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Informacja prasowa  

Warszawa, 24.07.2018 r. 

SPA dla Twoich włosów  

Piękne włosy są atrybutem 

kobiecości, a gęste i błyszczące 

również mężczyznom dodają 

pewności siebie. Eksperci w SPA dla 

włosów radzą jak poprawić ich 

wygląd. 

Zadbane, mocne, zdrowe włosy to nie tylko jeden z walorów atrakcyjności. Ich stan 

odzwierciedla także ogólną kondycję organizmu. Podobnie jak skóra starzeją się, a ich 

suszenie, prostowanie czy farbowanie może ten proces przyspieszyć. Pielęgnacja włosów  

i skóry głowy jest niezwykle istotna dla ich kondycji, ale też naszej urody i samopoczucia. Jeśli 

nie mamy czasu, by odpowiednio się o nie zatroszczyć i zadbać o prawidłową dietę – a ta ma 

wpływ na cały organizm, także na włosy - warto od czasu do czasu oddać się w ręce 

profesjonalistów. 

Innowacyjne SPA dla włosów stworzono w mazowieckim kompleksie hotelowym Manor 

House SPA, gdzie działa Najlepsze w Polsce Health & Anti-aging SPA (wg SPA Prestige Awards 

2018). Autorski program pielęgnacji włosów i skóry głowy opiera się na zdobyczach 

medycyny Wschodu wykorzystując jednocześnie osiągnięcia współczesnej nauki, m.in.: 

monojonowej technologii, biomechanicznej stymulacji i fal ultradźwiękowych. Unikalne 

zabiegi i rytuały SPA dla włosów pomogą uzdrowić skórę głowy i zregenerować włosy „od 

cebulek po same końce”.  

W Gabinetach Bioodnowy od lat wykonuje się 

zabiegi na włosy i skórę głowy, nowością są 

rytuały SPA dla włosów firmy Philip Martin’s. Ta 

włoska marka łączy składniki pochodzenia 

naturalnego i organicznego z nietoksycznymi 

składnikami chemicznymi. Dodatkowo włączenie 

cennych składników, m.in.: olejku jojoba, esencji  

z ekologicznych pomarańczy z Kalabrii, włoskiego 

aloesu czy śródziemnomorskiej oliwy z oliwek, 

zapewnia właściwą równowagę między naturą a osiągnięciami nauki. Kosmetyki te nie 

zawierają siarczanów, pigmentów syntetycznych, tworzyw sztucznych, parabenów i alkoholu. 

Para wodna wydobywająca się urządzenia vaporetto zmiękcza włosy, otwiera pory skóry, 

otwiera łuskę włosa, dzięki czemu produkty do pielęgnacji przenikają głębiej w ich struktury. 
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Rytuał detoksykujący polecany jest dla zestresowanej skóry głowy z nadmiernym 

wydzielaniem sebum i złuszczaniem. Rytuał nawilżający dla suchych, pozbawionych 

wilgotności włosów i skóry głowy oraz po zabiegach chemicznych sprawia, że włosy stają się 

odżywione, miękkie w dotyku i odzyskują blask, a skóra głowy odzyskuje elastyczność 

i odświeżenie. 

Zabiegi z wykorzystaniem kosmetyków firmy 

Philip Martin’s doskonale dopełniają program 

SPA dla włosów i naturalne metody 

stosowane w Manor House SPA. Warto 

wspomnieć o: biomechanicznej stymulacji 

głowy urządzeniem BMS, która pobudza 

proces wzrostu włosów, poprawia ich 

kondycję i przywraca prawidłowy krwiobieg 

jednocześnie działając jak terapia 

antystresowa; Saunie Life Booster zapewniającej głęboką regenerację włosa poprzez system 

fal ultradźwiękowych i zastosowanie wody z monojonowymi cząsteczkami srebra; parownicę 

z ultradźwiękami o działaniu nawilżającym; zabieg parowy z monojowym złotem skutecznie 

stymulujący syntezę kolagenu i elastyny czy relaksacyjny masaż głowy z użyciem 

aromatycznych olejków, który niczym „zastrzyk energii” uwalnia od bólów, łagodzi objawy 

stresu, cudownie relaksuje, zwiększa zdrowie skóry i nadaje blask włosom.  

W Biowitalnym SPA w hotelu Manor House SPA można wzmocnić włosy i poprawić ich 

wygląd. Ponadto ożywiona woda w bezchlorowym basenie nie tylko pielęgnuje skórę, ale też 

dobroczynnie wpływa na włosy, które stają się miększe i łatwiej się rozczesują. Jak przystało 

na holistyczne SPA - tu naprawdę można kompleksowo zatroszczyć się o cały organizm.  

Więcej informacji na: www.manorhouse.pl   

      

 

- Koniec - 
Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe Manor House SPA: Justyna Kurowska; tel.: 607 085 850; e-mail: justyna.kurowska@manorhouse.pl  

Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią  
Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym, 
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa spokoju i dobrej energii.  
Pałac Odrowążów to jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w., jako jedyny 
Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w Rzymie. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie 
królewskich snów, a urzekające piękno natury i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor 
House SPA - hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - to urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu  
z energetycznych zabiegów w Gabinetach Bioodnowy z najlepszym holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, 
zrelaksować się w Łaźniach Rzymskich oraz w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami 
Grandera i dr. Keshego. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej 
oraz autorska „Dieta Życia”. Kompleks w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z Kamiennym Kręgiem 
Mocy i Witalną Wioską® SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 
jednostek w skali Bovisa.   
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