
 

 

 

 

Pakiety Zabiegowe  

PAKIETY ZABIEGOWE SPA DLA DWOJGA 
Pakiety zabiegowe przeznaczone dla par, które pragną w tym samym czasie skorzystać z rytuałów i zabiegów SPA 
w Gabinetach Bioodnowy. Do każdego pakietu bezpłatne konsultacje kosmetologiczne. 

RAZEM W SPA Czas pakietu ok. 100 minut | Cena 990 zł /parę 

 MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI BAZALTOWYMI dla dwojga – wykonywany na plecy, 
rozluźnia napięte mięśnie, pobudza krążenie krwi, relaksuje i odpręża (ok. 40 min) 

 MASAŻ ŚWIECĄ – AROMATERAPIA – relaksacyjny masaż  
wykonywany olejkiem wytapianym ze świecy dla dwojga (ok. 50 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do samodzielnego 
wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, z licznymi atrakcjami 

wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa oraz jacuzzi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli 

oraz saun i wanien zdrowotnych  

ROMANTYCZNY w pokoju z dwuosobową wanną Cena 1210 zł /parę 

 MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI BAZALTOWYMI dla dwojga – wykonywany na plecy, 
rozluźnia napięte mięśnie, pobudza krążenie krwi, relaksuje i odpręża (ok. 40 min) 

 RELAKSUJĄCA KĄPIEL w czerwonym winie we dwoje 
 MASAŻ ŚWIECĄ – AROMATERAPIA – relaksacyjny masaż  

wykonywany olejkiem wytapianym ze świecy dla dwojga (ok. 50 min)  

Dla Gości hotelowych: 
✓ OLEJEK w formie palącej się świecy do wspólnego zmysłowego masażu 
✓ SMAKOWY OLEJEK do wspólnego masażu 

 
 
 

PAKIETY SPA DLA PRZYSZŁYCH MAM 
Zestaw zabiegów dla przyszłych mam, które potrzebują głębokiego relaksu i odprężenia. Zabiegi rozluźniają ciało, 
harmonizują emocje, redukują stres, wprowadzają wewnętrzną równowagę i spokój. Doskonale regenerują organizm 
i poprawiają nastrój. Zabiegi polecamy Paniom między 14 a 34 tygodniem ciąży. Przed wykonaniem zabiegów 
prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do korzystania z zabiegów SPA. 

BĘDĘ MAMĄ  Czas pakietu ok. 120 minut | Cena 690 zł /os. 

 MANUALNY MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNO-RELAKSACYJNY karku z barkami  
w pozycji siedzącej (ok. 20 min) 

 Do wyboru jeden z zabiegów na twarz: INTENSE NUTRITION lub ALGO CALM (ok. 60 min)  
 AKSAMITNE MUŚNIĘCIE – nawilżająco-łagodzący zabieg na stopy (ok. 40 min)  

Dla Gości hotelowych: 
✓ PERŁOWA MASKA – zestaw kosmetyczny na dłonie  

do samodzielnego wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Pań w pakiecie Day - SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, z licznymi atrakcjami 

wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa oraz jacuzzi 



PAKIETY ZABIEGOWE SPA DLA PAŃ 

Pakiety dla piękna i urody to luksusowy program zabiegów witalizujących twarz i całe ciało. Do każdego pakietu 
bezpłatne konsultacje kosmetologiczne. 

ŹRÓDŁO PIĘKNA Czas pakietu ok. 160 minut | Cena 810 zł /os. 

 ZABIEG INFUZJI TLENOWEJ na twarz (ok. 90 min)  
 TERAPIA MALINOWE PRZEBUDZENIE – trójfazowy zabieg na ciało z peelingiem (ok. 70 min)  

Dla Gości hotelowych:  
✓ UPOMINEK MUZYCZNY: „Vocal Chill” z muzyką o naturalnej częstotliwości 432 Hz 

Dla Pań w pakiecie Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. 

Keshego, z licznymi atrakcjami wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami 
i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa oraz jacuzzi 

✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli 
oraz saun i wanien zdrowotnych  

PIĘKNO I Czas pakietu ok. 150 minut | Cena 850 zł /os. 

 CEREMONIA WELLNESS RITUAL THALISENS – uczta dla ciała i ducha (ok. 90 min)  
 Do wyboru jeden z zabiegów na twarz: INTENSE NUTRITION, ABSOLUTE LIFT, ALGO CALM, 

ENERGY&RADIANCE, SEBOMARINE FACIAL, ZŁOTA POŚWIATA (ok. 60 min)  

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do 
samodzielnego wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Pań w pakiecie Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, z licznymi atrakcjami 

wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa oraz jacuzzi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli  

oraz saun i wanien zdrowotnych  

FIGURA I Czas pakietu ok. 190 minut | Cena 960 zł /os. 

 MASAŻ LIMFATYCZNY całego ciała (ok. 50 min) 
 ZABIEG ANTYCELLULITOWY bańką chińską (ok. 40 min) 
 OKŁAD Z BŁOTA MORZA MARTWEGO lub OKŁAD Z GLINKI ZIELONEJ na całe ciało (ok. 60 min) 
 KRIOTERAPIA – wykazuje doskonałe właściwości ujędrniające (ok. 3 minuty)  

na wybraną część ciała – 3 razy 
 BODY – DETOX – zabieg oczyszczający organizm z toksyn poprzez receptory stóp (ok. 30 min) 

Dla Gości hotelowych:  
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do 
samodzielnego wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Pań w pakiecie Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, z licznymi atrakcjami 

wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa oraz jacuzzi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli 

oraz saun i wanien zdrowotnych 



FIGURA II Czas pakietu ok. 250 minut | Cena 1190 zł /os. 

 MASAŻ LIMFATYCZNY całego ciała (ok. 60 min) 
 ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-WYSZCZUPLAJĄCY – modeluje talię, uda i pośladki (ok. 60 min) 
 TERAPIA KAWOWE ODPRĘŻENIE (ok. 90 min) 
 KRIOTERAPIA – wykazuje doskonałe właściwości ujędrniające (ok. 3 minuty)  

na wybraną część ciała – 3 razy 
 BODY – DETOX – zabieg oczyszczający organizm z toksyn poprzez receptory stóp (ok. 30 min) 

Dla Gości hotelowych: 

✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy i 
✓ PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do samodzielnego 

wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Pań w pakiecie Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, z licznymi atrakcjami 

wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa oraz jacuzzi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli  

oraz saun i wanien zdrowotnych  

POWIEW MŁODOŚCI  Czas pakietu ok. 150 minut | Cena 790 zł /os. 

 Do wyboru jeden z zabiegów na twarz: INTENSE NUTRITION, ABSOLUTE LIFT, ALGO CALM, ENERGY&RADIANCE, 
SEBOMARINE FACIAL, ZŁOTA POŚWIATA (ok. 60 min)  

 Do wyboru jedna z terapii pielęgnujących: RÓŻANA MŁODOŚĆ, BURSZTYNOWA REGENERACJA,  
MORSKA BRYZA, LEŚNE PRZEBUDZENIE, KAWOWE ODPRĘŻENIE (ok. 90 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do samodzielnego 
wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day - SPA: 

✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, z licznymi atrakcjami 
wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa oraz jacuzzi 

✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli  
oraz saun i wanien zdrowotnych  

 

 

PAKIETY ZABIEGOWE SPA DLA PANÓW 

Pakiety zabiegowe dla odmłodzenia ciała, wzmocnienia sił witalnych, dodające energii i przywracające wiarę w siebie. 
Do każdego pakietu bezpłatne konsultacje kosmetologiczne. 

DLA PANÓW I Czas pakietu ok. 135 minut | Cena 740 zł /os. 

 TERAPIA MORSKA BRYZA  – zabieg na ciało (ok. 90 min) 
 OXYGEN BOOSTER – zabieg na twarz (ok. 45 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do 
samodzielnego wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 

z licznymi atrakcjami wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku 
i kręgosłupa, jacuzzi 

✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli  
oraz saun i wanien zdrowotnych  

 

DLA PANÓW II Czas pakietu ok. 115 minut | Cena 680 zł /os. 

 OXYGEN BOOSTER – zabieg na twarz (ok. 45 min) 
 AKSAMITNE MUŚNIĘCIE – zabieg nawilżająco-łagodzący na stopy (ok. 40 min) 
 MORSKA EKSFOLIACJA – peeling na bazie krystalicznej morskiej soli, peeling całego ciała (ok. 30 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ PERŁOWA MASKA – nawilżająco-rozjaśniający zestaw kosmetyczny na dłonie do samodzielnego 

wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day - SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, z licznymi 

atrakcjami wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku i kręgosłupa 
oraz jacuzzi 

✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli  
oraz saun i wanien zdrowotnych  



ZABIEGI SPA DLA ZDROWIA DUSZY I CIAŁA 

Pakiety zabiegowe dla zdrowia duszy i ciała polecane są dla osób zmęczonych, zapracowanych, narażonych na stres, 
które pragną w krótkim czasie odzyskać energię, równowagę i siły witalne.  

RELAKSACYJNY Czas pakietu ok. 110 minut | Cena 510 zł /os. 

 TERAPIA Z ENERGIĄ CZAKR – autorska terapia przywracająca równowagę na poziomie ciała, umysłu i ducha (ok. 50 min) 
 MASAŻ ŚWIECĄ – AROMATERAPIA – wykonywany na całe ciało przy użyciu olejku wytapianego ze świecy (ok. 50 min)  

Dla Gości hotelowych:  
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny  na dłonie – kosmetyki do 
samodzielnego wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 

z licznymi atrakcjami wodnymi: rwącą rzeką, gejzerami, masującymi leżankami i siedziskami, masażerami karku 
i kręgosłupa oraz jacuzzi 

✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH – kompleksie SPA składającym się z kilkunastu parowych i wodnych kąpieli  
oraz saun i wanien zdrowotnych  

 

MOC ENERGII  Czas pakietu ok. 100 minut | Cena 540 zł /os. 

 MASAŻ DŹWIĘKIEM MIS TYBETAŃSKICH – dźwięk mis relaksuje, odpręża i wycisza (ok. 45 min) 
 MASAŻ PLECÓW GORĄCYMI I ZIMNYMI KAMIENIAMI BAZALTOWYMI – różnica 

temperatur powoduje pozbycie się trujących substancji i odblokowanie energii (ok. 40 min) 
 RELAKSACYJNY MASAŻ GŁOWY – wykonywany z użyciem aromatycznych olejków, 

uwalnia od wszelkich bólów, łagodzi objawy stresu, działa jak zastrzyk energii (ok. 15 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do samodzielnego 
wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 

z licznymi atrakcjami wodnymi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH obejmującym kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz saun i wanien 

zdrowotnych  
 

ENERGIA KRYSZTAŁÓW Czas pakietu ok. 110 minut | Cena 490 zł /os. 

 TERAPIA HARMONIZACJI CZAKR – pobudza czakry, wzmacniając tym samym przepływ energii i dobroczynnie wpływając 
na zdrowie. Doskonale łączy działanie lito- i koloroterapii, sprzyja osiągnięciu wewnętrznej równowagi (ok. 30 min). 

 TERAPIA Z ENERGIĄ CZAKR – autorska terapia przywracająca równowagę na poziomie ciała, 
umysłu i ducha (ok. 50 min) 

 PLAZMOWY SYSTEM BALANSUJĄCY EEMANA – usprawnia przepływ energii  
przez meridiany w ludzkim ciele (ok. 20-30 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ UPOMINEK MUZYCZNY: „Vocal Chill” z muzyką o naturalnej częstotliwości 432 Hz 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego,  

z licznymi atrakcjami wodnymi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH obejmującej kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz saun i wanien 

zdrowotnych 
 

TAJNIKI REFLEKSOLOGII Czas pakietu ok. 150 minut | Cena 790 zł /os. 
 REFLEKSOLOGIA STÓP – zabieg aktywizujący samoleczenie organizmu z kąpielą ziołową stóp (ok. 50 min) 
 REFLEKSOLOGIA TWARZY – zabieg przywraca witalność skórze twarzy, poprawia koloryt, 

jędrność i napięcie skóry (ok. 45 min) 
 TERAPIA MERIDIANOWA – AKUPRESURA MAGNETYCZNA, zabieg prowadzi do polepszenia 

ogólnego stanu zdrowia i wyzwolenia procesów samoleczenia (ok. 40 min) 
 TERAPIA FALAMI MILIMETROWYMI – TERAPIA REZONANSOWA: zabieg antystresowy,  

zabieg otwierania ośrodków energetycznych (ok. 12 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – zestaw kosmetyczny na stopy do samodzielnego wykonania 

zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 

z licznymi atrakcjami wodnymi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH obejmującej kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz saun i wanien 

zdrowotnych  



ZABIEGI SPA ZDROWA TWARZ 
Pakiety zabiegowe z unikatowym programem odmładzającym twarz, dzięki któremu skóra odzyskuje jędrność 
i elastyczność, rysy twarzy stają się bardziej wyraziste, przez co twarz wygląda na młodszą o kilkanaście lat.   

 

BIOWITALNY LIFTING TWARZY Czas pakietu ok. 140 minut | Cena 790 zł /os. 
 DRENAŻ LIMFATYCZNY (ok. 30 min)  
 REWOLUCYJNY CAŁKOWICIE FIZJOLOGICZNY LIFTING TWARZY oparty na mioestetyce  

i biomechanicznej stymulacji urządzeniem BMS (ok. 50 min) 
 ZABIEG NA TWARZ ABSOLUTE LIFT (ok. 60 min) 

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – nawilżający zestaw kosmetyczny na stopy lub  

PERŁOWA MASKA – nawilżający zestaw kosmetyczny na dłonie – kosmetyki do samodzielnego 
wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day - SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 

 z licznymi atrakcjami wodnymi  
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH obejmującej kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz sauny i wanny 

zdrowotne  
 

 
 

PAKIETY ZABIEGOWE Z PLATFORMĄ WIBRACYJNĄ 
OPARTĄ NA TEORII CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWYCH SCHUMANNA 
 
PAKIET WIBRACJE DLA ZDROWIA Cena 520 zł /os. 

 ZABIEG NA „PLATFORMIE WIBRACYJNEJ” – 2 razy  
 BMS – plecy z kręgosłupem – 1 raz  
 MASAŻ AROMATERAPIA – plecy – 1 raz  
✓ UPOMINEK MUZYCZNY: „Vocal Chill” z muzyką o naturalnej częstotliwości 432 Hz 

 

PAKIET MOC WIBRACJI DŹWIĘKU I ŚWIATŁA Cena 590 zł /os. 

 ZABIEG NA „PLATFORMIE WIBRACYJNEJ” – 2 razy  
 MASAŻ DŹWIĘKIEM MIS TYBETAŃSKICH – 1 raz  
 MASAŻ AROMATERAPIA – plecy – 1 raz  
✓ UPOMINEK MUZYCZNY: „Vocal Chill” z muzyką o naturalnej częstotliwości 432 Hz 
 



KLINIKA ZDROWEGO KRĘGOSŁUPA 

Wyjątkowa seria zabiegów regenerujących dla kręgosłupa. 

FUNDAMENT ZDROWIA Czas pakietu ok. 170 minut | Cena 960 zł /os. 

Pakiet skierowany do osób zapracowanych, zestresowanych, z dolegliwościami bólowymi 
pochodzenia neurologicznego. Zabiegi redukują napięcie mięśniowe, rozległe przykurcze, 
usprawniają stawy kręgosłupa, regulują czynności narządów wewnętrznych, układu krążenia 
i limfatycznego, a także niwelują stres i zmęczenie. 

 MASAŻ PLECÓW KLASYCZNY LUB BAŃKĄ PRÓŻNIOWĄ – zabiegi działają rozluźniająco 
i przeciwbólowo, przynoszą ulgę i zmniejszają napięcie (ok. 30 min) 

 OKŁAD Z BISZOLINU na plecy relaksuje, odpręża, usuwa napięcia i zmęczenie,  
wspomaga eliminacje toksyn, poprawia jakość i kondycję skóry (ok. 25 min) 

 TERAPIA MERIDIANOWA stymuluje meridiany i punkty akupresurowe, co prowadzi do polepszenia ogólnego stanu 
zdrowia i aktywacji procesów samoleczenia (ok. 40 min) 

 MASAŻ KARKU I OBRĘCZY BARKOWEJ wykonywany przy użyciu aromaterapeutycznych olejków 
lub specjalistycznych kremów dobieranych indywidualnie do potrzeb klienta (ok. 20 min) 

 TERAPIA FALAMI MILIMETROWYMI – TERAPIA REZONANSOWA: zabieg antystresowy, 
zabieg otwierania ośrodków energetycznych, zabieg aktywacji kręgosłupa (ok. 20 min) 

 BMS – BIOMECHANICZNA STYMULACJA MIĘŚNI CAŁEGO KRĘGOSŁUPA (ok. 30 min) 
 KRIOTERAPIA – (ok. 4 minuty) na cały kręgosłup – 3 razy 

Dla Gości hotelowych: 
✓ TERMALNY DOTYK – zestaw kosmetyczny na stopy – kosmetyki do samodzielnego wykonania zabiegu w pokoju 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 

z licznymi atrakcjami wodnymi  
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH obejmującej kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz saun i wanien 

zdrowotnych 
 

PROPONUJEMY POWYŻSZY PAKIET ROSZERZYĆ O ZABIEGI FIZYKALNE 
 

TRZY ZABIEGI W PAKIECIE Czas pakietu ok. 45-50 minut | Cena 180 zł /os. 

 ULTRADŹWIĘKI (do 10 min) lub LASEROTERAPIA (do 10 min), lub KRIOTERAPIA (do 4 min) 
 ELEKTROTERAPIA (do 20 min)  
 MAGNETOTERAPIA (do 20 min)  

 

PAKIET REGENERACJA Czas pakietu ok. 130 minut | Cena 700 zł /os. 

 1 x MASAŻ KLASYCZNY PLECÓW lub BAŃKĄ CHIŃSKĄ (ok. 30 min) 
 1 x OKŁAD Z BISZOLINU NA PLECY (ok. 25 min)  
 1 x PLATFORMA WIBRACYJNA (ok. 15 min)  
 2 x TERAPIA ENERGETYCZNA SCENAR-EM (ok. 30 min) lub BMS – BIOMECHANICZNA 

STYMULACJA MIĘŚNI CAŁEGO KRĘGOSŁUPA (ok. 30 min) 

Dla Gości hotelowych:  
✓ UPOMINEK MUZYCZNY: „Vocal Chill” z muzyką o naturalnej częstotliwości 432 Hz 

Dla Gości Day SPA: 
✓ RELAKS W BEZCHLOROWYM BASENIE z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, 

z licznymi atrakcjami wodnymi 
✓ RELAKS W STREFIE ŁAŹNI RZYMSKICH obejmującej kilkanaście parowych i wodnych kąpieli oraz sauny i wanny 

zdrowotne 

 

 
 

Możliwość bezpłatnego przedłużenia doby hotelowej, aby zrealizować zabiegi w ostatnim dniu pobytu.  

Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 

 


