
Day SPA Nova2
Serdecznie zapraszamy do Naszego Day SPA, gdzie zapewniamy Państwu indywidualne podejście do każdego klienta oraz specjalnie

skonstruowane zabiegi SPA, w którym Nasz wyspecjalizowany personel doradzi, zaplanuje i wykona zabieg, a na dalszym etapie udzieli
informacji, w jaki sposób przedłużyć jego działanie.

Naszymi atutami są holistyczne zabiegi, piękne wnętrza, najnowocześniejsze urządzenia zabiegowe i wieloletnie doświadczenie na
rynku SPA & Wellness. Day SPA Nova2  to miejsce, którego się nie zapomina.

OFERTA ZABIEGOWA:
Wszystkie zabiegi kosmetyczne wykonywane są z zastosowaniem ekskluzywnych kosmetyków firm: 

Skeyndor, Kurland, Arosha, Sesderma, Natinuel

KOSMETYKA TWARZY:
   Skeyndor tworzy przyszłość branży kosmetycznej wprowadzając na rynek produkty wyznaczające kierunki rozwoju asymilowane przez 
producentów na całym świecie. Cechą charakterystyczną marki jest niezwykle szeroki wybór produktów idealnie spełniających potrzeby różnych 
grup klientów. Wewnątrz ekskluzywnych opakowań znajdziecie równie szlachetną zawartość, opartą na najbardziej efektywnych składnikach, po 
które w swoich terapiach sięgają profesjonaliści na całym świecie.

ZABIEGI TRADYCYJNE MARKI SKEYNDOR:
Zabiegi Czas zabiegu Cena w PLN

Pełny zabieg .               1,5 – 2 h                     220-240 PLN
Czyszczenie twarzy.                       1,5 h                             180 PLN
Czyszczenie pleców.                 1,5 - 2 h                             220 PLN
Czyszczenie dekoltu.                 1 - 1,5 h                             150 PLN

 Czyszczenie młodzieżowe twarzy.                      1,5 h                           140 PLN
Maska na twarz.                        0,5 h                               70 PLN
Maska na twarz przy zabiegu.                        0,5 h                               50 PLN
Masaż twarzy. 0,5 h 50 PLN



ZABIEGI PIELĘGNACYJNE MARKI SKEYNDOR:
 GLOBAL LIFT -PROGRAM LIFTINGUJĄCY .
 Globalny  program liftingujący, strategia  anti-age, mający na  celu  przywrócić  prawidłowy  kształt owalu  twarzy  oraz  prawidłową  strukturę  tkanki  
tłuszczowej. Oparty na działaniu  biomimetycznego  peptydu wyizolowanego z białka elafiny. To program będący najnowszym narzędziem  w walce  o 
młodszy  wygląd  twarzy. 

                 90min.                             300 PLN

 CORRECTIVE -TERAPIA BOTOX LIKE.  
Terapia  botox  like  stanowiąca  alternatywę  dla  efektów medycyny estetycznej. Bogactwo  stymulujących peptydów,  substancji  wypełniających oraz 
głęboko  nawilżających  zapewnia  natychmiastową  poprawę  owalu  twarzy oraz wyraźne  zwiększenie  elastyczności. 

                   90min.                             300 PLN

 ETERNAL -KOMÓRKI MACIERZYSTE W TERAPII ANTI-AGEING .
 Intensywna  terapia  anti-ageing  zainspirowana  najnowszymi badaniami  inżynierii  genetycznej. Dostarczane  za  pomocą  nanotechnologii  komórki 
macierzyste  ekologicznie  czystej  jabłoni  odmiany  Uttwiler Spatlauber  zapewniają  natychmiastową  odnowę i  regenerację  uszkodzonych komórek. 

                  65 min.                             240 PLN

WYGŁADZAJĄCA TERAPIA Z PŁATEM KOLAGENOWYM.
Zabieg  oparty na  głęboko nawilżającym działaniu  czystego  hydrolizowanego  kolagenu.  Zastosowany  płat  dodatkowo  pobudza  krążenie, poprawia 

elastyczność  i  jędrność  skóry. Łagodzi  również  podrażnienia  po depilacji, opalaniu, hamuje  powstawanie  wolnych  rodników. 
                  65 min.                             200 PLN

TERAPIA ANTYOKSYDACYJNA DLA SKÓRY ZMĘCZONEJ Z MASKĄ ALGOWĄ.
Zabieg  oparty  na  głęboko  nawilżającym działaniu  czystego hydrolizowanego  kolagenu. Zastosowany  płat dodatkowo  pobudza  krążenie, poprawia 

elastyczność  i  jędrność skóry. Łagodzi  również  podrażnienia  po  depilacji, opalaniu, hamuje  powstawanie  wolnych  rodników.
                  65 min.                             180 PLN

NATURAL DEFENCE -TERAPIA ANTI-AGE DLA SKÓRY SUCHEJ Z MASKĄ ALGOWĄ.
Rewitalizujący  zabieg  dla  skóry  suchej. Oparty  na  koncentracie   aktywującym  komórki  i odżywczej masce  algowej. Regeneruje  elementy  

przestrzeni  międzykomórkowej  oraz  redukuje  zmarszczki  poprzez  wzmocnienie  naturalnych  mechanizmów  regeneracji  skóry. 
                  65 min.                             180 PLN

NATURAL DEFENCE -TERAPIA NAWILŻAJĄCA I ANTI AGENING.
Zabieg  przeznaczony  dla  cer dotkniętych procesem  starzenia.  Dostarcza  substancje  aktywujące  mechanizmy  obronne, które  zastąpią  utracone 

funkcje  skóry. Na  szczególną  uwagę  zasługują  tu  plankton  morski, aminokwasy, witaminy  odpowiedzialne   za  wzmocnienie   mechanizmów 
obronnych  skóry. 

                  65 min.                             180 PLN

 AQUATHERM -TERAPIA KOJĄCA DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ .
 Zabieg  wykorzystujący  kojące  działanie   wody  termalnej   z najzdrowszych  źródeł   Salies-de-Bearn  wprost  z  Pirenejów   francuskich. Terapia  dzięki 
bogactwu  soli  mineralnych  oraz  oligoelementów  przywraca  równowagę  metabolizmu  naskórka  zapewniając  natychmiastowe  ukojenie  i 
wzmocnienie   wrażliwej  skóry. 

                  65 min.                             180 PLN

 ESSENTIAL -TERAPIA NAWILŻAJĄCO-ODŻYWCZA DLA SKÓRY NORMALNEJ I SUCHEJ .
 Zabieg  dla  skór  suchych i  normalnych  w każdym wieku, oparty  na  nawilżającym  działaniu   kolagenu  i  elastyny, podstawowych  białek  skóry. 
Zabieg     zakończony  jest  kremem  bogatym  w  aminokwasy. 

                  65 min.                             150 PLN

 ESSENTIAL -OCZYSZCZANIE MANUALNE SKÓRY TŁUSTEJ I MIESZANEJ .
Zabieg  dla  skór  mieszanych  i  tłustych  w  każdym  wieku, oparty na  Astragalusie   o  działaniu  przeciwzapalnym  i  stymulującym  system  
odpornościowy skóry, który  został  zamknięty  w liposomach. Działanie  przeciwzapalne  i  łagodzące  wzmacnia  dodatkowo  Hamamelis. 

                  65 min.                             150 PLN

 URBAN WHITE -TERAPIA WYBIELAJĄCA PRZEBARWIENIA.
Najnowszej  generacji  peptydy  skutecznie   hamują  proces  melanogezy  w skórze  wyraźnie  rozświetlając  zmiany  pigmentacyjne. Efektem  zabiegu 
jest  zdrowa, pełna  blasku  w pełni  nawilżona  i  jednolita  skóra. Terapię  poprzedza  zabieg  Derma Peel   z  wyłączeniem  maski  neutralizującej. 

                  90 min.                             250 PLN

 CLEAR BALANCE -TERAPIA NORMALIZUJĄCA .
Terapia  regulująca  pracę  gruczołów  łojowych  oraz  łagodząca  wygląd  plam  i  drobnych blizn  pozostawionych  przez  trądzik. Kwas  ursolowy  
zamknięty  w  kapsułkach  liposomowych  oraz  traganek (astragalus),  działają  na  gruczoły  łojowe  bezpośrednio   u  podstawy  mieszka  włosowego.  
Terapię  poprzedza  zabieg  Derma Peel.

                  90 min.                             250 PLN

 DERMA PEEL- TERAPIA ZŁUSZCZAJĄCA.                   45 min.                             150 PLN



Terapia  odnawiająca  powierzchnię  skóry  stanowiąca  kompozycję  5 wyselekcjonowanych  specjalistycznych  technik  złuszczania.  Połączenie  działań:
biologicznego, enzymatycznego  oraz  mechanicznego  z ultradźwiękami  zapewnia  niezwykłe  efekty  terapii- głęboko  oczyszcza  oraz  reguluje  proces 
keratynizacji.

DERMA PEEL -TERAPIA INTENSYWNIE ZŁUSZCZAJĄCA .
 Terapia  intensywnie  odnawiająca  powierzchnię  skóry, stanowiąca  kompozycję 5  wyselekcjonowanych  specjalistycznych  technik  złuszczania. 
Połączenie  działań:  biologicznego, enzymatycznego  oraz  mechanicznego  z  ultradźwiękami  zapewnia  niezwykłe  efekty  terapii- idealnie   wygładza 
nierówności  skóry,  wspomaga  walkę  z  bliznami  potrądzikowymi  i  drobnymi  zmarszczkami.

                  90 min.                             230 PLN

POWER HIALURONIC -TERAPIA INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCA.
Zabieg  wykorzystujący  małocząsteczkowy  kwas  hialuronowy, który  ma  zdolność  wnikania   do  skóry  właściwej, w połączeniu  z  
wielkocząsteczkowym  kwasem  hialuronowym, który  pozostaje  na  poziomie   warstwy  rogowej  naskórka, chroniąc  go  przed  nadmiernym 
wysychaniem. Takie  połączenie  kwasów  daje  możliwość  intensywnego   nawilżenia   skóry  na  wszystkich  jej  poziomach.  Zabieg  przeznaczony  jest  
dla  każdej  skóry,  potrzebującej  intensywnego  nawodnienia.

                  60 min.                            220 PLN

POWER RETINOL – INTENSYWNA ODNOWA.
 Zabieg  intensywnie  odnawiający  skórę  dotkniętą  fotostarzeniem.  Retinol   posiada  wspaniałe  właściwości  odmładzające,  odnawiając e  oraz   
przywracające  skórze  jej młodzieńczą  strukturę. Jest  to  cząsteczka  idealna,  aby  zminimalizować   szkody  spowodowane  przez słońce, zwalczając 
negatywne  efekty  wywołane  przez  działanie   wolnych  rodników , a  także  stymulująca  odnowę  naskórka.

                   60min.                            250 PLN

• Do każdego zabiegu na twarz- regulacja brwi jest bezpłatna.

MĘSKI ŚWIAT:

SKEYNDOR MEN -INTENSYWNY ZABIEG NAWILŻAJĄCY .
Intensywnie  nawilżająca  kuracja  do  pielęgnacji  skóry  męskiej. Zestaw  zabiegowy,  przeznaczony  na  jeden  zabieg,  zawiera:  peeling  z 
mikrogranulkami  diamentu,  koncentrat  nawilżający  z  witaminą C, organicznym  silikonem  i  wodą termalną, krem  do  masażu  z olejkami  
eterycznymi, oraz  dwufazową  maską  ze  świeżymi  komórkami  mango.

                  60 min.                             220 PLN

SKEYNDOR MEN -INTENSYWNY ZABIEG PRZECIWZMARSZCZKOWY .
Intensywny,  przeciwzmarszczkowy  zabieg  dla  skóry męskiej.  Zestaw  zabiegowy  przeznaczony  na  jeden  zabieg,  zawiera:  peeling  z 
mikrogranulkami  diamentu, koncentrat  z aktywnym  tlenem, witaminą C, wodą  termalną  i  czynnikiem  homeostatycznym, krem  do  masażu  z 
olejkami  eterycznymi, żel  do  wmasowania  w okolice  oczu  i  ust, wygładzający  zmarszczki,  maska   z  aminokwasami   kolagenowymi.

                  60 min.                             220 PLN

ZABIEGI NA TWARZ MARKI KURLAND:
Ekologiczno – pielęgnacyjno – relaksacyjne.

1. Thalassa vita – okład z alg morskich – Witalizujące  okłady  z  naturalnych  liści  brązowych  alg  ożywionych  wodą morską.  Aktywują  
metabolizm  komórkowy, dodają  energii   zmęczonej  cerze. Delikatnie  rozjaśniają, dotleniają. Skóra  promienieje  naturalnym  blaskiem.                           1 h                             160 PLN

2. Pantai Herbal Belle Visage – harmonizująca pielęgnacja stemplami ziołowymi – Dynamizująca  mieszanka, przywraca 
uczucie  harmonii  i  relaksuje,  dodając  sił  witalnych. Delikatnie  chłodzi,  stymuluje  krążenie  i  odżywia. Rekomendowane   do   rozświetlającej  i 
energetyzującej  pielęgnacji  twarzy.

                      1,5 h                             250 PLN

3. Pantai Herbal Calmer – kojąca pielęgnacja stemplami ziołowymi - Kojąca  mieszanka,  balansuje  skórę, pozostawiając  w 
uczuciu  odprężenia.  Złagodzi  podrażnienia  skóry. Rekomendowane  dla  skór  wrażliwych.

                      1,5 h                             250 PLN

4.  Pantai  Herbal  Red  Roses  –  różana  pielęgnacja  stemplami  ziołowymi   -  Mieszanka  szlachetnych  olejów  bazowych:
migdałowego, arganowego  i lnianego  z  dodatkiem  olejków  eterycznych i  perfumeryjnych, róży i  plumerii   nadających lekką,  zmysłową  nutę. 

                      1,5 h                             250 PLN



ZABIEGI REGENERUJĄCO – LIFTINGUJĄCE i OCZYSZCZAJĄCO – ZŁUSZCZAJĄCE   
MARKI  SESDERMA I NATINUEL: 

Wykonywane także przy pomocy specjalistycznej, wysokiej klasy aparatury kosmetycznej.
Natinuel – złuszczenie na bazie glikolu.
Zabieg   dermokosmetyczny   przeznaczony   do  normalizacji   zmian  skórnych  twarzy  i  ciała.  Substancje  aktywne   w nim zawarte  pozwalają   na
wykonanie   zabiegów  silnie   stymulujących  skórę. Zastosowanie:  zmarszczki, trądzik, blizny  potrądzikowe, rozstępy, rogowacenie   starcze.

             60-90min.                   195 -215 PLN

Peeling migdałowy.
Zabieg  odmładzająco - regenerujący przeznaczony  dla każdego  rodzaju  skóry  twarzy i ciała. Zabieg  może  być  wykonywany  przez  cały rok bez
ryzyka wystąpienia  przebarwień  w okresie letnim. Jest  wskazany  w przypadku skóry starzejącej się, łojotokowej, trądzika  pospolitego i  zaburzeń
barwnikowych.

             60-90min.                  155 - 185 PLN

Peeling migdałowy przy zabiegu.                    30min.                               80 PLN
Argipeel + mandelac T.
Zabieg  pod oczy  działający  na  cienie, przebarwienia, drobne  zmarszczki. Sprawia,  że  skóra  pod  oczami  i  na powiekach  jest  rozjaśniona, 
nawilżona  i  uelastyczniona.

 pełny zabieg pielęgnacyjny pod oczy  
 przy zabiegu na twarz z płatkami z Vit C  
 przy zabiegu bez płatków    

                  45 min.
                  45 min.
                  30 min.

                           120 PLN
                              70 PLN
                              30 PLN

Azelac.
Zabieg  o  właściwościach  seboregulujących, normalizujący  proces  keratynizacji.  Wskazany  również  przy  trądziku  różowatym, łuszczycy, zapaleniu 
mieszków  włosowych, nieprawidłowej  pigmentacji  skóry.

 zabieg podstawowy  
 zabieg pielęgnacyjny 

                45 min.
                90 min.

                         180 PLN
                           300 PLN

Purywic peel plus.
Zabieg  stosowany  przy  oznakach  starzenia, na zmarszczki, jędrność  i  blask.  Pobudza  syntezę  kolagenu  i  elastyny. Stosowany  również  przy 
melasmie  i  rozstępach  skórnych.

 zabieg podstawowy
 zabieg pielęgnacyjny 

                45 min.
                  90 min.

                         180 PLN
                           300 PLN

Lactipeel.
To  zabieg  wykorzystywany  w  przypadku  skór  odwodnionych, dojrzałych  z  widocznymi  oznakami  starzenia, takie  jak  zmarszczki  czy utrata 
jędrności. Oparty  jest  na  80% kw. mlekowym, który  ma  właściwości  nawilżające, wybielające  oraz  antyoksydacyjne.  

 zabieg podstawowy  
 zabieg pielęgnacyjny

                45 min.
                90 min.

                         180 PLN
                           300 PLN

Argipeel.
Jest  terapią  dla  skór  odwodnionych, wrażliwych, nietolerujących  innych peelingów  odnawiających  powierzchniową  warstwę  skóry. Oparty  jest  
na  zestawieniu  20% kw. arganiny oraz  20% kw.mlekowego  w połączeniu  z substancjami   łagodnymi  jak:  mocznik, aloe vera, alantonina.  Takie 
zestawienie  kwasów  daje  efekt  poprawy  napięcia  skóry  oraz  zmniejszenia  przebarwień.

 zabieg podstawowy                 45 min.                          180 PLN



 zabieg pielęgnacyjny                   90 min.                            300 PLN
Salipeel lic .
Jest  zabiegiem  skierowanym  głównie  do  osób  z trądzikiem  oraz  z  trądzikiem   zapalnym. Główną  substancją  aktywną  jest kw. salicylowy, o 
działaniu  przeciwzapalnym, antyseptycznym, antybakteryjnym  oraz  ściagajacym.                 45 min.                          180 PLN

4. Kawitacja – ultradźwiękowe oczyszczanie.
Zabieg  oczyszczająco – złuszczający. Oczyszcza  pory  skóry  z nadmiaru  sebum i  bakterii;  Efekt: świeża i  zdrowa  cera.

                   60min.                            130 PLN

5. Kawitacja + czyszczenie manualne.                    90min.                            190 PLN
6. Kawitacja przy zabiegu.                    60min.                              80 PLN
7. Mikrodermabrazja diamentowa.
Mechaniczny peeling  przy użyciu sterylnych głowic  diamentowych.  Jest to metoda całkowicie  bezbolesna i nieinwazyjna. Wskazania do zabiegu:
fotostarzenie,  rozstępy,  blizny,  trądzik,  zaskórniki,  zrogowacenie,  prosaki,  plamy  i  przebarwienia,  nierówności  skóry,  drobne  zmarszczki,  skóra
niedotleniona  i  mało  elastyczna.

 Twarz 
 Twarz + szyja
 Dekolt 
 Odcinek twarzy 
 Twarz +szyja + dekolt

                   90min.
                   90min.
                   60min.
                   60min.
                 150min.

                          140 PLN
                           190 PLN
                           120 PLN
                              60 PLN
                           260 PLN

8. Mikrodermabrazja przy zabiegu.                    30min. 20% od ceny mikroder

9. Mezoterapia bezigłowa – Terapia przeciwzmarszczkowa.
W zabiegu  wykorzystuje  się  unikalną   metodę  elektroforezy  –  do  odmładzania   skóry,  redukcji   zmarszczek  i  umożliwia   transport   substancji
aktywnych (typu: retinol, kwas  hialuronowy,  witamina K) w  głąb  skóry  dokonując  natychmiastowych  zmian  w  strukturze skóry.
Zabiegi są bezbolesne i  nieinwazyjne. Dostosowane  do indywidualnych potrzeb  klientki.  Nie  wymagają  żadnego  okresu  rekonwalescencji.  Po
zabiegu   można  wrócić  do  normalnych  czynności.

Proponujemy:
 Zabieg przeciwzmarszczkowy 
 Karnet 6 zabiegów
 Karnet 10 zabiegów
 Zabieg na przebarwienia

                 45min.

                   45min.

                         300 PLN
                         1620 PLN
                         2400 PLN
                           250 PLN

10. Lymphobiony L300.
Unikalna   metoda  zabiegu  na  twarz i  szyję, a  także  ciało, która  zapewnia  natychmiastowy,  widoczny  i  długotrwały  efekt  liftingu.  Lymphobiony 
L300:  stymuluje  metabolizm  komórkowy, eliminuje  z  głębi  tkanek  toksyny  i  stymuluje  system  odpornościowy, redukuje  zaczerwienienie  i 
rozszerzone  naczynka, zmniejsza  obrzęk  (spuchnięte powieki), ujędrnia, modeluje  i  wygładza  zmarszczki, pobudza  skórę  do  produkcji  kolagenu  i 
elastyny, oczyszcza  i  odświeża  skórę, powoduje  głębokie   nawilżenie,  dotlenia  skórę, usuwa  zmęczenie, spowalnia  proces  starzenia.

 Zabieg liftingujący.
 Zabieg drenujący.
 Zabieg-detox.

                   90min.
                   60min.
                   30min.

                           300 PLN
                           120 PLN
                             60 PLN

11. Fotoodmładzanie aparatem PLW  typu IPL .       
Przeciwzmarszczkowy  i  odmładzający zabieg  z wykorzystaniem  najwyższej  klasy  urządzenia  kosmetycznego PLW - Pulsed Light Water. Aparat  ten



ma  silne  działanie   pobudzające  skórę  do  głębokiej  odnowy, poprzez  stymulację  fibroblastów  do  produkcji  kolagenu  i elastyny.

Proponujemy:
Zabiegi odmładzające twarzy (okolice oczu,  czoła,  zmarszczki mimiczne wokół ust).

 karnet 6 zabiegów
 Zabiegi na bruzdy.

Zabiegi przeciwtrądzikowe – Anty-Acne:( twarz lub dekolt).
 karnet 6 zabiegów (twarz lub szyja)
 plecy
 karnet 6 zabiegów

                 60min.
  
       
                   40min.

                   45min.

                           300 PLN
                        1620 PLN
                           200 PLN
                           250 PLN
                         1350 PLN
                           300 PLN
                         1620 PLN

12. Starvac SP2.
Skuteczny,  opatentowany   program   masażu   próżniowego,  wykorzystujący  najwyższej   klasy   urządzenia   zabiegowe.  Efektywność:  redukcja
zmarszczek, przywrócenie  elastyczności  skóry, drenaż  systemu  limfatycznego,  stymulacja  mięśni.

                   30min.                              70 PLN

13. Sonoforeza  .
Zabieg, w którym za pomocą  ultradźwięków, prądu  galwanicznego  wprowadzamy  substancje  czynne  głęboko  do  skóry. Dynamiczne
fale  ultradźwiękowe  przepływają  w  głąb  skóry,  umożliwiając  regenerację  komórek  i  pomagając  skórze  w  powrocie  do  jej  naturalnej  gęstości  i
świetlistości. Poprzez  mikrocyrkulację  pobudzamy  fibroblasty  do  biosyntezy  kolagenu  i  elastyny, w efekcie  zmarszczki  zostają spłycone, skóra
staje  się  jędrna, elastyczna,  doskonale  nawilżona,  zrelaksowana.

 Proponujemy:
 Sonoforeza - pełny zabieg.
 Jonoforeza - wprowadzenie ampułki.

                   60min.
                   30min.

                           130 PLN
                              70 PLN

14. Elektrostymulacja twarzy.
Bierna gimnastyka  mięśni – wzmocnienie   mięśni,  napięcie, ujędrnienie  skóry.                   60min.                           90 PLN +

                               cena elektrod

15.Fale Radiowe  RADIOFREKWENCJA TRIO X7.
Zabieg  wykorzystujący zjawisko  radio frekwencji  w celu stymulacji  włókien  kolagenowych i  ogólnej  regeneracji  skóry  poprzez  pobudzenie 
procesów  naprawy. Najbardziej  nowoczesna  i  spektakularna  pod  względem efektów  technologia  zastosowana   do  liftingu  twarzy i  szyi. 
Powoduje  głębokie   napięcie, ujędrnienie  skóry, spłycenie   głębokich  zmarszczek  oraz  usunięcie  drobniejszych  zmarszczek, worków i  cieni  pod  
oczami, rozjaśnienie   skóry, poprawę  owalu   twarzy. Gwarantuje  od  ręki  widoczny  efekt  liftingu. Fale  Radiowe  podwyższają  temperaturę  skóry  
właściwej, podgrzewają  włókna  kolagenowe  do  temperatury  45 stopni C, co kilkakrotnie   zwiększa   zdolność  włókien  do  regeneracji  i  pobudza   
wytwarzanie  nowego  kolagenu. Efekt  odmładzania  jest  widoczny  po kilku   tygodniach, do  6 miesięcy. Tyle  czasu  potrzebuje  kolagen, aby  się  
zregenerować.  Efekt  napięcia   skóry  utrzymuje  się  ok. 3 lat .

Polecamy :
 Twarz  (czoło, oczy, bruzdy nosowo – wargowe, usta, podbródek ).
 Czoło 
 Oczy    ( zmarszczki mimiczne, opuchnięcia i sińce ).
 Bruzdy nosowo – wargowe 
 Usta 
 Podbródek    
 Szyja 

                   60min.
                   30min.
                   30min.
                   30min.
                   30min.
                   30min.
                  30min.
                   30min.

                           450 PLN
                           100 PLN
                           150 PLN
                           150 PLN
                           100 PLN
                           100 PLN
                           150 PLN
                           200 PLN



 Dekolt 
 Ramiona 
 Dłonie 

                   30min.
                   30min.

                200 – 250 PLN
                           120 PLN

POZOSTAŁE UPIĘKSZAJĄCE ZABIEGI KOSMETYCZNE:
1. Przedłużanie rzęs metodą „Secret Lashes”.
Luksusowy  zabieg  przedłużania  i  zagęszczania  rzęs metodą  jeden  do jednego – rzęsa  do rzęsy  pozwala  na  dobranie  długości  od 6-17 mm i  grubości 3
rozmiarów  w zależności  od potrzeby  i  życzenia  klienta.

 zagęszczanie i przedłużanie 
 pełne uzupełnienie 
 zdjęcie 

       160min.
        30 min.
        30 min.

                      250 PLN
                        200 PLN
                          60 PLN

2. Fotoepilacja – stałe, permanentne usuwanie owłosienia.
Zabieg   wykonywany  najwyższej  klasy urządzeniem: PLW - Pulsed  Light  Water (aparat typu IPL)

 Wąsik                                                                                                                                                                                                 
 Broda
 Baki
 Policzki
 Okolica pod żuchwą
 Cała twarz
 Sutki
 Pachy
 Klatka piersiowa
 Ręce
 Plecy
 Bikini
 Uda
 Kolana
 Łydki 
 Całe nogi (Bikini, uda, łydki, kolana)

      15min.
      20min.
      20min.
      20min.
      20min.
      60min.
      30min.
      30min.
      60min.
      30min.
      60min.
      30min.
      40min.
      20min.
      30min.
     120min.

                50-200 PLN
              150-200 PLN
              250-300 PLN
                      300 PLN
              150-200 PLN
              300-400 PLN
              200-250 PLN
              250-300 PLN
              200-800 PLN
              200-300 PLN
              200-800 PLN
              250-350 PLN
              350-500 PLN
              200-300 PLN
              200-300 PLN
            980-1300PLN

3. Regulacja brwi.         15min.                           18 PLN
4. Henna brwi.          15min.                           18 PLN
5. Henna rzęs.          15min.                           18 PLN
6. Henna komplet (rzęsy+brwi+regulacja).          30min.                           40 PLN
7. Przekłuwanie uszu.          15min.                           75 PLN



8. Depilacja woskiem:
 ręce
 nogi
 łydki / uda
 pachy
 pachwiny klasyczne / french
 głębokie bikini 
 wąsik / twarz
 nogi + pachwiny + pachy

            30min.
              60min.
              30min.
             15min.
     30 - 40min.
     30 - 45min.
    15 - 30min.
    60 - 90min.

       60 - 70 PLN
    100 - 110 PLN
        60 / 80 PLN
                30 PLN
        40 / 55 PLN
                80 PLN
      20 / 40 PLN
            160 PLN

Depilacja pastą cukrową:
 ręce (całe / połowa)
 nogi
 łydki / uda
 pachy
 pachwiny klasyczne / french
 głębokie bikini                                  
 wąsik/twarz

              90min.
                90min.
                50min.
                15min.
        30 - 40min.
                60min.
                15min.

       120 / 80 PLN
                 250 PLN
       170 / 190 PLN
                   80 PLN
       100 / 140 PLN
                 170 PLN
                   50 PLN

9. Makijaż tradycyjny (analiza kolorystyczna w cenie) :
 próbny
 dzienny
 okazjonalny

                1 h
                1 h
         75min.

                   60- 80 PLN
                   60- 80 PLN
               120- 150 PLN

ZABIEGI NA CIAŁO:
Zabiegi wykonywane są m.in. na ekskluzywnym łóżku do zabiegów termalnych THALAXASPA.

Podczas zabiegów na ciało w naszym SPA możecie Państwo doświadczyć działania sauny parowej, podczerwieni, koloroterapii, aromaterapii i
rewelacyjnych prysznicy Vichy – a wszystko to podczas jednej sesji zabiegowej!!!

PEELINGI CIAŁA TRADYCYJNE:
Przygotuj swoją skórę do masaży i zabiegów na ciało .

1. Peeling wyszczuplający.
Łagodna  kremowa  konsystencja  peelingu, który doskonale  usuwa  zrogowaciały  naskórek, stymuluje  mikrokrążenie,  drenuje nadmiar  wody z
tkanek, tym  samym  rozpoczynając  proces  wyszczuplania.

                          1 h                            150 PLN

2. Peeling relaksujący.
Zabieg  na  bazie  brązowego  cukru,  soli  morskiej  i  olejków  eterycznych  z  basenu Morza  Śródziemnego,  które  doskonale   oczyszczają  i  odżywiają
pozostawiając  skórę  jedwabiście   miękką,  zrelaksowaną  i  gładką.

                         1 h                            150 PLN



ZABIEGI PIELĘGNUJĄCE CIAŁO:
Wyszczuplanie - ujędrnianie - działanie antycellulitowe.

Każda skóra jest inna i wymaga odmiennego traktowania. Cel jest jeden - zdrowie i piękno. 

1. SLIM - CELL     – wyszczuplający  (kapsuła lub elektrostymulacja).
Zabieg  na  bazie  kofeiny, guarany i  nasion  kasztanowca. Rozbija  komórki  tłuszczowe, wpływa  kojąco na  naczynia  krwionośne, rozjaśnia.

                       1,5 h                  200 - 250 PLN

2. CELL - TERM   – antycellulitowy  (kapsuła lub elektrostymulacja).
Zabieg  na bazie  karnityny, kofeiny i  algi  brunatnej. Działa  intensywnie   wyszczuplająco  i  antycellulitowo.

                       1,5 h                  200 - 250 PLN

3. CRIO - TONIC  – ujędrniający       (kapsuła lub elektrostymulacja).
Zabieg  na  bazie  kwasu  hialuronowego, aminokwasów  i  wyciągu  z  żeńszenia.  Działa  silnie  ujędrniająco i  stymulująco  na  skórę.

                      1,5 h                  200 - 250 PLN

4. RED - CIOK .
Zabieg  na  bazie  czekolady  i  papryki  chilli. Działa   wyszczuplająco  i  modelująco  na sylwetkę; powoduje  wydzielanie   endorfin.

                      1,5 h                    200-220 PLN

5. B - NATURAL.
Bandaż o długotrwałym i natychmiastowym  efekcie  nawilżenia, który można  również  stosować na biust. Stymuluje  produkcję  kolagenu, usprawnia
przepływ   krwi, ma  właściwości  oczyszczające  oraz  antybakteryjne.

                      1,5 h                            180 PLN

6. COFFEE - CEL.
Zabieg  na  bazie  kawy  i  guarany. Działa  na  zlokalizowane  komórki  tłuszczowe  i  cellulit. Polepsza  ukrwienie  i  przyspiesza   spalanie  tkanki 
tłuszczowej.

                      1,5 h                   200 -220 PLN

7. HONEY - SWEET.
Bandaż   nawilżający, ochronny, zmiękczający  i  rozświetlający  skórę, bogaty  w  proteiny  mleczne  oraz  miód.

                      1,5 h                  200 - 250 PLN

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE I ANTYCELLULITOWE Z UŻYCIEM SPECJALISTYCZNEGO
SPRZĘTU KOSMETYCZNEGO:

1. Elektrostymulacja ciała - wyszczuplanie i ujędrnianie ‘Body Sound Program’.
Unikalna,  opatentowana   kombinacja   ultradźwięków  i  elektrostymulacji,  dająca  kompleksowe,  głębokie   i   wydajne   działanie  na  miejsca
nagromadzenia  tłuszczu.  Zabieg  ten  oferuje  działanie  antycellulitowe,  przeciwdziała  zastojom  wody  w  organizmie  i  limfy,  modeluje  sylwetkę,
detoksykuje, przyspiesza  metabolizm  i  działa  wzmacniająco  na  tkankę  mięśniową  zarówno  u  kobiet  jak  i u mężczyzn.

• Karnet 10 zabiegów

                         
                          

                           1h

                          
 

                       
                             110PLN
                         1000 PLN



2. Próżniowy masaż antycellulitowy  ‘Starvac SP2’.
Skuteczny,  opatentowany  program  masażu  próżniowego,  wykorzystujący  najwyższej  klasy  urządzenie  zabiegowe.  Zabieg  silnie  wyszczuplający,
antycellulitowy, przeciwdziałający  rozstępom, zcieńczający  blizny, widocznie  likwidujący  obrzęki  limfatyczne  kończyn i  liftingujący.

       Proponujemy:
Zabieg na cellulit całościowy

• Karnet 6 zabiegów
• Karnet 10 zabiegów

Zabieg na cellulit częściowy
• Karnet 6 zabiegów
• Karnet 10 zabiegów

Zabieg na opuchnięte nogi
• Karnet 6 zabiegów
• Karnet 10 zabiegów

Drenaż limfatyczny
• Karnet 6 zabiegów
• Karnet 10 zabiegów

Ujędrnienie pośladków
• Karnet 6 zabiegów
• Karnet 10 zabiegów

                       1,5 h

                   40min.

                   40min.

                           1h

                   30min.

        

                           220 PLN
                        1122 PLN
                        1760 PLN
                           160 PLN

                         816 PLN
                      1280 PLN
                         160 PLN
                         816 PLN
                       1280 PLN
                          140 PLN
                          714 PLN
                        1120 PLN
                          100 PLN
                          510 PLN
                          800 PLN

3. Mezoterapia bezigłowa urządzeniem E - PHOR .
Przy użyciu  tego  aparatu  możemy  przeciwdziałać  w przyjemny  sposób  takim  niedoskonałościom  jak: cellulit, rozstępy, przebarwienia, utrata 
jędrności  skóry, oznaki   starzenia  (przed  i  po  50 roku  życia).

         Polecamy:
 Zabieg na zlokalizowaną tkankę tłuszczową
 Zabieg na I, II, III fazę cellulitu
 Karnet 6 zabiegów
 Karnet 10 zabiegów
 Zabieg na rozstępy
 Zabieg ujędrniający na biust

                          1 h
                          1 h

                          1 h
                          1 h

                            300 PLN
                            300 PLN
                          1620 PLN
                          2400 PLN
                            200 PLN
                            100 PLN



 4. Fale Radiowe TRIO X7 .
Bezinwazyjna  redukcja  tkanki  tłuszczowej  urządzeniem   Radio  Frequency,  to  efekt  przyśpieszenia   metabolizmu  komórek  tłuszczowych. Poprzez 
regenerację  włókien  kolagenowych  zwiększa  się  również  elastyczność  i  jędrność  skóry. Dzięki   zastosowaniu   bipolarnej  głowicy, fale  radiowe 
koncentrują  się  na  leczonym  obszarze  ciała. Efektem  jest  redukcja  tkanki   tłuszczowej, pobudzenie  krążenia  krwi  i  limfy  oraz  zagęszczanie 
kolagenu, redukcja  tkanki   tłuszczowej, redukcji  cellulitu, ujędrnienie  ciała, okolic  brzusznych, ramion  i   wewnętrznej  strony ud, redukcja  
rozstępów  i blizn  oraz  podniesienie   pośladków,  wysmuklenie   talii.   

                   Polecamy : 
 Powłoka  brzuszna 
 Talia 
 Pośladki 
 Uda 
 Uda ( wewnętrzna strona ud lub bryczesy )
 Okolice  kolan

                   40min.
                   30min.
                   40min.
                        1 h
                   40min.
                   30min.

                 200 – 300 PLN
                            200 PLN
                 250 – 400 PLN
                 400 – 600 PLN
                 250 – 300 PLN
                            100 PLN

6. Ultradźwięki niskiej częstotliwości  TRIO X7.
Pomaga  eliminować  tkankę  tłuszczową  oraz  pomaga  w redukcji  cellulitu  i  zmniejszeniu  obwodu  ciała. Wysoka  intensywność   skupionych 
ultradźwięków  niskiej  częstotliwości   tworzy  nietermiczne, oscylujące  fale, które  przenikają  do komórki  tłuszczowej  rozbijając  ją. Rozbita  tkanka 
tłuszczowa  oraz  toksyny  wydalane   są  z organizmu  poprzez  układ  limfatyczny  TRIO X7. Nieinwazyjna  kawitacja  jest  bezpieczniejsza  i mniej  
bolesna  od  tradycyjnej  liposukcji.

                        Polecamy :
 Brzuch 
 Pośladki 
 Uda  
 Wewnętrzna strona ud 
 Zewnętrzna   strona ud 

                   40min.
                        1 h
                         1 h 
                   30min.
                   30min.

                 350 – 450 PLN
                 350 – 450 PLN
                            450 PLN
                            250 PLN
                            350 PLN

7. Bieżnia próżniowa ‘Vacu Well’ .
Najnowsza  technologia  łącząca  w  sobie  najwyższej  jakości  bieżnię,  kapsułę  próżniową  i  najnowocześniejszy  design.  Łagodny  spacer  efektywnie
modeluje  sylwetkę  przynosząc  oczekiwane  rezultaty,  gwarantując  jednocześnie   przyjemność  i  lekkość  ćwiczenia. 
Swobodnym  krokiem  dojdziesz  do  wymarzonej  figury, zdrowia  i  doskonałej  formy!

 Karnet 10 zabiegów.

                   30min.                                25 PLN

                            200 PLN



MASAŻE I CEREMONIE ZABIEGOWE:
-na podgrzewanej leżance MLW, sterowanej za pomocą pilota.

1. Aromatyczny masaż klasyczny całego ciała .                    50min.
             1h 20min.

                           140 PLN
                           170 PLN

2. Masaż częściowy - na wybrane partie ciała.                   30min.                              80 PLN
3. Lever Lever - masaż firmowy Kurland.
Masaż  oparty  na akupresurze  – tradycyjnej  metodzie  leczenia   wywodzącej  się  z  chińskiej  medycyny naturalnej.  Polega na dotykaniu,  głaskaniu,
uciskaniu  lub  opukiwaniu  określonych miejsc na  ciele człowieka. Według  medycyny chińskiej  organizm  funkcjonuje  dzięki energii  życiowej, która
płynie przez kanały tzw. Meridiany. Każdy z meridianów  zawiera  w sobie  określoną  liczbę  punktów chińskich.  Oddziaływując  na nie możemy
poprzez  układ  nerwowy  wpłynąć   na  organy  wewnętrzne.

                       1 h                            160 PLN

4. Masaż relaksacyjny aromatyczną świecą.
Aromatyczny masaż na bazie  naturalnej,odżywczej  świecy . Dostępne do wyboru zapachy  świec  to wanilia, passiflora,lawenda, róża.

                  50min.                            160 PLN

5. Masaż antycellulitowy i wspomagający odchudzanie (wybrane partie ciała).                   30min.                            100 PLN

6. Holistyczny masaż całego ciała ciepłymi kamieniami.
Proponujemy   Państwu   masaż  wykonywany  specjalną  dalekowschodnią  techniką  z  użyciem  gorących  kamieni  bazaltowych  pochodzenia
wulkanicznego. Zabieg  ten  działa  kojąco na  zmysły, łagodzi  napięcia  mięśniowe, likwiduje  stres  i  niepokój, dostarcza  siły  i  odporności. Polecany
dla  osób  zestresowanych  pragnących  głębokiego   relaksu  i  odprężenia.

                      1,5 h                            180 PLN

7. Masaż pleców i stóp ciepłymi kamieniami.                   45 min.                            120 PLN

8. Sassi dei Vulcano - masaż gorącymi i zimnymi kamieniami.
Już  wiele  lat temu  ludziom  znane było równoważące, uspokajające  działanie  ciepłych, dodających energii  kamieni  bazaltowych oraz  chłodnych
kamieni   marmurowych. Poznaj  sekretną  moc  kamieni.  Sięgnij  po  cudowny  sposób  na  odprężenie  i  relaks.

                       1,5 h                            200 PLN

9. Pantai Luar.
Odprężający,  relaksacyjny  masaż  ziołowo  –  owocowymi  stemplami  i  ciepłymi,  aromatycznymi  olejkami,  którego  korzenie   tkwią  w  krajach  Azji
Wschodniej. Podczas   tego  zabiegu  następuje  odbudowa  komórkowa  i  rewitalizacja   komórek  skóry, działanie   nawilżające  oraz  antystresowe.

                       1,5 h                            260 PLN

10. Indyjski zabieg Shirodara .
Jeden z najbardziej  intensywnych zabiegów w medycynie  ajurwedyjskiej, polegający na rytmicznym polewaniu  czoła  ciepłymi  olejami. Uspokaja i
relaksuje, często  stosowany  w migrenowych  bólach  głowy, nadciśnieniu, depresji, zaburzeniach  snu  oraz  nadmiernym  obciążeniu  stresem. 

                          1 h                            170 PLN

11. Ajurwedyjski masaż Marma.
Najbardziej  popularny w południowych  Indiach  masaż  wzmacniający. Masuje  się  określone  miejsca, podobne   do punktów  w akupunkturze i
Shiatsu. 

                   40min.                            150 PLN

12. Masaż twarzy, dekoltu (kl. piersiowej) i głowy -  ‘Magia dotyku’.
Celem  masażu  jest  poprawienie  mikrokrążenia, ułatwienie  komórkowej  wymiany  metabolicznej, dotlenienie, eliminacja  toksyn, rozluźnienie
mięśni, przeciwdziałanie  zwiotczeniu. Pomaga  on  zlikwidować  nieprawidłowości,  poprawiając  napięcie  mięśni, likwidując opuchlizny i  nadając
twarzy zdrowy wygląd. Natomiast  masaż  głowy  wykonywany  podczas  zabiegu  przywraca  równowagę  ciśnienia  wewnątrz czaszkowego  poprzez
oczyszczenie  zatok. ‘Magia dotyku’ ukoi  zmysły i  przyniesie  uspokojenie.  Zadziała  jak  kilka  godzin  dobrego  snu. 

                   30min.                            110 PLN

13. De La Mer - masaż relaksujący.                    50min.                            160 PLN



14. Masaż rosyjski miodem .
Rosyjski  masaż  ciepłym miodem ,ma  cały  szereg  dobroczynnie  działających  właściwości: niweluje  napięcie  mięśni, stymuluje  metabolizm i 
poprawia  krążenie. Masaż  głęboko  odżywia  i nawilża  przesuszoną  skórę, która  staje  się  gładka  i  jedwabista  w dotyku. Przyspiesza  procesy  
regeneracji  komórek  naskórka, działa  antyrodnikowo  i  łagodząco  na  podrażnienia.

                           1h                            170 PLN

15.Masaż bambusem . 
 Oryginalny  masaż  całego  ciała  za pomocą  bambusowych  pałeczek. Ma on działanie  drenujące  i  modelujące, doskonale   eliminuje  napięcia  i 
wzmacnia  mięśnie. Masaż  bambusami  efektywnie   wpływa  na  modelowanie   sylwetki, uelastycznia  skórę, redukuje  cellulit.  Działa   pobudzająco i 
stymulująco  na  cały  organizm. 

                          1h                          150 PLN

16.Masaż stóp                    30min.                            50 PLN

PRZYJEMNOŚĆ KĄPIELI KURLAND:

O wyjątkowości naturalnych preparatów marki Kurland stanowi fakt, iż są one całkowicie pozbawione konserwantów oraz sztucznych dodatków
zapachowych, które są powodem alergii i nietolerancji preparatów zabiegowych. W preparatach Kurland znajduje się tylko i wyłącznie natura w swej
najczystszej postaci. Zabiegi przy użyciu preparatów Kurland to prawdziwe rytuały, w których uczestniczą sami goście, decydując np. o indywidualnej

nucie zapachowej aplikowanego preparatu, który powstaje na ich oczach.

RYTUAŁY POWITALNE:
1. Ceremonia wygładzająca dłonie różą lub lawendą.
Intensywnie   odżywiająca  kąpiel  w mleku  kozim  oraz  wygładzająca  mieszanka  maku, cukru i  płatków  róż lub lawendy, pozostawi  aksamitną 
miękkość  oraz  przywróci  niezrównany  komfort  suchej  skórze.

                   45min.                            100 PLN

2. Ceremonia wygładzająca stopy różą lub lawendą.
Odświeżająca ziołowa kąpiel oraz wygładzająca biała glinka  z liśćmi tabaki  pozostawi  miękkość  i  uchroni  przed potliwością  Twoje  stopy. Lawenda
uspokaja,  stabilizuje  i  dezynfekuje.

                   45min.                             100 PLN

WYGŁADZANIE CIAŁA:
1. Relaksujące z białą glinką i lawendą.
Zabieg wygładzający na bazie  białej  glinki  z dodatkiem  enzymów ananasa,  delikatnie  oczyści  ciało. Świeży, kwiecisty  i  kojący zmysły zapach
lawendy, przeniesie  w  podróż  do  Prowansji.

                         1 h                             160 PLN

2. Słodkie zabiegi złuszczania naskórka na bazie cukru, maku i suszonych kwiatów zatopionych w 
enzymatycznym pudrze owocowym.
Zabieg  delikatnie  złuszcza  skórę  pozostawiając  ją  jedwabiście   gładką.

• peeling  cukrowo- makowy z różą / lawendą / malwą .

                   50min.                             160 PLN

3. Aromatyczny peeling solno-olejowy. 
Peeling  całego  ciała  na  bazie  soli  morskiej  bogatej   w  mikroelementy . Zabieg   wygładza ,  odświeża,  pobudza  detoksykację  i  metabolizm  ciała. 

                   30min.                             120 PLN



4. Regenerująco-rozgrzewający  z czerwonych wysłodzin winnych.
Zabieg  wygładzający skórę,  bogaty w kwasy owocowe z wysłodzin winnych. Dotlenia i  stymuluje mikrokrążenie,  oczyszcza, koi podrażnienia oraz
dodaje  energii.

                        1 h                             160 PLN

5. Regenerująco-chłodzący z białych wysłodzin winnych.
Białe   wino  znane  z  chłodzących  i   uspokajających właściwości,  idealne  jest   na  upalne  dni.  Mineralizuje,  detoksykuje  oraz  oczyszcza ciało,
dostarczając  regenerujących  składników.

                        1 h                             160 PLN

6. Karaibskie marzenie .
Zabieg  ma  działanie   witalizujące, stymuluje  metabolizm, oczyszcza  i  odświeża. Idealny  dla  każdej  skóry, szczególnie  polecany  dla  skór  szarych i 
zmęczonych. 

                         1 h                             160 PLN

7. Azjatycka rozkosz  .
Uzyskujemy  efekt  oczyszczający  i  wygładzający  oraz   wzmacniający  naturalny  system  ochronny  skóry. Zawartość   bromeliny   zapewnia  skórze  
blask  i  zdrowy  wygląd. Olej  wykorzystywany  w  tym zabiegu  jest  mieszanką  14 olejów, aromatycznych  ziół  i  korzennych  przypraw: kardamonu, 
imbiru, cynamonu  i  chili. 

                          1 h                             170 PLN

8. Peeling kawowy .
Zabieg  ma  działanie   oczyszczające,  wygładzające,  witalizujące.  Kawa  zawiera  węglowodany, aminokwasy, potas, minerały  i  białka. Stymuluje 
metabolizm  i  oczyszcza  z  toksyn.  

                         1 h                             150 PLN

CEREMONIA PIELĘGNACYJNA CIAŁA:
1. Odmładzająca z ananasa.
Ananas  to „królewski  owoc  tropikalny”, jest  ceniony  szczególnie   za  dużą  zawartość  enzymu  zwanego  bromeliną. Enzym ten stymuluje  trawienie, 
aktywuje metabolizm, uaktywnia  i  wzmacnia  system  odpornościowy  oraz  pobudza  procesy  odnowy skóry.

                       1,5 h                             280 PLN

2. Detoksykująco-oczyszczająca z alg morskich .
Zabieg  poprawia  cały metabolizm, odblokowuje  pory i  usuwa  toksyny. Jednocześnie  napręża  skórę, zwiększa  krążenie   i  wzmacnia  procesy 
przeciwzapalne  w  całym organizmie.

                       1,5 h                             280 PLN

3. Kuracja nawilżająco - odżywcza z wiesiołka.
Zabieg  przeciwdziała  starzeniu  się  skóry, uaktywnia  komórki, stymuluje  je, jednocześnie  mocno  nawilżając  i  odżywiając. 

                      1,5 h                             280 PLN

4. Regenerująco - różana .
Zabieg  nawilżający, balansujący, odżywiający  i  pozytywnie  wpływający  na  nastrój. Bogata  w składniki  różana  mikstura  poprawia  mikrocyrkulację 
oraz  zwalcza  procesy  starzenia  się  komórek.   

                          2 h                             300 PLN

5. Relaksująco - lawendowa.
Lawenda  ze  względu  na  swoje  relaksujące  właściwości  równoważy  ciśnienie  krwi  i  działa  na  ogół uspokajająco. Niweluje  dolegliwości  takie  jak: 
bóle  głowy, migreny, artretyzm, reumatyzm, nerwobóle, bóle  kończyn, ugryzienia  owadów, kaszel.

                          2 h                             300 PLN

6. Kleopatry - z kozim mlekiem.
Kuracja  bardzo nawilżająca  i  balansująca.  Dzięki  olejkom,  które  są  nośnikiem wilgoci,  witamin  i  minerałów,  skóra  otrzymuje  zastrzyk  aktywnych
składników, których  jej  potrzeba. Jest  idealny  też  do  skóry  młodej  i  młodzieńczej, działa  delikatnie  i  doskonale  ją  wygładza.

                      1,5 h                            300 PLN

7. Ze słodu piwnego .
Zabieg  zawiera  witaminę  B  kompleks, elementy  śladowe  oraz  jest  bogaty  w minerały. Uaktywnia  metabolizm. Piwo  oczyszcza i  detoksyfikuje  i
jest  znane   ze  swoich  właściwości  uspakajających , pozostawia  w  spokoju  ducha  i  odpręża.

                       1,5 h                             300 PLN

KĄPIELE W WANNIE Z HYDROMASAŻEM:
1. Regenerująca kąpiel z atlantycką solą morską.                    45min.                             100 PLN
2. Relaksująca kąpiel różana.                    45min.                             150 PLN
3. Odmładzająca kąpiel na bazie koziego mleka.                    45min.                             150 PLN



ZABIEGI W KAPSULE SPA:

Kapsuła Dermalife SPA Oceana – rozpieszcza, orzeźwia, odnawia ciało i umysł.
Poczuj orzeźwienie, które daje wodny masaż ciała SPA Oceana, połączony z działaniem pary wodnej z naturalnymi olejkami eterycznymi i unikalnym

promieniowaniem podczerwonym, które wytwarza ciepło o takim samym natężeniu, co ciepło Twojego ciała.
Program: utrata wagi / Program: detoksykacja / Program: redukcja stresu / Program wodny: ‘aquatica’ / 
Program: łagodzenie bólu / Program: redukcja cellulitu / Program: escape / Program: sen i medytacja / 
Program: okłady na ciało / Program: terapia wodna / Program indywidualny.

                   30min.                               70 PLN

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP:

Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp z manicure i pedicure wykonywane są przy użyciu najnowocześniej frezarki 50.000 obrotów/ min.,  z
odsysaniem pyłu i w wygodnym, podgrzewanym fotelu Biarritz z masażem pleców i karku. Współpracujemy m.in z firmami: Alessandro, Ekert

Nails, O.P.I,Pedix, Nail-Tek. 

1. Manicure klasyczny bez malowania / z malowaniem.                           1 h                         50/60 PLN
2. Manicure hybrydowy shellac   – nakładany jak lakier, wytrzymały jak żel, zdejmowany w ciągu kilku minut.
Shellac   stanowi  połączenie  najlepszych  właściwości  lakierów  do  paznokci (łatwość aplikacji, wysoki połysk, nasycony kolor) a zarazem  najlepszych 
cech żelu (stanowi  cienką  warstwę  ochronną, jest  niemal  bezzapachowy i  jest  nieścieralny) jest  to wykorzystanie  rewolucyjnej  technologii 
hybrydowej.

                           1h                               90 PLN

3. Manicure hybrydowy semilac.                            1h                               70 PLN
4. Zdjęcie hybrydy shellac / semilac bez manicure.                    30min.                         30/20 PLN
5. Zdjęcie hybrydy shlellac / semilac do wybranego manicure.                         bezpłatne
6. Malowanie shellac / semilac.                    45min.                        45/35 PLN
7. Manicure japoński .
Naturalne   zabezpieczenie, regeneracja  i  nadanie   niepowtarzalnego  blasku  płytce  paznokcia.

                          1 h                               85 PLN



8.   Parafina – dłonie / stopy.                    30min.                               30 PLN
9.   Pedicure klasyczny bez malowania / z malowaniem.                   1- 1,5 h                  100/120 PLN
10. Pedicure SPA .                        1,5 h                            150 PLN
11. Pedicure hybrydowy shellac.                 1,5  - 2 h                             150 PLN
12. Pedicure hybrydowy semilac.                   1,5 - 2h                             120 PLN
13. Malowanie stóp shellac / semilac.                    45min.                         75/60 PLN
14. Zdobienie wg zużycia ozdób.                                 1 PLN

ZABIEGI DODATKOWE:

1. Solarium mega-Sun  7900+ easyCare.                      1min.                                 2 PLN
2. Karnet 100 min.                 100min.                            180 PLN

PAKIETY SPA:
Harmonijna sylwetka, idealne kształty – to marzenia każdej kobiety. Aby sprostać tym wyrafinowanym wymaganiom Nasze SPA stworzyło

programy przywracające utraconą harmonię kobiecych kształtów. Opracowany i dostosowany do Twoich potrzeb program wytycza kolejne etapy
kuracji tak, aby w krótkim czasie osiągnąć maksymalne efekty.

1. „Chwila dla Ciebie”
• Relaksacyjny  masaż  całego ciała na bazie ciepłego oleju.
• Masaż  twarzy.
• Maska na twarz .

Czas: 2h
Cena: 220 PLN

7. „Błogie odprężenie”                                                  
• Masaż  Lever Lever  antystresowy  z elementami  akupresury.
• Pantai  Visage  – stemple  na  twarz.
• Filiżanka  zielonej  herbaty.

Czas: 2,5h
Cena: 360 PLN



2. „Ocean Zmysłów”                                                                                               
• Relaksujący  seans w kapsule  SPA  Oceana.
• Peeling  odżywczy całego ciała.
• Manicure klasyczny z malowaniem paznokci.

Czas : 2h 
Cena: 250 PLN

8.  „Piękna i rozkosz”                                                
• Relaksujący  peeling  ciała  z lawendą.
• Kąpiel  w  ziołach  w  wannie  z  hydromasażem.
• Aromatyczny masaż  ciała.
• Refleksologiczny  masaż  głowy.

Czas: 2,5h
Cena: 390 PLN

3. „Ceremonia odświeżająca”
• peeling  solno -olejowy.
• Masaż  Lever Lever,  antystresowy  z elementami   akupresury.
• Filiżanka  herbaty  miętowej.

 
Czas: 2h

Cena: 260 PLN

9. „Ceremonia różana”                                                  
• Wygładzanie z różą.
• Kąpiel w płatkach róż.
• Masaż Lever Lever antystresowy  z  elementami akupresury.
• Filiżanka herbaty różanej.

Czas: 3h
Cena: 420 PLN

4. „Arkadia doznań”                                                                                                            
• Aromatyczny peeling relaksujący całego ciała.
• Zmysłowy masaż  relaksacyjny  całego  ciała na  bazie ciepłego oleju.
• Relaksujący  seans  w  kapsule SPA Oceana.

Czas:2- 2,5h
Cena: 330 PL

10. „Magia SPA"                                                        
• Odżywczy peeling całego ciała.
• Program relaksacyjny  w  Kapsule SPA.
• Holistyczny masaż  całego ciała ciepłymi  kamieniami.
• Masaż  twarzy "magia dotyku".

Czas: 3h
Cena: 460 PLN

5. „ W krainie nawilżenia”
• Odprężający  zabieg  nawilżający na twarz, szyję i dekolt  marki  Skeyndor.
• Manicure klasyczny.
• Pedicure klasyczny.
• Ceremonia wygładzająca różą lub lawendą na dłonie.

Czas: 3-3,5h
Cena: 350 PLN

11. „Sekret Arabiki”                                           
• Peeling  kawowy.
• Okład w kapsule SPA Oceana.
• Aromatyczny masaż  całego ciała.
• Ceremonia   wygładzająca  stóp  różą lub  lawendą.

Czas: 3,5h
Cena: 500 PLN

6. „Gorące winobranie”                                               
• Wygładzanie  całego  ciała  z  czerwonych/białych  wysłodzin  winnych.
• Relaksacyjny  masaż  całego  ciała  gorącymi  kamieniami.
• Masaż  twarzy  gorącymi  kamieniami.
• Relaks   z  lampką  wina  do  wypicia.

Czas: 2,5h
Cena: 360 PLN

12. „Rytuał Kleopatry”                                        
• Ceremonia  wygładzająca  dłonie z różą.
• Ceremonia  wygładzająca  stopy z różą.
• Wygładzająca  ceremonia  ciała  solno-różana.
• Satynowy  okład Kleopatry.
• Relaksacyjny  masaż  całego ciała.

Czas: 3,5-4h
       Cena:590 PLN  


