejsza obrzęki. 

46. Peeling KoKosow y 30min/80zł 

Peeling na bazie oleju kokosowego łagodzi podrażnienia i stany zapalne 
skóry. Odżywia i nawilża, jest ukojeniem dla skóry bardzo suchej 
z objawami starzenia oraz skóry uszkodzonej przez nadmierne 
opalanie. 

47. Peeling goRĄCyMi KAMieniAMi 30min/120zł 

To niezwykle odprężający rytuał z zastosowaniem ciepłych kamieni 
bazaltowych oraz intensywnie wygładzającego peelingu. Skóra 
po zabiegu jest wyjątkowo aksamitna w dotyku, a Ty czujesz się 
zrelaksowana i gotowa podjąć kolejne wyzwania dnia codziennego. 

48. Peeling solĄ MoRsKĄ 30min/90zł 
Peeling na bazie kryształków soli morskiej posiada właściwości 
detoksykujące, sprawia że skóra staje się głęboko oczyszczona, idealnie 
wygładzona oraz intensywnie nawilżona i zregenerowana. 

49. Peeling Algow y 30min/100zł 

Peeling na bazie sproszkowanych alg i soli morskiej korzystnie wpływa 
na redukcję cellulitu oraz poprawia jędrność skóry. Mikroelementy 
zawarte w algach pobudzają krążenie przywracając skórze witalność. 
Po peelingu klientka leży kilka minut w foliowym „kokonie”, co 
pozwala skórze chłonąć składniki aktywne. 

 
 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

   

  

 

  

Zabiegi Pielęgnacyjne Na Dłonie I Stopy 

50. KĄPiel PARAfinowA nA dłonie 30min/60zł 

Zabieg intensywnie regenerujący dłonie, z użyciem rozgrzanej 
płynnej parafiny zawierającej dużą ilość naturalnych substancji 
natłuszczających. Ujędrnia, głęboko nawilża i odżywia skórę oraz 
pielęgnuje i wzmacnia paznokcie. 

51. ZABieg PARAfinow y + MAsAŻ  45min/80zł dłonie

  ARoMA-RelAX 45min/90zł stopy 

Rytuał SPA składający się z aksamitnego peelingu, odżywczej kąpieli 
parafinowej oraz odprężającego masażu dłoni, lub stóp Aroma-relax 
ciepłym olejkiem aromaterapeutycznym. 

52. KĄPiel PARAfinowA nA stoPy 30min/70zł 

Zabieg intensywnie regenerujący stopy, z użyciem rozgrzanej,płynnej 
parafiny.  Zmiękcza,odżywia i wygładza stopy. Likwiduje suchość 
skóry,wzmacnia popękane pięty. 

53. PeelingUJĄCy   MAsAŻ stÓP  20min/60zł 

Rytuał SPA podczas,którego przy pomocy  aksamitnego peelingu 
masowane są stopy. Zabieg nie tylko odpręża i działa zbawiennie na 
zmęczone stopy ,również złuszcza i odżywia skórę stóp.



 

 

 

 

 

 

 Rytuały Saunowe 

54. RytUAł oRZeŹwienie 60zł/1os./45min 

Ceremonia pobudza organizm i uzupełnia minerały, odżywia 
i witalizuje nasze ciało, znacznie poprawia nasze samopoczucie, 
przywraca utraconą energię. 

Przebieg rytuału: W trakcie seansu w saunie spożywamy orzeźwiające, 
zmrożone owoce cytrusowe. Po upłynięciu zalecanego czasu bierzemy 
zimny prysznic i odpoczywamy kilka minut na wygodnych leżankach przy 
relaksującej muzyce, popijając witalizującą herbatkę Vital Energy SPA. 

55. RytUAł CZeKolAdow y 60zł/1os./30min 
Ceremonia nawilża, odświeża, ujędrnia i regeneruje skórę, nadając jej 
uwodzicielski zapach. Zapewnia jej jedwabistą gładkość, a dodatkowo 
ma właściwości peelingujące. Idealny rytuał dla dwojga!
Przebieg rytuału: W trakcie seansu w saunie nakładamy na ciało naturalną 
czekoladę. Po upływie zalecanego czasu korzystamy z prysznica i 
odpoczywamy na wygodnych leżankach przy relaksującej muzyce, 
popijając wyśmienity sorbet ze świeżych owoców.

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

56. RytUAł MoRZe MARtwe 70zł/1os./40min 

Ceremonia antycellulitowa i oczyszczająca, korzystnie wpływa na 
detoksykacje organizmu oraz wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, 
reminalizuje i znacznie poprawia koloryt skóry. 

Przebieg rytuału:
 W trakcie seansu w saunie nakładamy na ciało okład ze specjalnie 

przygotowanej maski z Morza Martwego, a na okolicę łokci i kolan peeling 
z soli morskiej. Po upływie zalecanego czasu korzystamy z prysznica i 
odpoczywamy na wygodnych leżankach przy relaksującej muzyce, popijając 
oczyszczającą herbatkę Detox SPA. 

57. RytUAł dlA dwoJgA 60zł/1os./30min 

Ceremonia sprzyja intymnym chwilom, wzmagają ukryte pragnienia, 
pobudza organizm i uzupełnia minerały, poprawia samopoczucie, 
witalizuje i orzeźwia ciało. 

Przebieg rytuału:W trakcie seansu w saunie nacieramy ciało kostkami lodu 
delektując się zmysłowym aromatem cytrusów. Istotne jest głębokie 
oddychanie, umożliwiające pełne dotlenienie organizmu. Po upływie 
zalecanego czasu korzystamy z prysznica i odpoczywamy na wygodnych 
leżankach przy relaksującej muzyce, oraz bezalkoholowym drinku Mojito. 

58. RytUAł RUsKA BAniA 70zł/1os./45min 

Ceremonia działa oczyszczająco i odprężająco, pobudza organizm 
oraz wpływa korzystnie na nawilżenie skóry. Rytuał przeznaczony dla 
spragnionych odrobiny adrenaliny. 

Przebieg rytuału:
 Przed wejściem do sauny przygotowujemy swój organizm kieliszkiem 

zmrożonej wódki. Używając witek brzozowych pobudzamy receptory ciała 
biczując się nimi.Po upłynięciu zalecanego czasu bierzemy zimny prysznic 
i odpoczywamy kilka minut na wygodnych leżankach przy relaksującej 
muzyce, po czym ponawiamy rytuał. Doskonały relaks dla prawdziwych 
mężczyzn.

1. HiAliQ eXPeRt- deRMiKA 75min/170 zł 
Kojący zabieg głęboko nawilżający, idealny dla suchych i szorstkich 
skór (również po opalaniu).
Widocznie odmładza skórę, przynosząc Ci ulgę, oraz dawno 
zapomniane poczucie własnego piękna.
Pozwól, by nasze dłonie wprawiły Cię w stan zapomnienia dzięki 
delikatnym ruchom nawilżającego masażu, a trójwarstwowy kwas 
hialuronowy przywrócił Twojej skórze utraconą jędrność.

2. UKoJenie- deRMiKA 75min/110 zł
Zabieg dla skóry naczyniowej i wrażliwej. Jego delikatne działanie 
wycisza grę naczyniową, bledną zaczerwienienia skóry.
Pozwól zaspokoić pragnienie Twojej skóry. Daj się rozpieścić, a Twoja 
skóra pozostanie nasycona i ukojona ...
Przywraca harmonię i utracone poczucie komfortu.

3. ContRA ACne- deRMiKA 75min/140 zł 
Intensywny zabieg przeznaczony dla skóry trądzikowej i łojotokowej.
Zaspokaja potrzeby nawet najbardziej problematycznej cery, likwidując 
nie tylko skutki, ale również przyczyny skóry trądzikowej.
Twoja twarz nigdy nie była tak gładka. Już nie musisz się wstydzić, 
wreszcie możesz zabłysnąć, ale tylko zdrową i matową skórą!

4.  ŻyCiodAJne MisteRiUM- 
deRMiKA

75min/150 zł

Zabieg odżywczo-regenerujący dla skóry suchej, szorstkiej  
i łuszczącej się!
Pierwszy przeznaczony dla kobiet ciężarnych!
Ciepło otulające Cię podczas zabiegu relaksuje i rozluźnia, witalizując 
skórę, pobudza jej krążenie, co pozwala na intensywne chłonięcie 
substancji aktywnych ...
Zabieg stworzony po to, by każda z nas mogła czuć się piękna ...

OFERTA DLA  
PRZYSZŁEJ MAMY

Zabiegi Na Twarz



   

  

   

 

9. PRo-elAstiC- deRMiKA 60min/150 zł 

W wyjątkowych chwilach Twojego życia Twoja skóra wymaga 
szczególnej troski. Z myślą o pięknie kobiecego ciała powstał zabieg 
PRO-ELASTIC, jego zadanie to zminimalizowanie defektów skóry, 
oraz miejscowa kuracja przeciw rozstępowa. Oddaj się w nasze ręce, byś 
znów mogła poczuć się zadbana i odprężona, gdy w tym czasie Twoja 
skóra nabierze elastyczności, będzie wzmocniona i ujędrniona. Zabieg 
przeznaczony również dla kobiet w ciąży!

10. ZABieg gold & PeARls 90min/180zł 

 CeReMony – PURlÉs (tHAlgo)
Ceremonia ta to synergia pierwiastków luksusu i finezji oraz wysokiej 
skuteczności nowoczesnych formuł. Szlachetna kombinacja złota, pereł 
i szampana, zawarta w peelingu, galaretce do masażu i masce, jest 
kluczem d o zachowania młodego wyglądu, jedwabistej i promiennej 
skóry. Zmysłowy zapach i lśniące drobinki złota pozwalają cieszyć się 
luksusem i zapomnieć o codzienności.

   
 

11. MAsAŻ RelAKsACyJny dlA 
 PRZysZłeJ MAMy

50min/140zł 

 

             

Opracowany przez nas masaż-dostosowany do potrzeb kobiet w ciąży. 
Ruchy masażu,oraz przygotowanie klientki do zabiegi sprawiają, że 
czuje się ona wyjątkowo odprężona i zrelaksowana,co sprawia, że 
zechce Pani do nas wrócić po więcej... 

12. MAsAŻ KolAgenow y- lARens 50min/230zł 

Intensywnie nawilżający masaż całego ciała, na bazie naturalnego 
kolagenu, jest prawdziwym ukojeniem dla suchej, zmęczonej, 
pozbawionej blasku skóry. Masaż ten uelastycznia, napina i głęboko 
nawilża. Masaż opracowany specjalnie dla kobiet w ciąży.

5.  ZABieg tHAlgodeRM oRgAniC 
MAsK + RAsPBeRRy eXtRACt 
-tHAlgo

60min/170zł

 
 

  

  

Zabieg nawilżająco-odżywczy na bazie malinowej ampułki i maski 
z alginatu, koi i łagodzi skórę wrażliwą, redukuje podrażnienia 
i zaczerwienienia, wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, doskonale 
nawilża i zabezpiecza  skórę kobiety ciężarnej przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi. 

6. ZABieg MARine siliCiUM  60min/290zł 

 tHAlgo 
Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, dla dojżałych mam! 
Wykracza poza klasyczną kosmetykę. Wysoko skoncentrowane 
składniki aktywne (kwas hialuronowy, kolagen, krzem morski, 
czerwone algi) zapewniają natychmiastowy efekt liftingu. Zabieg 
modeluje owal twarzy, uelastycznia, spłyca zmarszczki i drobne linie, 
pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Finalnie przyszła mama czuje 
się młoda, piękna i gotowa do podjęcia nowego,życiowego wyzwania!

 Zabiegi na ciało 

7. ŻURAwinowA UCZtA- deRMiKA 90min/210 zł 

Ten zachwycający rytuał pozwoli oderwać się od rzeczywistości, nie 
zapominając również o pielęgnacji skóry! Zabieg skierowany również 
dla przyszłych mam. Aromat soczystej żurawiny rozpieści Twoje 
zmysły, a bogactwo składników zregeneruje Twoją skórę. Idealna 
kompozycja pielęgnacji i słodkiego lenistwa ... Podaruj tę rozkosz sobie, 
lub bliskiej Ci osobie ... 

8. BiUst de lUXe!- deRMiKA 60min/150 zł 

Luksusowa pielęgnacja biustu dla każdej kobiety, która przede 
wszystkim wzmacnia pozytywne postrzeganie swojego ciała. 
Połączenie dobroczynnego działania ciepła i bogatego koktajlu witamin 
skutecznie modeluje i napina biust, pozostawiając miękką i jedwabiście 
gładką skórę. Zabieg przeznaczony również dla kobiet w ciąży i matek 
karmiących!

1. Manicure Klasyczny /french 60zł/65zł 

2. Manicure Biologiczny/french 50zł/55zł 

3. Manicure Hybrydowy/french 100zł/110zł 

4. Manicure de luxe (Manicure Classic, 
Kąpiel Parafinowa), french

95zł/100zł 

5. Manicure Men 50zł 

6. Malowanie Paznokci w stopach/french 50zł/55zł 

7. Paznokcie Hybrydowe w stopach/french 80zł/90zł 

Manicure, Manicure Hybrydowy



PAKiet „KAwA o PoRAnKU” cena: 230zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Pobudzający peeling całego ciała
•	Odżywczy, kawowy zabieg na ciało
•	Aromatyczny kawowy masaż całego ciała 

PAKiet „CytRUsowe oRZeŹwienie” cena: 290zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Rewitalizujący masaż pleców olejem migdałowym
•	Oczyszczający peeling kawitacyjny twarzy
•	Egzotyczny zabieg na twarz Grejpfrut& Pomarańcza

PAKiet „Z UśMieCHeM w 
PRZysZłość”

cena: 370zł/os

•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 
jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Masaż ajurwedyjski całego ciała gorącym olejem sezamowym
•	Masaż twarzy antystress for man
•	Regenerujący zabieg na twarz Ocean Treatment For Man

PAKiet „ZRy w MłodośCi” cena: 270zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Rewitalizujący masaż pleców olejem migdałowym
•	Oczyszczający peeling kawitacyjny twarzy
•	Egzotyczny zabieg na twarz Grejpfrut& Pomarańcza

PAKiet „ZwieRCiAdło sUKCesU” cena: 390zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Relaksacyjny masaż całego ciała 
•	Innowacyjny, luksusowy zabieg na twarz MEZOLIFTING for man
•	Energetyzujący masaż twarzy

Pakiety Day Spa Dla Mężczyzn
PAKiet „tRoPiKAlne UKoJenie” cena: 360zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Peeling kawitacyjny twarzy
•	Kojący zabieg na twarz Życiodajne Misterium
•	Tropikalny peeling całego ciała
•	Regenerująco-nawilżający zabieg na ciało Żurawinowa Uczta

PAKiet „sKĄPAnA w CZeKolAdZie” cena: 280zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Odżywczy zabieg na twarz Ukojenie
•	Sonoforeza do zabiegu na twarz
•	Aromatyczny peeling wiśniowy całego ciała
•	Zabieg czekoladowy, połączony z odprężającym masażem całego ciała 

gorącą, płynną czekoladą

PAKiet „tonĄCA w RZeCe lUKsUsU” cena: 330zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Peeling kawitacyjny twarzy
•	Luksusowy zabieg nawilżający na twarz Aquarelle
•	Przeciwstarzeniowy, złoty zabieg na ciało Gold&Pearls Ceremony
•	Rozluźniający masaż nadający skórze złotą poświatę

PAKiet „dARy MoRZAMARtwego” cena: 390zł/os
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness 

jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią

•	Intensywnie odżywczy zabieg na twarz Algomega z peelingiem 
kawitacyjnym

•	Detoksykujący zabieg na ciało Micronized Marine Algae Body Wrap

PAKiet „nowe ŻyCie, nowA ty” cena: 400zł/os
•	Nawilżający masaż kolagenowy całego ciała opracowany specjalnie 

dla kobiet w ciąży!
•	Zabieg na twarz dostosowany do potrzeb skóry przyszłej mamy 

(do wyboru:nawilżający Hialiq wxpert, oczyszczający Contra Acne)
•	Godzinny relaks w Centrum Wellness dla Partnera w czasie trwania 

zabiegów! (jacuzzi, sauna fińska, łaźnia parowa, wypoczywalnia Spa  
z koloroterapią)

Pakiety Day Spa Dla Pań

8. Makijaż dzienny 70zł 

9. Makijaż wieczorowy 80zł 

10. Makijaż instruktażowy 100zł* 
*  Forma szkoleniowa makijażu,dzięki której każda z Pań pod okiem 

wizażystki ma szanse nauczyć się sama wykonywać profesjonalny makijaż. 
Pokażemy jak ocenić swój typ kolorystyczny,jak i czym nakładać dane 
kosmetyki,oraz pomożemy w doborze odpowiednich kolorów! Pozwól sobie 
wyglądać zjawiskowo każdego dnia!

1. Henna Brwi i Rzęs + Regulacja 40zł

2. Henna Rzęs 20zł 

3. Henna Brwi + Regulacja 25zł 

4. Regulacja Brwi 10zł 

Makijaż

Zabiegi Upiększające Oprawę Oczu


