
 

 

 

 
 

Menu SPA Beauty 
 

KĄPIELE RELAKSACYJNO-PIELĘGNACYJNE 
przygotowywane na bazie ożywionej wody Grandera w pokojach hotelowych z wannami  
w godzinach od 1000 do 1800 (w piątki i soboty do godz. 2100) 

KĄPIEL: * w WANNIE OFURO Cena 180 zł 

 * w DWUOSOBOWEJ WANNIE w Pałacu Odrowążów lub w Stajni Platera Cena 230 zł 
. 

Rodzaje aromatycznych kąpieli: 

KĄPIEL MIODOWO-MLECZNA (z cytrusami)  

Kąpiel dodaje energii, nawilża i wygładza skórę, która staje się miękka i delikatna. Użyte w kąpieli cytrusy wspaniale relaksują 
i uspokajają. Plastrami cytryny można wykonać peeling całego ciała. Szklanka naturalnego soku dostarczy dodatkowych składników 
odżywczych. 
 

KĄPIEL W CZERWONYM WINIE (z pomarańczą)  

Kąpiel w wodzie z dodatkiem czerwonego wina i soku malinowego działa odżywczo, ujędrniająco i energizująco. 
Winoterapia doskonale napina skórę, nawilża i wygładza naskórek. Zabieg winoterapii uzupełni podany kieliszek czerwonego wina, 
który dostarczy taninę również od wewnątrz. Dzięki zawartym przeciwutleniaczom zostaną oczyszczone naczynie krwionośne. 
Unoszący się zapach malin rozpieszcza nozdrza. 
 

KĄPIEL W KORZENNYCH MIODACH PITNYCH (z grejpfrutem i herbatą)  

Kąpiel w korzennych miodach pitnych wytwarzanych według staropolskich receptur dodaje energii i działa na skórę ujędrniająco. 
Użyty w kąpieli grejpfrut uczyni skórę bardziej sprężystą oraz zrelaksuje i uspokoi. Kamienna czarka miodu pitnego uzupełni 
doznania. 
 

KĄPIEL W CIEMNYM PIWIE (z jabłkami i cytrusami)  

Drożdże piwne i dwutlenek węgla to wysokowartościowe składniki piwa kąpielowego. Drożdże piwne pozwalają zadbać o jędrność 
ciała, zapobiegają przetłuszczaniu się skóry, która staje się po nich wygładzona, delikatna i miękka. Zaś dwutlenek węgla pobudza 
ukrwienie skóry. Unoszący się w powietrzu zapach chmielu wpływa uspokajająco. Podany kufel zimnego piwa uzupełni doznania. 
 
 

OKŁADY PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO  

ZABIEG INDYWIDUALNY w gabinecie zabiegowym Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 300 zł /1 os. 
 

Rodzaje okładów: 

OKŁAD Z GLINKI ZIELONEJ*  

Zabieg dwufazowy dla cery tłustej, trądzikowej. Posiada wspaniałe właściwości dezynfekujące, absorpcyjne i gojące. Regeneruje 
cerę, odkaża ją i wzmacnia. Najsilniej działająca ze wszystkich glinek. 
 

OKŁAD Z GLINKI CZERWONEJ*  

Zabieg dwufazowy dla cery naczynkowej. Odżywia, łagodzi trądzik, zapobiega pękaniu naczynek krwionośnych, łagodnie ściąga 
pory, odświeża i wygładza skórę, która staje się aksamitna, świeża i gładka. Glinka czerwona nadaje skórze przyjemny 
brzoskwiniowy kolor.  
 

OKŁAD Z GLINKI ŻÓŁTEJ*  

Zabieg dwufazowy dla cery dojrzałej. Ujędrnia, utrzymuje młodość ciała, odżywia, odświeża, w łagodny sposób oczyszcza i wygładza 
skórę. Pobudza krążenie, przywraca blask i młody wygląd skóry. 
 

OKŁAD Z GLINKI BIAŁEJ*  

Zabieg dwufazowy dla cery delikatnej i wrażliwej. Łagodnie ściąga pory, odświeża i wygładza skórę, łagodzi podrażnienia. 
Dostarcza potrzebnych mikroelementów i soli. Glinka biała jest jedną z najdelikatniejszych glinek. 
 

 



OKŁAD Z BŁOTA Z MORZA MARTWEGO*  

Zabieg nawilżający, regenerujący i oczyszczający skórę, odnawia i regeneruje komórki skóry, skuteczny w zwalczaniu cellulitu 
oraz rozstępów.  
 

* Po zmyciu okładu i osuszeniu ciała  nakłada się odżywczy balsam (z wyjątkiem „Okładu z Błota z Morza Martwego”).  
 
 

MASAŻE RELAKSUJĄCO-ENERGETYCZNE 

MASAŻ POLINEZYJSKI Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 310 zł 

Masaż, który nie tylko działa rozluźniająco na mięśnie, ale usuwa wewnętrzne blokady i napięcia. Bardzo głęboko relaksuje 
i odpręża. Wykonywany jest powolnymi, obejmującymi ruchami prowadzącymi do głębokiej relaksacji dzięki harmonijności 
i delikatności. 
 

MASAŻ ORIENTALNY Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 310 zł 

Masaż wykonywany jest na delikatnym olejku jaśminowym, ruchy są mocne, dogłębne, z efektem odtoksycznienia organizmu, 
przyspiesza przemianę materii. Przynosi relaks mięśniom, usprawnia krążenie żylne i limfatyczne, uelastycznia przyczepy mięśni. 
Olejek jaśminowy pozostawia skórę odżywioną, delikatną i gładką w dotyku. 

 

MASAŻ ATLANTYCKI Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 310 zł 

Masaż oparty na technikach OCEAN BLISS to głęboko relaksujący, płynny, holistyczny masaż ciała, który sprzyja ogólnemu 
odprężeniu, usuwa napięcie mięśniowe, poprawia krążenie i zakres ruchu. Unikatowe połączenie technik - niczym piękny taniec, 
przynosi ukojenie dla ciała i duszy. Przeprowadzamy go w spokojnej, odprężającej atmosferze, która pozwoli choć na chwilę 
zapomnieć o problemach. Pozwól zadziałać uzdrawiającej mocy dotyku. 

 

„MASAŻ ŚWIECĄ” – AROMATERAPIA (wykonywany na: * całe ciało Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 310 zł 
 * plecy)  Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 180 zł 

Wykonywany olejkiem wytapianym ze świecy. Niepowtarzalny aromat, konsystencja i ciepło olejku wprowadzają nas w stan relaksu, 
pozostawiając skórę jedwabistą i pachnącą. 

 

MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI BAZALTOWYMI (wykonywany na: * całe ciało Czas zabiegu ok. 80 minut | Cena 370 zł 
 * plecy)  Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 250 zł 

Masaż ciepłymi kamieniami jest zabiegiem łączącym w sobie elementy masażu klasycznego, aromaterapii oraz termoterapii. 
Rozgrzane kamienie w kontakcie z ciałem oddają swoją energię i przywracają jej prawidłowy przepływ w kanałach energetycznych 
ciałach. Ciepło płynące z nich rozluźnia napięte mięśnie i pobudza krążenie krwi, co sprzyja dotlenieniu skóry. Masaż relaksuje 
i odpręża. 
 
 

ZABIEGI MODELUJĄCE 

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-WYSZCZUPLAJĄCY  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 370 zł 

Modeluje talię, biodra, uda i pośladki 
Trójfazowy, manualny zabieg rozpoczynający się peelingiem całego ciała. Drugi etap to intensywny masaż brzucha, pośladków, ud 
przy zastosowaniu olejku o właściwościach rozgrzewających z papryki. Zabieg kończy się nałożeniem antycellulitowego, silnie 
ujędrniającego kremu z kofeiną i wyciągiem z alg na partie ciała poddane zabiegowi. 
 

ZABIEG ANTYCELLULITOWY Z MASAŻEM CHIŃSKĄ BAŃKĄ Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 260 zł 

Zabieg oparty na rozgrzewającym, modelującym masażu ud, pośladków i brzucha chińską bańką przy użyciu olejku z ekstraktem 
z papryki. Zakończony nałożeniem kremu antycellulitowego z kofeiną i z algami na partie ciała poddane zabiegowi.  
 

ZABIEG MORSKI DETOX  Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 310 zł 

Drenujący układ limfatyczny i odżywczy dla skóry 
Zabieg oparty na masażu limfatycznym całego ciała przy użyciu olejku z wyciągiem z alg, kopru morskiego oraz morszczynu. 
Zakończony nałożeniem masła o właściwościach rewitalizująco-ujędrniających.  
 

ZABIEG REGENERUJĄCO-ODNAWIAJĄCY  Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 310 zł 

Poprawia stan skóry, koi bóle mięśniowe, odpręża 
Zabieg oparty na masażu klasycznym całego ciała z użyciem regenerującego olejku, zakończony nałożeniem maski na bazie wosku 
pszczelego, perły i masła Shea. 



ZABIEGI PIELĘGNUJĄCE  

Wyjątkowe, aromatyczne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na całe ciało  
z zastosowaniem wyselekcjonowanych kosmetyków na bazie naturalnych składników 

MORSKA EKSFOLIACJA  Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 180 zł 

Peeling remineralizujący na bazie krystalicznej morskiej soli 
Zabieg na całe ciało złuszczający obumarłe komórki naskórka. Usuwa zanieczyszczenia i szorstkość skóry, nadając jej jedwabisty 
wygląd. 
 

SŁODKA EKSFOLIACJA  Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 180 zł 

Peeling cukrowy na bazie olejku z winogron, masła Shea i wosku pszczelego 
Zabieg na całe ciało, który delikatnie złuszcza naskórek, a baza olejowa peelingu pozwala na zachowanie elastyczności nawet mocno 
wysuszonej skórze. 
 

GOLDEN  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 370 zł 

Zabieg dwufazowy rozpoczyna się pobudzającym odnowę skóry peelingiem cukrowym całego ciała na bazie oleju winogronowego, 
masła Shea. W drugiej fazie na ciało zostaje nałożona nawilżająca maska, na bazie której wykonywany jest relaksacyjny masaż całego 
ciała. Unikalna formuła naturalnych, odżywczych składników daje skórze natychmiastowy zastrzyk pobudzającej energii, silnie 

ujędrnia, wygładza i regeneruje. Zawarte w kosmetyku bogactwo oleju z pestek winogron jest źródłem kwasu linolowego oraz 

witaminy E, doskonałego antyutleniacza wspomagającego. 
 

TERAPIA MALINOWE ORZEŹWIENIE (zabieg odświeżający)   Czas zabiegu ok. 70 minut | Cena 410 zł 

2-fazowa: I. peeling, II. masaż 
Malinowy peeling cukrowy z pestkami malin, olejem z pestek malin, glinki białej, olejem babassu, olejem z pestek moreli, olejem 
kokosowym, olejem ryżowym, witaminą E to regeneracja i ujędrnienie skóry. Olej z pestek malin rozjaśnia skórę, zapobiega 
powstawaniu przebarwień. Jest bogatym źródłem witaminy A i E oraz działa odmładzająco. Witamina A wspomaga odnowę i wzrost 
zdrowych komórek skóry, dzięki czemu jest ona gładsza i bardziej napięta. Dołączone do rytuału masło malinowe, w którym zawarte 
zostały: masło kakaowe, olej z pestek malin, masło shea, olej kokosowy, olej z pestek moreli, olej arganowy, to pobudzenie dla ciała 
i zmysłów. 
 

TERAPIA RÓŻANA MŁODOŚĆ (zabieg odmładzająco - nawilżający) Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 490 zł 

4-fazowa: I. peeling, II. maska, III. masło do ciała, IV. masaż 
Płatki róży w połączeniu z solą himalajską różową, masłem shea, olejem babassu, olejem ze słodkich migdałów, olejem z pestek 
dzikiej róży oraz naturalnym olejkiem różanym sprawiają, że skóra przechodzi kolejne etapy regeneracji – od złuszczania i usuwania 
martwego naskórka, poprzez wygładzenie zmarszczek i zwiększenie jędrności skóry, aż do odprężenia, ujędrnienia i nawilżenia 
różanym masłem. Masło różane w widoczny sposób wpływa na jędrność skóry, działa kompleksowo na ciało oraz relaksująco na 
umysł. Aromaterapeutyczne działanie naturalnego olejku różanego polega na łagodzeniu stresu, relaksowaniu, zmniejszaniu napięcia 
nerwowego i ułatwianiu zasypiania. 
 

TERAPIA BURSZTYNOWA REGENERACJA (bogactwo minerałów)  Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 490 zł 

4-fazowa: I. peeling, II. maska, III. masło do ciała, IV. masaż 
Bursztynowy peeling cukrowy z algami mandarynkowo-waniliowy to wyrafinowane kosmetyczne rękodzieło oparte na złocie 
Bałtyku. Zawarty w peelingu pył bursztynowy dzięki rozdrobnieniu powoduje, że skóra w jeszcze większym stopniu wchłania 
dobroczynne składniki odżywcze i mineralne uwięzione w bursztynie, takie jak krzem, magnez, żelazo, wapń i potas. Bursztyn 
pomaga w regeneracji skóry i dodaje jej energii. Poprawia zdolności immunologiczne i ukrwienie. Dotlenia naszą skórę, która 
wygląda w efekcie zdrowiej, bardziej promiennie. Dzięki wspaniałej kompozycji olejków – takich jak olejek mandarynkowy, 
waniliowy, anyżowy i paczulowy – zapach, który się uwalnia, działa na nasz umysł pobudzająco i odświeżająco, usuwa objawy 
zmęczenia oraz regeneruje nasze ciało. Masło mandarynkowo-waniliowe ze złotem działa regenerująco, odmładzająco oraz 
rozjaśniająco na skórę. 
 

TERAPIA MORSKA BRYZA (zabieg oczyszczająco-regenerujący) Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 490 zł 

4-fazowa: I. peeling, II. maska, III. masło do ciała, IV. masaż 
Morski peeling solny z algami, niebieską glinką, solą z Morza Martwego, olejem z nasion bawełny, witaminą E to oczyszczenie                        
i regeneracja dla ciała. Duża ilość minerałów zawarta w składnikach peelingu została tak dobrana, aby zapewnić skórze zdrowy, 
jędrny i młody wygląd. Sól z Morza Martwego usuwa martwy naskórek a zawarte w algach substancje aktywne łatwiej wnikają 
w skórę, ujędrniając ją i wygładzając. Dołączone do rytuału morskie masło i zawarte w nim komponenty: masło kakaowe, olej jojoba, 
olej z pestek moreli oraz witamina E sprawiają, że skóra jest mocno  nawilżona i odżywiona. 
 

TERAPIA LEŚNE PRZEBUDZENIE Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 490 zł 
(zabieg dla skór wrażliwych i podatnych na przebarwienia)  

4-fazowa: I. peeling, ,  II. maska, III. masło do ciała, IV. masaż 
Sosnowo-pichtowy peeling solny na bazie soli z Morza Martwego, oleju babassu, masła shea, oleju migdałowego, oleju arganowego 
oraz oleju jojoba pozwala nam przenieść się na chwilę do niezwykle pachnącego lasu iglastego. Olejek pichtowy tonizuje i regeneruje 
skórę, przywraca jej elastyczność. Dołączone do rytuału masło sosnowo-ziołowe ze srebrem i zawarte w nim komponenty: 
makadamia z migdałów, babassu oraz olejki: rozmarynowy, sosnowy, jodłowy oraz lawendowy sprawiają, że nasza skóra pięknie 
pachnie ziołowymi i leśnymi zapachami. 



 

TERAPIA KAWOWE ODPRĘŻENIE (zabieg ujędrniająco-wyszczuplający)  Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 490 zł 

4-fazowa: I. peeling, II. maska, III. masło do ciała, IV. Masaż 
Terapia kawowa od początku do końca przepełnia zmysły aromatycznym zapachem świeżo palonych ziaren kawy. Kawa, bogata 
w kofeinę, posiada właściwości antycellulitowe i wyszczuplające. Przyspiesza przemianę materii, wspomaga usuwanie toksyn 
z organizmu. Zabieg rozpoczyna Irish coffe, peeling cukrowy z olejkiem pomarańczowym, który działa ujędrniająco i antycellulitowo 
na skórę. Kawowa maska z ziołami odżywia, regeneruje zmęczoną skórę, a zmysły rozpieszcza relaksacyjny masaż na odżywczym 
maśle kakaowo migdałowym. 
 

 

ZABIEGI MINERALNE NA CIAŁO FIRMY THALI(sens 

TERAPIA MAGNEZOWA  Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 490 zł 

Zabieg 4-fazowy na całe ciało: I. peeling mineralny, II. okład glinka biała + magnez, III. masaż pleców, IV. Booster magnezowy 
W zabiegu użyte są preparaty z chlorkiem magnezu ekstrahowanym bezpośrednio z wody morskiej. 
Magnez wzmacnia mięśnie i koi nerwy, poprawia jakość snu, wzmacnia układ odpornościowy. Bierze udział w ponad 300 reakcjach 
metabolicznych.  
Sposób aplikacji przez skórę ułatwia bezpośrednie przenikanie dawki preparatu do włókien mięśniowych dzięki zjawisku osmozy. 
Nasze ciało chłonie tyle magnezu ile potrzebuje, przy niedoborach możemy odczuwać pieczenie lub mrowienie. 
 

TERAPIA WAPNIOWA  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 370 zł 

Zabieg 3-fazowy na całe ciało: I. peeling mineralny, II. Koncentrat wyrównujący niedobór wapnia, III. okład glinka biała 
z mikroelementami 
W zabiegu użyte są produkty z morskim wapniem – czyli ekstraktem z algi Lithothamium – czerwonego koralowca, znanego ze 
swoich właściwości ujędrniających i odnawiających. Wapń jest niezbędny do tworzenia i wspierania wytrzymałości kości i zębów. 
Bierze udział w wymianie komórkowej i służy do regulacji pH ciała. Aplikacja przezskórna jest szczególnie interesująca, ponieważ 
pozwala na bezpośrednie przejście przez skórę i zapobiega utracie dawki. 
 

WELLNESS RITUAL THALISENS Czas ceremonii ok. 90 minut | Cena 560 zł 

Połączenie wiedzy naukowej z zakresu thalassoterapii, obfitości natury oraz tradycji z odległych zakątków świata, stworzyło 
ekskluzywne ceremonie spa i wellness. Przeplatane kolorami, zapachami, egzotycznymi ekstraktami świata roślin i owoców 
przenoszą w inny wymiar, przywracają wewnętrzną harmonię i przedłużają błogie chwile odprężenia.  
Ciesz się tym wyjątkowym doświadczeniem Thalisens nature, specjalnie zaprojektowanym, aby oczyścić twoją esencję na poziomie 
komórkowym, emocjonalnym i eterycznym, jednocześnie aktywując długotrwałe piękno.  
Twoje ciało poddane zostanie ceremonii oczyszczania. Poczujesz na skórze delikatne kryształy soli z dodatkiem łupinek kokosa 
zatopione w olejku Monoi. 
W kolejnym etapie doświadczysz unikalnego masażu Ocean Bliss - błogość oceanu, wprowadza on ciało w stan wyciszenia i relaksu. 
Niebiańskie składniki kremowej oliwki do masażu mają moc pobudzania zmysłów i karmienia wyobraźni. Niczym delikatny zastrzyk 
dobrego samopoczucia, nakłada delikatnie pachnący i zmysłowy welon na jedwabistą i świeżo zrewitalizowaną skórę. 
Dopełnieniem rytuału jest aplikacja bogatej w minerały i witaminy emulsji podczas ceremonii wyjścia. Twoje ciało przechodzi przez 
kolejne etapy regeneracji. Rozpoczynając od złuszczania i usuwania martwego naskórka, poprzez wygładzenie i ujędrnienie, kończąc 
na nawilżeniu i odprężeniu. Skóra po nałożeniu emulsji staje się miękka, gładka i aksamitna w dotyku, a piękny zapach utrzymujący 
się na skórze - pozwala zabrać ze sobą do domu wrażenia z niebiańskiej eskapady.  

Podróż rozpoczyna jedna z dwóch wyjątkowych ceremonii zapachowych: 

SPARKLING CITRUS WELLNESS RITUAL tajemnicza witalność 

• soczystych owoców: cytryny i mandarynki 

• kwiatów: bergamotki, neroli, jaśminu, 

• korzennym nutom: cedru 

przenosi Cię w energetyczny świat pomarańczowych gajów cytrusowych, skąpanych w słońcu południowej Europy 

lub 

CAPTIVATING TIARE WELLNESS RITUAL urzekająca słodycz 

• kwiatów: pomarańczy, plumerii,  jaśminu,  

• soczystych owoców: brzoskwini, ananasa, kokosa 

• korzennym nutom: wanilii oraz białego drewna kaszmirowego - Cashmeran 

przenosi Cię w magiczny świat lagun i plaż koralowych. 
 



ZABIEGI URZĄDZENIEM ZEMITS COOLRESTORE* 
Urządzenie posiada kilka trybów, dzięki odpowiednim ustawieniom  
możemy wykonać zabieg wyszczuplający lub lifting twarzy. 

FROZEN BEAUTY BODY  Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 170 zł 
 Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 260 zł 

To nowoczesna, skuteczna i bezbolesna metoda odchudzania poprzez kontrolowane chłodzenie tkanki tłuszczowej. W efekcie tkanka 
tłuszczowa, która ma dużą podatność na działanie zimna, zostaje trwale zniszczona i ulega stopniowemu usunięciu z organizmu 
drogami limfatycznymi. 
Impulsowe schładzanie konkretnych partii ciała uruchamia szereg wewnątrzkomórkowych reakcji i stymuluje apoptozę – naturalną 
sieć komórek tłuszczowych. Wynikiem jest ogólna redukcja tkanki tłuszczowej w obszarze poddanej zabiegowi. 
Po zabiegu należy pić dużą ilość wody, nie korzystamy z sauny, opalania, zabiegów z użyciem lasera. 
Zabieg wykonywany na wybrane partie ciała rozszerzony o elementy drenażu limfatycznego: 
Uda, pośladki, boczki, brzuch, ramiona. 
 

FROZEN BEAUTY FACE:  * Zabieg pod oczy  Czas zabiegu ok. 20 minut | Cena 130 zł 
 * Podbródek Czas zabiegu ok. 20 minut | Cena 130 zł 

Zabieg krioterapii na twarz poprawia miejscowy metabolizm skóry, co sprzyja poprawie krążenia krwi i limfy oraz redukcji obrzęków 
i przebarwień. Zabieg skutecznie pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Daje efekt natychmiastowego ujędrniania i rozjaśniania 
twarzy. 

 
* Po zabiegach urządzeniem Zemits CoolRestore zalecane są masaże limfatyczne. 

BIOTHERAPY ANTI-AGING – NIEINWAZYJNA SZTUKA UPIĘKSZANIA 
Zabieg infuzji tlenowej 
 
Ideą Biotherapy Anti-Aging jest młodo, zdrowo i promiennie wyglądająca skóra. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki 
bezpiecznym i nieinwazyjnym działaniom opartym na biokosmetologii (dziedzinie nauki skupiającej się na oddziaływaniu 
produktów kosmetycznych na komórki nerwowe skóry, poprawieniu komunikacji między warstwami skóry) oraz sile tlenu. 
Tlen o ciśnieniu wyższym niż atmosferyczne, zwiększa przezskórne przenikanie składników aktywnych (jest nośnikiem substancji 

aktywnych znajdujących się w serum). Tlen hiperbaryczny szybciej przedostaje się do płynów ustrojowych, dociera do obszarów źle 

ukrwionych: zmniejsza kolonie bakterii beztlenowych, wycisza pracę gruczołów łojowych, wspomaga gojenie stanów 
zapalnych skóry, ujędrnia, uelastycznia oraz przywraca skórze jej promienny i zdrowy wygląd. System poprzez dostarczenie 
skoncentrowanego tlenu zwiększa mikrokrążenie krwi i limfy, dostarczając jednocześnie w głąb skóry skoncentrowane 
składniki aktywne zawarte w kosmeceutykach. 
 

ZABIEG INFUZJI TLENOWEJ Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 490 zł 

Dedykowany dla cer wrażliwych potrzebujących dotlenienia, wzmocnienia i odżywienia. Nawilża, regeneruje i pomaga ograniczyć 
utratę wody z warstw skóry w ciągu dnia. Zabieg harmonizuje funkcje skóry, przywraca równowagę i blask. 
Polecany dla skór z pierwszymi oznakami starzenia oraz skór dojrzałych. Dzięki ujędrniającym, nawilżającym i ochronnym 
właściwościom spłycamy zmarszczki, poprawiamy napięcie skóry i owal twarzy.  
Zabieg jest nie inwazyjny i bardzo przyjemny w odczuciach. Pobudza funkcje naszej skóry, podtrzymuje młodość i piękno. 
 
 



ZABIEGI URZĄDZENIEM MAGIC WATER LIFT 
Urządzenie MAGIC WATER LIFT posiada funkcje: 

• Oczyszczanie wodorowe 
• RF 3D – ujędrnianie 
• OXY spray – nawilżanie 
• EMS + NANOMEZOTERAPIA – lifting 
• PLASMA + RF – lifting 
• GŁOWICA ZIMNA – zwężanie porów 

ZABIEGI INFUZJI TLENOWEJ Czas zabiegu ok. 90 minut | Cen 

DOGŁĘBNE OCZYSZCZANIE Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 260 zł 

Oczyszczanie wodorowe to nowoczesna i bezinwazyjna metoda dogłębnego oczyszczenia skóry. Zabieg składa się z dwóch etapów:  
I etap to wprowadzenie w głębsze partie skóry maleńkich cząsteczek wodoru, które neutralizują wolne rodniki,.  
II etap to peeling wodny, zwany też hydrabrazją (inaczej mikrodermabrazją wodną). Dzięki ruchom cyrkulacyjnym głowicy 
uwodorowana woda złuszcza martwy naskórek i delikatnie pozwala pozbyć się zaskórników, pozostawiając skórę miękką i gładką. 
Zabieg jest przyjemny i bezpieczny, polecany głównie osobom ze zmęczoną, poszarzałą, zanieczyszczoną cerą oraz z problemami 
trądzikowymi. Działa odmładzająco i rewitalizująco, poprawia jędrność i sprężystość skóry, równocześnie rozświetla i wyrównuje 
koloryt, reguluje także wytwarzanie sebum, wpływa na procesy regeneracji i łagodzi stany zapalne oraz dotlenia, odświeża i nadaje 
cerze blasku. 
 

MAGIC WATERLIFT Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 370 zł 

Zabieg oparty jest na głębokim oczyszczeniu i rewitalizacji skóry. Każdy zabieg jest unikatowy i niepowtarzalny, przeprowadzony 
według potrzeb skóry klientki. Odpowiednie dobranie kosmetyków i głowic urządzenia działa liftingująco, nawilża, odżywia 
i pomaga w walce z trądzikiem oraz działa przeciwzapalnie i regenerująco. 
I etap to oczyszczanie wodorowe, działa antyoksydacyjnie i przeciwstarzeniowo. 
II etap to Aqua spray – nawilżanie.  
III etap dobrany jest według indywidualnych potrzeb. Do wyboru elektrostymulacja lub fala radiowa.  
IV etap z wykorzystaniem głowicy chłodzącej, która ma za zadanie wyciszyć skórę, ukoić ją i zrelaksować. 
Dla osób ze skłonnością do trądziku pospolitego lub przy stanach zapalnych może zostać użyta kolejna głowica wytwarzająca ozon, 
która działa odkażająco, bakteriostatycznie i antyseptycznie. 

 
 

ZABIEGI URZĄDZENIEM RF-EMS MESO GUN 
Podczas zabiegu równocześnie działają dwie technologie: fala radiowa i mikroprądy,  
dodatkowo przez nanopiny podawana jest ampułka z preparatem. 
 

LIFTING RAPIDE Czas zabiegu ok. 45 minut | Cena 299 zł 

Krótki zabieg bankietowy 2 w 1, który przynosi szybki efekt liftingu, ujędrnienia i poprawy owalu twarzy. Łączy dwa parametry 
EMS+ RF. Po zabiegu skóra staje się bardziej napięta, nawilżona i odżywiona, a zmarszczki ulegają spłyceniu.  
Podczas jednej terapii jednocześnie stymulujemy tkanki mięśniowe prądem zmiennym, dozujemy przepływ serum, ułatwiamy 
przenikanie aktywnym składnikom preparatu w głąb skóry, a jednoczenie podgrzewamy tkanki i stymulujemy odnowienie struktur 
kolagenu. Następuje szybka poprawa w elastyczności i gęstości skóry, przepływie limfy oraz mikrocyrkulacji krwi. Skóra staje się 
świetlista, napięta, zmniejszają się cienie pod oczami, a owal twarzy ulega poprawie. Dzięki wysokiej jakości kosmetykom możemy 
zadziałać długofalowo. Wprowadzone do głębszych warstw skóry wpływają na procesy regeneracji na poziomie komórkowym 
i pobudzą ją od wewnątrz.  

  



 

ZABIEGI NA TWARZ I SZYJĘ FIRMY THAL'ION 
Laboratorium THAL'ION, czołowy ekspert morskiej kosmetyki i thalassoterapii, zawarł najcenniejsze skarby morskich głębin 
w profesjonalnych rytuałach i unikalnych produktach, oferując Twojej skórze zdrowie, relaks i niepowtarzalne piękno. 

BEAUTY ENHANCER (zabieg upiększający)  Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 330 zł 

Błyskawiczny efekt promiennej i zrelaksowanej cery, zabieg dedykowany dla aktywnych kobiet. Pozwala na silną stymulację 
metabolizmu komórkowego, zapewnia większe dotlenienie komórek skóry i lepsze odżywienie, przyspiesza procesy regeneracji, 
wzrost nawilżenia, skóra staje się gładka, nabiera zdrowego blasku i promiennej świeżości. Wysoka koncentracja składników 
dotleniających przynosi oczekiwane rezultaty w rekordowo krótkim czasie. 
 

ABSOLUTE LIFT – INSTYTUTOWY (zabieg liftujący owal)  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł 

Błyskawiczny lift i natychmiastowa poprawa wyglądu i stanu skóry cery dojrzałej. Oparty na unikalnych kompleksach 
ujędrniających, opracowanych przez laboratorium Thalion, pozyskanych z alg zielonych Ulva lactuca i Palmaria palmata - Skin 
Repulp, które zapobiegają degradacji włókien kolagenowo-elastylowych, stymulują fibroblasty do zwiększonej produkcji kolagenu, 
modelują i podnoszą owal twarzy. Absolute Lift polecany jest jako zabieg bankietowy z błyskawicznymi efektami działania przed 
tzw. wielkim wyjściem. Cera odzyskuje wigor, sprężystość i młodzieńczy blask. 
 

INTENSE NUTRITION (zabieg odżywczy)  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł 

Zabieg wzmacniający dla skóry suchej, ubogiej lipidowo, wrażliwej. Łączy w sobie regenerujące i witalizujące właściwości 
ekstraktów morskich. Poprawia stopień wiązania wody w skórze, zwiększa elastyczność i miękkość naskórka. Zapewnia komfort 
ściągniętej, silnie przesuszonej i podrażnionej skórze, dostarcza niezbędnych oligoelementów i witamin. Efektem zabiegu jest wzrost 
zdolności obronnych, wilgotności i jędrności skóry, silna regeneracja i odbudowa zniszczonego naskórka, wzmocnienie płaszcza 
hydro-lipidowego. Pozwala odzyskać utracony blask i naturalne piękno. 
 

ALGO CALM (zabieg łagodzący)  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł 

Prebiotyczny zabieg łagodzący dla cery wrażliwej i naczyniowej. Wzmacnia naturalne funkcje obronne, chroni skórę przed 
niekorzystnym wpływem środowiska. Zabieg kontroluje reaktywność cery wrażliwej, skłonnej do alergii, uczuleń i podrażnień. 
Zawarty w zabiegu Sensibiote® Complex wzmacnia skórę, podnosi próg wrażliwości, łagodzi stany zapalne, reguluje florę bakteryjną 
skóry, wycisza alergie, łagodzi i nawilża, przywraca komfort. 
 

ENERGY&RADIANCE (zabieg dotleniająco-rozświetlający)  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł 

Prawdziwy „zastrzyk tlenowy” dla szarej i zmęczonej skóry. Przeciwdziała pierwszym oznakom starzenia, łagodzi objawy zmęczenia, 
zapobiega tworzeniu pierwszych zmarszczek, uwalnia blask skóry. W sercu swojej formuły zawarł aktywne związki energetyzujące 
(siła trzech gatunków alg: Chlorella, Spirulina i alga czerwona), detoksykujące, naprawcze i odżywcze. Morskie minerały 
i antyoksydanty jako katalizatory procesów odnowy komórkowej skóry. Wzmacniają naturalną ochronę przed agresją środowiska, 
minimalizują działanie wolnych rodników. 
 

SEBOMARINE FACIAL (zabieg oczyszczający)  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł 

To profesjonalna, lecznicza terapia, dostosowana do potrzeb skóry tłustej i mieszanej zainspirowana świeżością morskiej bryzy 
i czystością wodorostów. W sercu linii znajduje się kompleks Sebomarin®, wykorzystujący równoważącą moc morza i wodorostów 
do oczyszczania, regulacji sebum, zwężania porów, który wraz z kompleksem synbiotycznym SeaCalm® wpływa na zmniejszenie 
ilość mikroorganizmów chorobotwórczych. Na liście składników aktywnych znalazł się także kwas bursztynowy Succinic Acid, silny 
biostymulator, pobudzający skórę do naturalnej odnowy. Zabieg ma właściwości złuszczające i antybakteryjne. 
 

OCEAN SECRETS (głęboka ceremonia anti-age) Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 550 zł 

To ceremonia piękna i młodości, ukoronowanie codziennej pielęgnacji cery dojrzałej i gwarancja maksymalnej skuteczności. 
Trzy opatentowane morskie składniki aktywne i trzy rodzaje kwasu hialuronowego działają na zasadzie synergii, by korygować 
oznaki starzenia. Modelują owal twarzy, spłycają zmarszczki mimiczne i statyczne, napinają i uelastyczniają skórę. Na nowo definiują 
kontury twarzy, mobilizują system immunologiczny by cera była piękna i lśniąca. Ceremonię zabiegową dopełnia masaż liftingujący 
zapewniając głęboki relaks i odprężenie. 
 



ZABIEGI FIRMOWE NA TWARZ, SZYJĘ, DEKOLT I OCZY  

ZŁOTA POŚWIATA  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł 

Trójfazowy zabieg na bazie złota – intensywnie odmładza, odżywia oraz poprawia koloryt twarzy 
Zabieg rozpoczyna peeling korundowy z koloidalnym złotem. Następnie wykonywany jest masaż kosmetyczny, po którym 
aplikujemy serum ze złotem oraz maskę algową. Końcowym etapem jest nałożenie kremu, który rozświetli i odmłodzi skórę, a także 
pozostawi ją satynowo gładką. Zabieg przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cery dojrzałej. 
 

MALINOWY RAJ  Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 390 zł 

Działanie rozjaśniające, ujędrniające i nawilżające  
Zabieg z masażem kosmetycznym w połączeniu z działaniem oleju babassu, krotosza bawarskiego, acmellii – roślinnego botoksu  
sprawiają, że skóra przechodzi przez kolejne etapy regeneracji – od złuszczania i usuwania martwego naskórka, poprzez 
wygładzanie zmarszczek i zwiększenie jędrności skóry. Kosmetyki z bogactwem witaminy E i A, w szczególności karotenoidy 
działające odmładzająco i odświeżająco na skórę. 
 

WITAMINOWA REGENERACJA  Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 190 zł 

Działanie nawilżające, rewitalizujące, łagodzące  
Peeling z masażem kosmetycznym twarzy na bazie olejku ryżowego. Przeznaczony dla skóry suchej i skłonnej do podrażnień. Skład 
użytych kosmetyków obfituje w wyselekcjonowane surowce naturalne o działaniu odżywczym i łagodzącym.  
 
 

ZABIEGI KOSMETYCZNE NA TWARZ I SZYJĘ DLA MĘŻCZYZN 
Pielęgnacja męskiej cery nie powinna ograniczać się tylko do golenia i stosowania kosmetyków po goleniu.  

Stosowanie odpowiednio dobranych preparatów pielęgnacyjnych sprawi, że twarz dłużej wyglądać będzie zdrowo i młodo. 

OXYGEN BOOSTER (z masażem twarzy) 

ZABIEG dla MĘŻCZYZN firmy THAL’ION  Czas zabiegu ok. 45 minut | Cena 330 zł 

Nowoczesny system męskiej pielęgnacji łączy długotrwałe nawilżenie z rozbudowaniem funkcji ochrony skóry i przywróceniem 
jędrności. Eliminuje oznaki zmęczenia i stresu, przywraca witalność i zdrowy wygląd.  
 
 

ZABIEGI NA DŁONIE  
 

NUTA DELIKATNOŚCI (zabieg łagodząco-regenerujący)  Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 250 zł 

Zabieg dedykowany dla każdego rodzaju dłoni. Kosmetyki użyte w zabiegu odżywiają i regenerują skórę, przywracając jej jędrność 
i elastyczność. Zabieg idealnie nadaje się do skóry podrażnionej, łagodząc nieprzyjemne odczucie wywołane przesuszeniem skóry. 
Dodatkowo podczas zabiegu wykonywany jest masaż relaksacyjny głowy. 
 
 

ZABIEGI NA STOPY   

AKSAMITNE MUŚNIĘCIE (zabieg nawilżająco-łagodzący) Czas zabiegu ok. 45 minut | Cena 250 zł 

Zabieg dedykowany dla każdego rodzaju stóp. W szczególności stóp wymagających regeneracji. Zabieg gwarantuje odbudowę 
i wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej. Zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia i regeneracji. Dodatkowo podczas zabiegu 
wykonywany jest masaż relaksacyjny głowy. 


