
Przewodnik po świecie 

SPA & Wellness 



• Aksamitna skóra

• Chwile we dwoje

• Kobieta w ciąży

• Rocznica ślubu

• Weekend dla dwojga

• Wyjątkowy mężczyzna

PAKIETY



Aksamitna skóra

Godzinny pobyt w strefie SPA & Wellness (sauna fińska, sauna na podczerwień grota solna)

Rytuał
– Peeling całego ciała z pyłu wulkanicznego
– Relaksacyjny masaż całego ciała

Hyaluronic Plus (głęboko nawilżający zabieg na twarz)

Koszt 480,00 PLN



Chwile we dwoje

Butelka wina białe/czerwone
Godzinny pobyt w strefie SPA & Wellness przy lampce wina (sauna fińska, sauna na podczerwień 
parowa, grota solna)

Rytuał
– Peeling całego ciała
– Relaksacyjny masaż ciała

Relaks (masaż twarzy)

Koszt 325,00 PLN - czas około 3 godziny



SPA dla kobiet w ciąży — na jakie zabiegi mogą wybrać się kobiety w ciąży

Kobieta w ciąży bywa że balansuje na skraju emocji. Nie oznacza to jednak, że huśtawka to dla niej najlepsza atrakcja. Może
bardziej wzmagać chwiejne emocje, w przeciwieństwie do zabiegów w SPA, które głównie mają je łagodzić. Zabiegi w SPA działają
bezpośrednio na ciało, ale pośrednio na umysł i emocje. Coraz więcej miejsc wzbogaca zatem swoje oferty o potrzeby kobiet w tym
wyjątkowym stanie. W naszym hotelu staramy się wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom.
Bezpieczeństwo przede wszystkim

Pierwsze pytanie o bezpieczeństwo jakichkolwiek zabiegów SPA dla kobiet w ciąży jest oczywiste. Owszem, Panie potrzebują dużo
spokoju, relaksu, ale nie za wszelką cenę. Istotne jest, by kobiety miały dostęp do rzetelnej wiedzy dotyczącej tego, jakie zabiegi są
im dedykowane, a jakie wręcz przeciwwskazane. Przede wszystkim dopiero w drugim trymestrze dopuszczalne są jakiekolwiek
zabiegi. Dodatkowym warunkiem jest brak przeciwwskazań, dlatego warto zasięgnąć opinii lekarza, nim kobieta wybierze się na
wybrany zabieg. Okres pierwszych trzech miesięcy wyklucza tego typu działania ze względu na największe ryzyko powikłań i
poronień. Należy też upewnić się w ośrodku czy można liczyć na wykwalifikowany personel, kosmetologów, masażystów. No i na
końcu należy wiedzieć, że pewnych zabiegów kobieta w ciąży nie może wykonywać. Dotyczy to wszelkich działań wywołujących
termiczne przegrzanie, jak sauna, jacuzzi, solarium, prądy, ultradźwięki. Dodatkowo wszelkie masaże okolic powłok brzusznych
również nie są wskazane. W czym zatem możemy pomóc?

Twarz, szyja, dekolt 

Twarz to takie miejsce w naszym ciele, które najbardziej reaguje na zmęczenie i stres. W ciąży dość często kobiety uskarżają się na
opuchnięcia, również w okolicach twarzy. Skóra z wiekiem traci gęstość i elastyczność, co często wyraźnie odczuwają kobiety w
ciąży lub po porodzie. Masaż twarzy działa na mięśnie mimiczne rozluźniając je, dzięki czemu redukuje zmarszczki. Skutecznie
usprawnia wchłanianie się kosmetyków oraz pobudza krążenie krwi i limfy. Wraz z masażem dekoltu i szyi poprawia się koloryt skóry.
Taki masaż stanowi doskonałe panaceum na stres i zmęczenie. Oferowany przez nas masaż twarzy, szyi i dekoltu ma wyraźne
działanie przeciw zmarszczkowe oraz wyraźnie redukuje stres ,napięcie. Co więcej, taki masaż może skutecznie przyczyniać się do
niwelowania bólu głowy i karku.

Koszt 120 zł czas trwania zabiegu około 50 minut



Rocznica ślubu

Powitalna butelka wina oraz owoce w pokoju.
Nocleg w pokoju dwuosobowym wraz ze śniadaniem.
Strefa SPA&WELNES (basen, sauna fińska, inrared, parowa, jacuzzi)
Mini siłownia.
Grota solna.
Bezpłatny parking.
Otwarta sieć WFI.
Kolacja dla Dwojga.

Zabiegi w SPA dla Pani:
– Rytuał Kurland (peeling oraz masaż całego ciała na bazie naturalnych produktów-biała glinka + zioła
– „Express Lift” (zabieg liftingujący na twarz)

Zabiegi w SPA dla Pana:
– Rytuał Kurland (peeling oraz masaż całego ciała na bazie naturalnych produktów -białej glinki + zioła   

...pieprzowe
-„Express Lift” ( zabieg liftingujący na twarz)

Koszt 1700,00 PLN



Weekend dla Dwojga - Relaks i odprężenie

Powitalna butelka wina w pokoju

Nocleg w pokoju dwuosobowym wraz ze śniadaniem
Strefa SPA&WELNES (basen, sauna fińska, infrared, parowa, jacuzzi)
Mini siłownia
Grota solna
Bezpłatny parking

Otwarta sieć WFI
Kolacja dla Dwojga

Zabiegi w SPA:
– Masaż całego ciała olejem z aromatycznych świec dla Dwojga
– Masaż twarzy „Relaks” dla Dwojga

Koszt 999,00 PLN



Wyjątkowy mężczyzna

Godzinny pobyt w strefie SPA & Wellness (sauna fińska, sauna na podczerwień, parowa, grota solna)

Rytuał „Tytan”
– Peeling całego ciała
– Relaksacyjny masaż całego ciała

Pedicure SPA/masaż stóp/masaż twarzy do wyboru

Herbata owocowa/ kawa /sok/drink bezalkoholowy do wyboru

Koszt 320 zł czas około 3 godziny



PIELĘGNACJA CIAŁA

• Kąpiele

• Masaże

• Peelingi

• Zabiegi na ciało



KĄPIELE LECZNICZE

• KĄPIEL W SOLI Z MORZA MARTWEGO - CZAS 30 MIN - KOSZT 80 PLN

• KĄPIEL W SOLI KARNOLITOWEJ CZAS - 30 MIN - KOSZT 80 PLN

• KĄPIEL W CHLORKU MAGNEZU/SOLI MAGNEZOWEJ - CZAS 30 MIN - KOSZT 80 PLN

• KĄPIEL BOROWINOWA - CZAS 30 MIN - KOSZT 100 PLN

KĄPIELE KOSMETYCZNE

• KĄPIEL W KOZIM MLEKU - CZAS 30 MIN - KOSZT 80 PLN (odpręża, oczyszcza, nawilża)

• KĄPIEL WINNA - CZAS 30 MIN - KOSZT 80 PLN (odpręża, oczyszcza, odmładza, regeneruje)

• KĄPIEL PIWNA - CZAS 30 MIN - KOSZT 80 PLN (odpręża, poprawia wygląd skóry, witaminy grupy b działają na włókna mięśniowe)

• KĄPIEL AROMA - CZAS 30 MIN - KOSZT 80 PLN (koi ciało, olejki eteryczne działają na zmysły odprężając umysł)

DO KAŻDEJ KĄPIELI MOŻEMY DOŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIO DOBRANE KOSMETYKI DO OSOBY, CELEM WZMOCNIENIA DZIAŁANIA KĄPIELI KOSZT DODATKOWY TO:

-GLINKA (CZERWONA,ZIELONA) – KOSZT 15 PLN PORCJA

-BŁOTO Z MORZA MARTWEGO – KOSZT 15 PLN PORCJA

-PEELING SOLNO-CUKROWY Z DEDYKOWANYM DZIAŁANIEM – KOSZT 15 PLN PORCJA

-SÓL PEELINGOWA – KOSZT 10 PLN PORCJA

DODATKOWO KĄPIEL MOŻEMY WZMOCNIC EFEKTEM SAUNY PAROWEJ DLA MOCNIEJSZEGO DZIAŁANIA CAŁEGO ZABIEU. 

KOSZT 20 ZŁ (dodatkowe 20minut do czasu kąpieli)

EFEKTEM DZIAŁANIA KĄPIELI JEST :

• POBUDZENIE KRĄŻENIA KRWI I LMFY,

• ODPRĘŻENIE CAŁEGO CIAŁA,

• WSPOMAGANIE REGENERACJI SKÓRY,

• ROZPULCHNIENIE WARSTWY SKÓRYREGENERACJE/ODMŁODZENIE SKÓRY,

• PRZYGOTOWANIE CIAŁA DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ.



MASAŻE

• KLASYCZNY - CZAS OKOŁO 45 MIN - KOSZT 130 PLN
• KLASYCZNY WYBRANEJ CZESCI CIAŁA  - CZAS OKOŁO 30 MIN - KOSZT 90 PLN
• RELAKSACYJNY - CZAS OKOŁO 55 MIN - KOSZT 150 PLN
• RELAKSACYJNY Z AROMATERAPIA - CZAS OKOŁO 55 MIN - KOSZT 160 PLN
• GORĄCĄ CZEKOLADĄ  - CZAS OKOLO 55 MIN - KOSZT 180 PLN
• BAŃKA CHIŃSKA CAŁEGO CIAŁA - CZAS OD 30 DO 55MIN - KOSZT OD 60-150 PLN
• GORĄCYMI KAMIENIAMI  - CZAS  OKOLO 60 MIN - KOSZT 200 PLN
• BAMBUSAMI  - CZAS OKOŁO 55 MIN  - KOSZT 160 PLN
• W POŁĄCZENIU Z DŹWIĘKIEM MIS / GONGÓW TYBETAŃSKICH - CZAS OKOŁO 60 MIN - KOSZT 200 PLN
• MIODEM - CZAS OKOŁO 50 MIN - KOSZT 180 PLN
• LECZNICZY - CZAS OKOŁO 45 MIN - KOSZT 13O PLN
• LECZNICZY - CZAS OKOŁO 30 MIN - KOSZT 90 PLN
• TWARZY MOCNO LIFTINGUJĄCY - KOSZT 12O PLN



Peeling wulkaniczny

Peeling bazuje na bogatym w magnez, wapń i krzemionkę proszku z lawy wulkanicznej. Doskonale złuszcza martwy 

naskórek. Odżywia, nawilża i wzmacnia skórę.

Koszt: 150 PLN

czas trwania około 40 minut

Peeling bursztynowy

Połączenie oleju z rokitnika z drobinkami bursztynu umożliwia delikatne ale skuteczne złuszczenie naskórka.

Koszt: 150 PLN

czas trwania około 40 minut

Peeling perłowy

Bogaty w magnez peeling z muszli ostrygi doskonale usuwa zrogowaciały naskórek. Pozwala skórze odzyskać miękkość i 

świetlistość. Dostarcza sole mineralne i pierwiastki śladowe dla lepszej cyrkulacji krwi. Skóra jest wyraźnie nawilżona i 

odżywiona.

Koszt: 150 PLN

czas trwania około 40 minut

Peeling solno-cukrowy

Użyte do tego peelingu sól, cukier oraz ekstrakty owoców lub ziół pozostawiają skórę oczyszczoną, nawilżona i wygładzoną.

Koszt: 90 PLN

czas około 30 minut



Peeling solny

Peeling bazuje na soli morskiej i glince. Usuwa zanieczyszczenia i martwe komórki skóry. Remineralizuje, drenuje, nawilża i

zmiękcza skórę. Likwiduje przekrwienia i działa przeciwstarzeniowo.

Koszt: 100 PLN

czas trwania około 30 minut

Peeling BOLUS ALBA+ ZIOŁA

Dzięki zastosowaniu glinki BOLUS ALBA uzyskujemy efekt oczyszczający skórę . Zawarty w glince magnez, kwas krzemowy

oraz krzemian glinu wzmacniają naturalny system ochrony skóry a enzymy przywracają skórze blask i zdrowy wygląd.

Specjalnie dobrane indywidualnie do osoby alpejskie zioła działają harmonizująco , odświeżająco, detoksykująco,

dodają energii i witalności.

Koszt: 110 PLN

czas trwania około 40 minut

Peeling miodowy

Dzięki zastosowaniu naturalnego miodu odżywiamy ciało będzie odżywione, oczyszczone, nawilżone, aksamitnie gładkie.

Jednocześnie wzmocnienie działania miodu solą morska sprawi że złuszczenie obumarłego naskórka będzie bardziej

dokładne.

Osoba poddana temu zabiegowi poczuje świeżość ,lekkość oraz przypływ dużego ładunku sił witalnych.

Koszt: 100 PLN

czas trwania około 40 minut



RELAKS-HARMMONIA-ZDROWIE

PODRÓŻE TWOICH MARZEŃ

ZABIEGI / KOSMETYKA  NA  CIAŁO

EGIPT
Kozie mleko to bogactwo witamin, minerałów i pierwiastków śladowych .Zastosowane w okładzie działa regenerująco i odmładzająco na skórę. Dodanie olejku z 
awokado i protein zbożowych idealnie odżywia skórę i pozostawia ją jedwabiście gładką i aksamitną.

UCZTA KLEOPATRY
KAPIEL W KOZIM MLEKU

PEELING MIODOWY
MASKA RÓŻANA
MASLO RÓŻANE
KOSZT: 320 PLN

BOGINI RÓŻ
Rytuał BOGINI RÓŻ  to uczta dla ciała i zmysłów, która pozostawia piękną i aksamitnie gładką skórę na długo otuloną delikatnym 

zapachem.

PEELING RÓŻANY
OKLAD RÓŹANY
KREM BAZOWY
KOSZT: 280 PLN
czas trwania zabiegu około 90 minut



TURCJA - W ORIENTALNYM KLIMACIE.

MASAŻ PRZY UŻYCIU NATURALNEGO MYDŁA CZARNA OLIWKA + PEELING ZIOŁOWY /GNIAZDKO SIZALOWE

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY NA CIAŁO PRZY UŻYCIU  NATURALNEGO MYDŁA  OLIWKOWEGO DAJĄCY UCZUCIE LEKKOŚCI 

POZOSTAWIAJĄC JE NAWILŻONYM ORAZ ZRELAKSOWANYM.

DODATKOWO PEELING GNIAZDKIEM SIZALOWYM LUB WORECZKIEM ZIOŁOWYM UDRAŻNIA PORY SKÓRY I 

PRZYGOTOWUJE DO  DALSZYCH ZABIEGÓW NA CIAŁO LUB PIELĘGNACJI DOMOWEJ.

KOSZT: 180 PLN

czas trwania zabiegu około 70 minut

MASAŻ PRZY UŻYCIU MYDŁA CZARNA OLIWKA+PEELING+MASAŻ AROMA

RYTUAŁ NA CIAŁO  POZOSTAWIAJĄCY CIAŁO LEKKIE,NAWILŻONE ORAZ GŁĘBOKO ZRELAKSOWANE .

UŻYTE NATURALNE PRODUKTY (MYDŁO OLIWKOWE,ZIOŁA O RAZ NATURALNE OLEJE ) SPRAWIAJĄ ŻE ZABIEG JESZCZE 

BARDZIEJ KOI WSZYSTKIE NASZE ZMYSŁY.

KOSZT: 280 PLN

czas trwania zabiegu około 120 minut



ALPEJSKIE ŁĄKI I POLA

ZIOŁOWE WYGŁADZENIE CIAŁA

Dzięki zastosowaniu glinki BOLUS ALBA uzyskujemy efekt oczyszczający skórę. Zawarty w glince magnez, kwas krzemowy oraz krzemian
glinu wzmacniają naturalny system ochrony skóry a enzymy przywracają skórze blask i zdrowy wygląd. Specjalnie dobrane
indywidualnie do osoby alpejskie zioła działają harmonizująco , odświeżająco, detoksykująco, dodają energii i witalności.

WARIANT 1
RYTUAŁ AROMA (oczyszczenie ciała ciepłym aromatycznym kompresem)
PEELING BOLUS ALBA

KREM BAZOWY

KOSZT: 260 PLN

WARIANT 2
RYTUAŁ AROMA (oczyszczenie ciała ciepłym aromatycznym kompresem)
PEELIG BOLUS  ALBA

MASKA Z GLINKI (dobrana do potrzeb skóry)

KREM BAZOWY

KOSZT: 300 PLN

czas trwania zabiegu około 2 godziny



WYGŁADZAJĄCY OKŁAD Z CZERWONEGO WINA

Intensywny zabieg wygładzający połączony z okładem na ciało. Kwasy owocowe z wysłodzin winnych w połączeniu z

oczyszczającą ciało glinką, wspomagają odnowę komórkową i eliminacje toksyn, przywracając skórze świeżość i zdrowy

wygląd. Rezultat to gładka i dotleniona skóra.

WARIANT 1
RYTUAŁ AROMA (oczyszczenie ciała ciepłym aromatycznym kompresem)
PEELING BOLUS ALBA
KREM BAZOWY

KOSZT: 260 PLN

czas trwania około 90 minut

WARIANT 2
RYTUAŁ AROMA (oczyszczenie ciała ciepłym aromatycznym kompresem)
PEELING BOLUS ALBA
MASKA Z GLINKI (dobrana do rodzaju skóry)
KREM BAZOWY

KOSZT: 300 PLN

czas trwania zabiegu około 2 godziny



POLSKIE SADY

Zabiegi na ciało inspirowane siłą dobra zawartą w owocach, przywracające skórze blask, jędrność, zdrowy wygląd.

Odpowiednio dobrane do rodzaju skóry pomagają pozbyć się suchości skóry oraz wpływają na redukcje tkanki

tłuszczowej, redukując cellulit.

OWOCOWY RAJ

WARIANT 1

KĄPIEL AROMA

PEELING (odpowiednio dobrany do potrzeb oraz rodzaju skóry)

MASKA (odpowiednio dobrana do rodzaju skóry)

CIEPŁY OLEJ

KOSZT: 300 PLN

czas trwania zabiegu około 2 godziny

WARIANT 2

PEELING (odpowiednio dobrany do rodzaju skóry)

MASKA(odpowiednio dobrana do rodzaju skóry)

OLEJ

KOSZT: 230 PLN

czas trwania około 90 minut



DARY ZIEMI ŚWIATA

OKŁAD Z BŁOTA TORFFOWEGO- CZARNE ZŁOTO

zabieg z użyciem BŁOTA TORFOWEGO ma działanie przeciw zapalne, aktywujące metabolizm, stymuluje cyrkulacje

krwi relaksuje napięcia mięśniowe. Błoto torfowe od lat cenione za swoje wyjątkowe właściwości, jest efektywne

głównie z zakresu ciepło leczniczego. Torf wykazuje dużą pojemność cieplną .Polecany jest zwłaszcza w przypadku

reumatyzmu. Okłady z błota torfowego znalazły również zastosowanie w kosmetyce ciała. W czasie zabiegu z

wykorzystaniem okładu z błota torfowego otrzymujemy powolne i równomierne przegrzanie skóry, intensywne pocenie,

wydalanie produktów przemiany materii, a co za tym idzie oczyszczenie ciała. Następuje poprawa krążenia, skóra

pozostaje odżywiona oraz pełna blasku. Zawartość fitoestrogenów uzupełni niedobory skóry związane z wiekiem.

OKŁAD Z BŁOTA TORFOWEGO WYBRANYCH PARTII CIALA

KOSZT:100-250 PLN

czas trwania 30-70 minut



HISZPANIA

WINOTERAPIA

WARIANT 1

PEELING WINNY

MASKA WINNA BOGATA W POLIFENOLE

MASŁO DHEA Z EKSTRAKTEM WINNYM,KWASEM HIALURONOWYM ORAZ WITAMINAMI

KOSZT: 280 PLN

WARIANT 2
KĄPIEL Z EKSTRAKTEM CZERWONEGO WINA

PEELING WINNY

MASKA WINNA BOGATA W PILIFENOLE

MASŁO Z EKSTRAKTEM WINNYM,KWASEM HIALURONOWYM ORAZ WITAMINAMI

KOSZT: 320 PLN

czas trwania około 2 godziny

ZABIEGI WINOTERAPII OPARTE SA NA PRODUKTACH NATURALNYCH, BOGATYCH W POLIFENOLE, WITAMINY, KWAS

HIALURONOWY ORAZ NATURALNE EKSTRAKTY Z ROŚLIN. MAJĄ DZIAŁANIE OCZYSZCZAJĄCE (pomagają w pozbyciu się

z organizmu toksyn, wolnych rodników) ODMŁADZAJACE, REGENERUJĄCE, POPRAWIAJACE SAMOPOCZUCIE



PODRÓŻE MAŻEŃ - SAINT MALO - Nowość w SPA

Marka Saint Malo, pochodząca z Półwyspu Bretońskiego to marka ZDROWIA. Wystarczy powiedzieć, woda morska

(bazy kosmetyków) niesiona przez prąd morski Golfsztrom ma taki sam skład, jak ludzkie osocze, a wodorosty, jak

plazma krwi. Rodzinne podobieństwo łączy też wodę morską i płyny owodniowe, czyli środowisko, w którym rozwija

się dziecko w łonie matki. To wyjaśnia, dlaczego woda morska wpływa pozytywnie na zgodność preparatów

kosmetycznych ze skórą.

Zgodnie z zamysłem jej twórców – w takim samym stopniu rozwiązuje zarówno problemy skóry, opóźnia jej starzenie i

poprawia wygląd, jak i dostarcza dobre samopoczucie i komfort. Stąd bogactwo zabiegów i masaży. Uwzględnienie

dobrostanu całego organizmu jako celu działania marki to kolejny przyczynek do wyboru tej marki.

Jednym z najważniejszych współczesnych trendów – oprócz rozwoju medycyny estetycznej, którą dopiero czas tak

naprawdę zweryfikuje i która wymaga także wsparcia kosmetyków łagodzących jej inwazyjność – jest dbałość o

zdrowy styl życia. Dla coraz większej ilości ludzi poprawa kondycji i samopoczucia, aby bronić się przed zgubnymi

konsekwencjami stresogennego tempa życia i rozwoju cywilizacji staje się priorytetem w życiu. Wybierają zdrową

żywność, zdrowe kosmetyki, zdrowy ruch.

Efekty zabiegów są natychmiast widoczne i bardzo satysfakcjonujące – Saint Malo to marka skuteczna, bezpieczna,

elegancka, komfortowa i zmysłowa.

Nasze SPA zabierze was w podróże do:

• Japonii

• Skandynawii



Podróż do Japonii - Rytuał nawilżająco - relaksujący

Uwolnij swój umysł podczas podróży do kraju medytacji, gdzie panuje spokój i głęboki relaks

Doceń relaksujące właściwości bogatego w magnez proszku muszli z ostryg

Odkryj łagodzące i nawilżające właściwości olejku z bawełny oraz ryżu

Otulimy Cię z bezpieczny kokon

Peeling do ciała z ostryg - Bogata, kremowa konsystencja, usuwa zrogowaciały naskórek, pozwala skórze

odzyskać miękkość i promienność

Jednocześnie - dzięki bogactwu magnezu - daje odprężenie i uczucie relaksu

Dostarcza sole mineralne i pierwiastki śladowe dla lepszej cyrkulacji krwi

Zapewnia nawilżenie i odżywia

Maska z bawełną w piance - Odżywia, łagodzi, nawilża i relaksuje

Stymuluje mikro - cyrkulację i zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry

Silnie odżywia dzięki zawartości oleju z bawełny i ryżu

Olej z zielonej herbaty - olej z zielonej herbaty to połączenie wysokiej jakości olejów roślinnych:

słonecznikowego, z kiełków ryżu z oleistym ekstraktem z Wakame, bardzo popularnych glonów w Azji.

Ta ultra odżywcza pielęgnacja jest doskonale dostosowana do suchych i odwodnionych skór,

potrzebujących odżywienia, jędrności i komfortu

Ciało otulają delikatne i orzeźwiające nuty zielonej herbaty

Cena : 399 PLN - czas trwania : 2 godziny



Podróż do Skandynawii

Rytuał anti-aging. Peeling z bursztynu delikatnie, ale skutecznie złuszcza naskórek. Rytuał kończy się
masażem na kremie z rożeńcem górskim i rokitnikiem, który doskonale regeneruje i relaksuje. Ciało po
zabiegu jest w pełni odmłodzone, odżywione i otulone zmysłowym zapachem. Zabieg zapewnia młody
wygląd i jędrność.

Koszt 399 PLN - czas trwania około 2 godziny



ZABIEGI KOSMETYCZNE

• Kosmetyka twarzy

• Makijaż

• Pielęgnacja dłoni

• Pielęgnacja stóp



KOSMETYKA PODSTAWOWA

• Oprawa oka - koszt 15-45 PLN
• Depilacja - koszt 15-120 PLN 

KOSMETYKA TWARZY

• Mezoterapia mikroigłowa - koszt 200-300 PLN

• Mezoterapia igłowa  - koszt 250-350 PLN
• Eksfoliacja kwasami  (peeling chemiczny) - koszt 180 -280 PLN
• Zabieg intensywnie nawilżający z kwasem hialuronowym - koszt 180-250 PLN
• Rozświetlający zabieg z Wit. C - koszt 200-250 PLN
• Oczyszczanie twarzy - koszt 130-190 PLN
• Zabieg do skór wrażliwych - koszt 190-250 PLN
• Zabieg  bankietowy Express Lift  - koszt 190  PLN
• Zabieg redukujący rumień i trądzik różowaty - koszt 180 PLN
• Masaż twarzy w połączeniu z odpowiednio dobraną maską - koszt 100 – 140 PLN
• Stymulatory tkankowe - koszt 800 PLN

Przy wykupieniu serii 3 zabiegów jeden zabieg - koszt 700 PLN

Dla uzyskania należytego efektu zabiegu muszą zostać wykonane 3 zabiegi



PIELEGNACJA TWARZY I CIAŁA 
PRZY POMOCY SPRZĘTU KOSMETYCZNEGO

• Mikrodermabrazja twarzy - koszt 150-300 PLN

• Mikrodermabrazja wybrane partie ciała - koszt 120-300 PLN
• Fale radiowe twarz - koszt 100-300 PLN
• Fale radiowe - koszt 100-300 PLN
• Peeling kawitacyjny - koszt 150-200 PLN
• Mezoterapia bezigłowa - koszt 190 -200 PLN
• Dermomasaż całego lub wybranych części ciała - koszt 80-300 PLN
• Liposukcja kawitacyjna - koszt 80 -300 PLN

ZABIEGI  DOBIERANE SĄ INDYWIDUALNIE DO POTRZEB KLIENTA
CZAS WYKONYWANIA USŁUGI OKREŚLAMY PO DOBRANIU ZABIEGU OD 60 DO 90 MINUT



MAKIJAŻ

• Makijaż dzienny - czas ok. 45 min - KOSZT 90 -110 PLN
• Makijaż wieczorowy - czas ok. 60 min - KOSZT 130 PLN
• Makijaż ślubny + próbny - czas ok. 60 min - KOSZT 180 PLN
• Sama próba - KOSZT 100 PLN



PIELEGNACJA DŁONI

• Rożany rytuał dla dłoni - czas około 40 min - KOSZT - 120 PLN (przyjemna kąpiel w 
różanym kozim mleku odpręży dłonie, peeling oczyści ,maska różana uzupełniona 
delikatnym masażem sprawi że dłonie staną się odprężone i  aksamitnie gładkie)

• Parafina na zimno - czas ok 30 min - KOSZT - 50 PLN
• Parafina na dłonie na ciepło - czas ok 30 min KOSZT - 50 PLN
• Odżywczy zabieg na dłonie - KOSZT - 100 PLN
• Manicure  tradycyjny dłoni  Pana  - czas ok 45 min - KOSZT - 50 PLN
• Manicure SPA BRZOSKWINIOWE DŁONIE (Pan, Pani) - czas ok 60 min - KOSZT – 70 PLN
• Manicure hybrydowy na naturalnej płytce - czas około 60-90 min - KOSZT - 80-100 PLN
• Zdjęcie hybrydy - czas ok 40 min - KOSZT - 50 PLN



PIELEGNACJA STÓP

• Rożany rytuał dla stóp SPA - czas około 40 min – KOSZT: 120 PLN (kąpiel stóp w kozim mleku
różanym mająca na celu zmiękczenie naskórka, różany peeling odpręży i oczyści stopy, różana
maska wygładzi i nada aksamitną miękkość uzupełnioną delikatnym masażem. Stopy będą

odprężone i aksamitnie gładkie)
• Pedicure kosmetyczny SPA - czas około 60-90 min – KOSZT: 100 PLN
• Pedicure hybrydowy - czas 60-90 min – KOSZT: 130 PLN



SOLARIUM - koszt 1 minuty 3 zł

Dotychczas solaria kojarzyły się przede wszystkim ze zdobywaniem opalenizny. Nadmierna ekspozycja na promienie UV i zbyt

częste opalanie może przesuszać skórę i przyspieszać jej starzenie.

Czy możliwe jest zatem, by korzystanie z solarium nie tylko nie powodowało zmarszczek, ale i skutecznie je redukowało?

Solarium przeciw zmarszczkowe to nowość na polskim rynku, nie emituje promieni UV, jest natomiast wyposażone w lampy

kolagenowe. Urządzenie emituje widoczne światło o długości fali 550 – 700 nm i stymuluje komórki skóry do produkcji kolagenu

oraz elastyny. To właśnie białka kolagenowe są odpowiedzialne za właściwy poziom nawilżenia skóry, jej jędrność i

elastyczność. Ta nowoczesna technologia sprawia więc, że seans w solarium z lampami kolagenowymi umożliwia efektywne

redukowanie zmarszczek, spowalnia proces starzenia się, a także wpływa na wzmocnienie jędrności i sprężystości skóry, dając

efekt liftingu.

Zalety lamp kolagenowych:

• Skuteczne zahamowanie procesu starzenia

• Efekt liftingu – skóra staje się jędrna i sprężysta

• Rozjaśnienie przebarwień

• Zmniejszenie blizn, rozstępów, cellulitu

• Skóra staje się odporniejsza i szybciej się goi

• Łagodzenie objawów trądziku

• Oczyszczanie i detoksykacja skóry

• Leczenie alergii



FITNESS

W naszym hotelu przygotowaliśmy kameralną strefę  fitness, do Państwa dyspozycji są:

• mini atlas,
• bieżnia Vacum
• orbitrek
oraz inne urządzenia dla poprawy kondycji.

koszt jednego wejścia 30 PLN
koszt karnetu 5 wejść 120 PLN

Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość poprowadzenia zajęć w obecności instruktora.
Koszt 100 PLN 1 godzina, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja czasu pracy z instruktorem.

Dla  gości hotelowych strefa fitness jest w cenie kosztu pokoju.



BASEN

• Bilet normalny od poniedziałku do czwartku – Koszt: 35 PLN za 2h;

• Bilet normalny od piątku do niedzieli – Koszt: 40 PLN za 2h;

• Bilet ulgowy od poniedziałku do czwartku – Koszt: 25 PLN za 2h;

• Bilet ulgowy od piątku do niedzieli – Koszt: 30 PLN za 2h.

• Karnet 10 wejść od poniedziałku do czwartku – Koszt: 300 PLN

• Karnet 10 wejść od piątku do niedzieli – Koszt: 350 PLN 

Dzieci do lat 5 wejście gratis, od 6 do 15 lat bilet ulgowy

GROTA SOLNA

• Bilet normalny  - Koszt: 15 PLN za 45 min;

• Bilet ulgowy – Koszt: 12 PLN za 45 min.

• Karnet 5 wejść  - Koszt: 60 PLN

• Karnet  10 wejść – Koszt: 120 PLN

Dzieci do lat 5 wejście gratis, od 6 do 15 lat bilet ulgowy



58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 134 B

E-mail: spa_hotelmaria@op.pl

74 63 76 888

www.hotelmariawalbrzych.pl

Kontakt

mailto:spa_hotelmaria@op.pl

