










RYTUAŁ CZEKOLADOWY  I  rytuał 220 zł  I  75 min.  
Rytuał czekoladowy to uczta dla ciała i zmysłów, która pozostawia piękną i aksamitnie 
gładką skórę na długo otuloną delikatnym zapachem aromatycznej czekolady. Zabieg jest 
dedykowany kobietom w ciąży w celu poprawy jędrności i napięcia skóry oraz w ramach 
przeciwdziałania rozstępom. Zapewnia doskonałe nawilżenie i ujędrnienie skóry oraz deli-
katnie wygładza skórę i stymuluje mikrokrążenie.

BOGINI RÓŻ  I  rytuał 220 zł  I  75 min.  
Rytuał Bogini Róż to uczta dla ciała i zmysłów, która pozostawia piękną i aksamitnie 
gładką skórę na długo otuloną delikatnym zapachem róż. Zabieg jest dedykowany ko-
bietom w ciąży w celu poprawy jędrności i napięcia skóry oraz w ramach przeciwdziała-
nia rozstępom. Działa odświeżająco, łagodząco i antyseptycznie. Dzięki antocyjaninom 
i olejkom eterycznym obecnym w płatkach róży - wykazuje działanie wzmacniające na 
naczynka krwionośne. Działa regenerująco i łagodząco, poprawia elastyczność i gład-
kość skóry oraz stymuluje mikrokrążenie.

RYTUAŁ Z KOZIM MLEKIEM  I  rytuał 220 zł  I  75 min.  
Zabieg oczyszczający i wygładzający ciało na bazie białej glinki bogatej w krzemionkę i sole 
mineralne z dodatkiem enzymów owocowych. Kozie mleko to bogactwo witamin, minera-
łów i pierwiastków śladowych. Zastosowane w okładzie działa regenerująco i odmładzająco 
na skórę. Idealnie odżywia skórę i pozostawia ją jedwabiście gładką i aksamitną. Doskonały 
zabieg ujędrniający i wzmacniający strukturę skóry zalecany dla kobiet w ciąży, w ramach 
profilaktyki przeciw rozstępom i utraty napięcia.

SŁODKA NIESPODZIANKA  I  masaż 120 zł  I  30 min.  
Głęboko relaksujący masaż ciała ciepłą pachnącą, jadalną czekoladą. Dzięki zawartości 
fenyloetyloaminy znacznie poprawia nastrój dodatkowo pielęgnując i nawilżając skórę. 

OWOCOWA FANTAZJA  I  owocowy okład na ciało z masażem 150 zł  I  40 min.  
Aromatyczna maska owocowa nawilżająca całe ciało, która wprawia w dobry nastrój pociechę. 
Przenosi dzieci w świat owocowych przyjemności i wpływa pozytywnie na samopoczucie.

KOLOROWE PAZNOKCIE  I  manicure 40 zł  I  25 min.  
Malowanie paznokci kolorowymi lakierami oraz nałożenie owocowej maski. Do wyboru 
dłonie lub stopy.

ZABIEGI DLA DZIECI I KOBIET W CIĄŻY PIELĘGNACJA TWARZY DLA NASTOLATEK (Pevonia Botanica®)

TRUSKAWKOWE POLE  I  pielęgnacja twarzy   130 zł  I  45 min.  
Zabieg przeznaczony dla nastolatków z suchą i wrażliwą cerą. Zapewnia głębokie na-
wilżenie i ukojenie skóry dając promienny i zdrowy wygląd. Pełna kontrola nad trądzikiem  
i zapobieganie powstawaniu zaskórników, dzięki czemu nastoletnia cera będzie jasna i pro-
mienista. Zabieg zalecany do skóry z zaskórnikami oraz skóry podatnej na występowanie 
stanów zapalnych.

SŁODKA PAPAJA  I  pielęgnacja twarzy   130 zł  I  45 min.  
Zabieg przeznaczony dla nastolatków o skórze zarówno suchej, jak i mieszanej. Równo-
waży obszar strefy „T” i usuwa zaskórniki. Zapewnia skuteczną ochronę skóry, promuje 
zdrowy wygląd, gwarantując czystą i gładką cerę.

 
MEN SPA – ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN (Pevonia Botanica®)

DRZEWO TAJEMNIC  I  kompleksowa pielęgnacja twarzy 140 zł  I  40 min.  
Oczyszczająco-regenerujący zabieg przeznaczony wyłącznie dla męskiej skóry. Usuwa 
martwe komórki naskórka, wygładza i nawilża skórę, eliminując oznaki zmęczenia. 
Skóra staje się promienna, odżywiona i mocno nawilżona.

SKIN-FIT I  kompleksowa pielęgnacja twarzy 290 zł  I  60 min.  
Wysoce skuteczny i zaawansowany zabieg, który został opracowany specjalnie z my-
ślą o mężczyznach. Odmładzający ekstrakt z kawioru i ujędrniający kolagen przywrócą 
energię życiową męskiej skórze. Werbena cytrynowa i paczula zrelaksują skórę, pozo-
stawiając elegancki i energetyzujący zapach.

OGIEŃ PUSTYNI  I  kompleksowa pielęgnacja na całe ciało 250 zł  I  75 min.  
 częściowo 130 zł  I  40 min.  
Ten wyjątkowy zabieg pozwalający na pełną relaksację zawiera składniki bogate  
w miedź, magnez i cynk. Ciepły, kojący oraz pieniący się kokon składający się z natu-
ralnych czerwonych wodorostów i pełnego minerałów piasku ze złotej pustyni Ari-
zony, łagodzi i relaksuje każdy skrawek męskiego ciała. W trakcie, gdy lecznicze i od-
żywcze minerały przenikają do skóry, delikatne ciepło sprawia, że ból, zmęczenie i stres 
odpływają. Powierzchnia skóry jest zmineralizowana, nawilżona, odżywiona i elastyczna, 
oraz charakteryzuje się niezwykle zdrowym i pełnym życia wyglądem.





PERMANENT CONTOUR®  I  masaże ciała z użyciem stempli 230 zł  I  70 min.  
Opatentowane urządzenie Permanent Contour®  pozwoliło z powodzeniem zaadaptować 
do kultury europejskiej masaże ziołowe, pochodzące z medycyny azjatyckiej. Oferujemy 
klientom wspaniałe zabiegi ziołowe, przeznaczone dla każdego rodzaju skóry, zarówno na 
twarz, jak i na ciało. 

Zabieg wykonuje się specjalnymi stemplami do masażu. Stemple Permanent Contour® 
wypełnione są najwyższej jakości ziołami i kwiatami, pochodzącymi z najczystszych re-
jonów świata i najczęściej zbieranymi ręcznie. Dzięki dużej różnorodności możemy opty-
malnie dobrać odpowiedni stempel do zabiegu.

STEMPEL SÓL - wypełniony gruboziarnistą solą, przeznaczony wyłącznie do zabiegów 
na ciało. Łagodzi podrażnienia i wygładza, pozostawiając subtelny solny film na po-
wierzchni skóry. Wspaniale oczyszcza organizm z toksyn i zbędnych składników prze-
miany materii. Ma również korzystny wpływ na układ krążenia.

STEMPEL ZIOŁA – zawiera dziki bez, imbir, miętę pieprzową, bluszcz, nostrzyk i krysz-
tałki soli. To wyjątkowe połączenie stymuluje mikrocyrkulację, wzmaga metabolizm ko-
mórkowy i niweluje napięcia mięśni. Mięta pieprzowa wraz z imbirem przyprawia zabieg 
pikantną świeżością.

STEMPEL JABŁKO - zawiera kwasy owocowe (AHA - Alfahydroksykwasy). Mają one 
działanie przeciwzmarszczkowe, rozświetlające skórę, regenerujące, a przede wszyst-
kim złuszczające. Jabłka są również ważnym źródłem pektyn, które pomagają w utrzy-
maniu odpowiedniego nawodnienia skóry. Substancje te łagodzą podrażnienia, działają 
przeciwzapalnie i nawilżają.

STEMPEL OLD INDIA - ciepły aromat imbiru i cynamonu połączony z rześką limonką 
i trawą cytrynową oraz kojącą lawendą przenosi do baśniowych Indii. Korzenno-cy-
trusowy, ziołowy stempel rozgrzewa, poprawiając krążenie i pozostawiając w uczuciu 
wewnętrznej równowagi.

MASAŻE

RELAKSUJĄCA GINKGO BILOBA  I  redukujący obrzęki 120 zł  I  35 min  
Zabieg z płatem Ginkgo Biloba poprawi elastyczność naczyń włosowatych oraz dotleni 
skórę wokół oczu. Chłodny okład nałożony na powieki zmniejszy cienie i obrzęki oraz 
nada spojrzeniu świeżości i lekkości. Zabieg polecany osobom, które dużo czasu spę-
dzają przed monitorem. Idealny do eliminowania efektu „jet lag” (zespół nagłej zmiany 
strefy czasowej) zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn.

MOC MORSKIEGO KOLAGENU  I  redukujący zmarszczki  140 zł  I  35 min  
Ten unikalny zabieg na zmarszczki i wiotką skórę z 100%, czystym morskim kolagenem 
zapewni doskonałą pielęgnację delikatnej skóry wokół oczu. Twoja skóra stanie się deli-
katnie napięta, rozjaśniona i pełna blasku.

 
OPRAWA OCZU

HENNA BRWI  20 zł  I  25 min. 
 
HENNA RZĘS 20 zł  I  25 min. 
 
REGULACJA BRWI  20 zł  I  20 min. 
 
HENNA BRWI + REGULACJA   30 zł  I  30 min. 
 
HENNA BRWI + HENNA RZĘS + REGULACJA   40 zł  I  45 min.

 
CEREMONIE I ZABIEGI NA DŁONIE

OWOCOWE DŁONIE  I  zabieg 50 zł  I  15 – 20 min.  
Energetyująco-witalizujący zabieg na dłonie w dwóch nutach zapachowych do wy-
boru — kokos-ananas i brzoskwinia-wanilia. Ten luksusowy zabieg pomaga odmłodzić  
i wygładzić skórę dłoni. 

SPA BIO MANICURE  I  pielęgnacja  70 zł  I  45 – 60  min.  
zabieg pielęgnacyjny dłoni i paznokci. W jego skład wchodzi: nałożenie emulsji zmięk-
czającej i odsunięcie skórek, opiłowanie paznokci, nałożenie na nie pielęgnacyjnej od-
żywki oraz kremu na dłonie.

ZABIEGI NA OKOLICE OCZU

Podgrzewane parą ziołowe stemple do ciała, gwarantują utrzymanie stałej temperatury  
masażu oraz głęboką relaksację mięśni. Składniki stempli są starannie wyselekcjonowane,  
a ich różnorodność odpowiada potrzebom każdego rodzaju skóry. Stemple mają właściwości 
terapeutyczne, relaksacyjne oraz upiększające.



CEREMONIE I ZABIEGI NA STOPY ZABIEGI KOLAGENOWE (Souvre)

OWOCOWE STOPY  I  zabieg  90 zł  I  30 min.  
Nawilżająco-wygładzający zabieg na stopy. W dwóch nutach zapachowych kokos-ananas 
i wanilia-brzoskwinia. Łagodzi objawy zmęczenia oraz poprawia wygląd stóp. 

SPA BIO PEDICURE  I  pielęgnacja  120 zł  I  60 – 75 min.  
Zabieg kojąco-relaksujący na stopy. Obejmuje usunięcie zrogowaceń i zgrubień, odsu-
nięcie skórek, opiłowanie paznokci, nałożenie na nie pielęgnacyjnej odżywki oraz głębo-
kie nawilżenie skóry. Odnawia i regeneruje, dając ulgę obolałym stopom.

 

ZABIEGI AUTORSKIE Synergia Lasu

RYTUAŁ DLA DWOJGA  I  zabieg 399 zł  I  100 min.  
Wspaniały zabieg dla dwojga połączony z seansem w łaźni parowej oraz peelingiem,  
zakończony masażem całego ciała. Posiada intensywne działanie aromaterapeutyczne. 
Bogactwo witamin i minerałów działa odżywczo, nawilżająco, odtruwająco i wzmacniająco.  
Koktajl z owoców lasu GRATIS.

AUTORSKI MASAŻ  I  masaż 210 zł  I  75 min.  
Niezwykle relaksujący i odprężający masaż całego ciała i twarzy na oleju borówkowo-
-jagodowym z serca lasów Czarnej Góry. Dodaje energii, poprawia nastrój i łagodzi 
napięcia mięśniowe.

OWOCE CZARNEJ GÓRY  I  zabieg 230 zł  I  90 min.  
Wspaniały nawilżająco-odżywczy zabieg z peelingiem i maska na całe ciało zakończony 
nawilżającym olejem. Opóźnia procesy starzenia się komórek. Posiada intensywne dzia-
łanie aromaterapeutyczne. Bogactwo witamin i minerałów działa odżywczo, nawilżają-
co i odtruwająco. Wzmacnia, odpręża i energizuje ciało i umysł. 

GŁĘBOKIE KOLAGENOWE NAWILŻENIE CIAŁA  I  zabieg 120 zł  I  30 min.  
Kolagen wzmacnia i regeneruje strukturę skóry, a bogaty zbiór składników odżywczych 
doskonale rewitalizuje i poprawia ogólny wygląd. Skóra staje się gładsza, bardziej elastycz-
na i odmłodzona. 

KOLAGENOWA JĘDRNOŚĆ Z NUTĄ CAPPUCCINO  I  zabieg  160 zł  I  45 – 50 min.  
Kolagenowa jędrność i gładkość skóry o zapachu Cappuccino połączona z masażem 
bańką chińską.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-NAWILŻAJĄCY   I  zabieg 120 zł  I  30 min.  
Wyraźnie gładsza cera oraz promienny wygląd, a przede wszystkim dobrze nawilżona  
i ujędrniona skóra.

MĘSKIE ORZEŹWIENIE SKÓRY  I  zabieg 120 zł  I  30 min.  
Odżywienie i nawilżenie  męskiej skóry.

ZABIEG KOLAGENOWY SZYBKI EFEKT   I  zabieg 170 zł  I  45 min.  
Bankietowy zabieg na twarz polecany szczególnie do skóry suchej, wrażliwej, naczyn-
kowej i dojrzałej. Szybki efekt regeneracyjny, który wyraźnie ujędrnia i odżywia skórę.

ZABIEG KOLAGENOWY GOLD MASK  I  zabieg 230 zł  I  60 min.  
Intensywnie działający liftingująco - nawilżający zabieg obejmujący twarz, szyje i dekolt.
Poprawa owalu twarzy, gładsza i promienna skóra, spłycenie zmarszczek, wyrównanie 
kolorytu skóry, zwiększenie jędrności skóry. 

GOLD MASK + OKOLICE OCZU  I  zabieg  260 zł  I  75 min.  
Liftingująco – nawilżający zabieg na twarz uwzględniający szczegółowo okolice oczu. 
Likwiduje cienie i nieestetyczne obrzęki wokół oczu . Polecany dla każdego rodzaju  
skóry, szczególnie dla cery dojrzałej, suchej, suchej, wrażliwej, naczynkowej. Następuje 
spłycenie zmarszczek, wyrównanie kolorytu skóry, zwiększenie jędrności skóry.

Autorskie zabiegi „Synergia Lasu” to trzy propozycje wykorzystujące dary natury – owoce  
Czarnej Góry. Jagody, borówki i dzikie poziomki zachwycają swoim zapachem, odżywiają  
i nawilżają skórę przenosząc w świat prawdziwego relaksu.



REGULAMIN Ważne wskazówki dla Gości

 Prosimy o przybycie 5 minut przed zaplanowanym zabiegiem. Spóźnienie może spo-
wodować skrócenie czasu zabiegu.

 W razie rezygnacji z zabiegów prosimy o poinformowanie recepcji głównej lub recepcji 
SPA na 4 godzin przed planowym zabiegiem. Jeśli anulacja nastąpi w czasie krótszym 
niż 4 godzin do momentu planowanego zabiegu zostaną Państwo obciążeni 100% 
wartością ceny zabiegu. 

 Korzystający z zabiegów zobowiązują się do poinformowania pracownika SPA o istnie-
niu ciąży, przebytych zabiegach chorobach przewlekłych.

 Zalecamy przybycie do SPA bez przedmiotów wartościowych. Pracownicy SPA nie 
odpowiadają za rzeczy zostawione w szatni lub w gabinecie.

 Większość zabiegów na ciało wykonywana jest bez ubrania. Przed zabiegiem otrzy-
mają Państwo bieliznę jednorazową. 

 Rezerwacja zabiegów jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu.

ZABIEGI KOLAGENOWE (Souvre)

KOLAGENOWA ODNOWA DŁONI  I  zabieg 80 zł  I  25 – 30 min.  
Kolagenowa odnowa dłoni to ukojenie dla spierzchniętych i przesuszonych rąk, a także 
dla łamliwych paznokci. 

KOLAGENOWA ODNOWA STÓP  I  zabieg  100 zł  I  30 min.  
Kolagen naturalny doskonale nawilża stopy dając uczucie lekkości i wygładzenia.






