
M E N U  S P A  R E Z Y D E N C J A  G U B A Ł Ó W K A

ZABIEGI TWARZY
Dermaquest oraz Mary Cohr to marki, które zapewniają najwyższa jakość oraz bezpieczeństwo 
stosowania. Nasi profesjonaliści po konsultacji, wybiorą najlepszy zabieg przeznaczony właśnie dla 
Ciebie…

DERMAQUEST

LIPID CONTROL
Zabieg Lipid Control Dermaquest z kwasem linolowym, ferulowym 
i dziesięcioma olejami roślinnymi. Jest to specjalistyczna kuracja 
terapeutyczna oparta na selektywnych składnikach przywracają-
cych równowagę hydrolipidową skóry i jej optymalne nawilżenie.
Czas trwania: 50 min
Cena 320 zł

ODŻYWCZY RYTUAŁ STEM CELL 3D
Zabieg z neodermylem, komórkami macierzystymi i organicznymi 
olejami. Odżywczy Rytuał Stem Cell 3D DermaQuest to wysublimowany,
sensoryczny program terapeutyczny oparty na zaawansowanych 
składnikach roślinnych, olejach organicznych i Neodermylu. 
Czas trwania: 50 min
Cena 320 zł

REWITALIZUJĄCY ZABIEG ANTI-AGE 
Zabieg z enzymami protoolitycznymi i witaminą C. Rewitalizujący 
Zabieg Anti-Age DermaQuest to luksusowy program terapeutyczny
oparty na innowacyjnych składnikach czynnych biologicznie.
Czas trwania: 50 min
Cena 330 zł

TERAPEUTYCZNY ZABIEG DYNIOWY
Program normalizujący przeznaczony do skór tłustych, mieszanych z problemem krostek, grudek, 
zaskórników Zabieg oparty na naturalnym miąższu z dyni, wzbogacony jest o nisko stężone kwasy 
tj. kwas migdałowy, salicylowy, które wykazują właściwości antybakteryjne i sebostatyczne. 
Czas trwania: 50 min
Cena 250 zł



PEELING VITAMIN C
Zabieg z kwasem l-askorbinowym , kwasem mlekowym oraz
kwasem ferulowym.  Peeling Vitamin C Peel to ekskluzywny program
terapeutyczny oparty na synergicznym połączeniu najbardziej 
aktywnych antyoksydantów z enzymami i peptydami biomime-
tycznymi. Zabieg rekomendowany jest dla każdego typu skóry, 
szczególności naczyniowej, skłonnej do powstawania przebarwień 
i z zaznaczonymi oznakami starzenia egzogennego.
Czas trwania: 50 min
Cena 320 zł

MANGOLIFT COLLAGEN THERAPY 
Zabieg z enzymami mango, ananas, neodermylem, kwasem
ferulowym i komórkami macierzystymi. MangoLift Collagen Therapy 
to całoroczny program terapeutyczny, wzmacniający skórę przed 
silnym stresem oksydacyjnym oraz promieniowaniem UV, wspo-
magający aparaturowe kuracje pojędrniające i depigmentacyjne.
Czas trwania: 50 min
Cena 380 zł

MARY COHR

AGE REPAIR
Skuteczny zabieg odnawiający skórę. Połączenie peelingu chemicznego oraz składników 
aktywnych tj. czyta witamina C, kwas hialuronowy, koncentrat życia  komórkowego daje
spektakularne efekty widoczne już po pierwszym  zabiegu. Skóra jest nawilżona, ujędrniona. 
Czas trwania: 50 min
Cena 320 zł

AGE FIRMING
Zabieg  zwalczający oznaki starzenia w obrębie twarzy, szyi i dekoltu. Skóra jest wyraźnie
wygładzona, ujędrniona i zrewitalizowana. Dzięki zastosowanym składnikom aktywnym tj. ekstrakt
z mahoniu amerykańskiego oraz skrzydlicy jadalnej skóra jest pobudzona do produkcji nowego 
kolagenu oraz kwasu hialuronowego. Staje się napięta i wyraźnie poprawiony zostaje owal twarzy.
Czas trwania: 50 min
Cena 350 zł

ODŚWIEŻAJĄCA KRÓTKA PIELĘGNACJA TWARZY
Zabieg odświeżający zmęczona skórę twarzy. Idealny dla każdego rodzaju cer, dodaje jej blasku
i jędrności.
Czas trwania: 30 min
Cena 180 zł



AUTORSKI MASAŻ TWARZY I GŁOWY
Relaksujący masaż twarzy, szyi, dekoltu oraz głowy. Silnie pobudza krążenie oraz redukuje opuchliznę.
Wygładza oraz ujędrnia skórę. Wykonywany na oleju kokosowym lub arganowym. 
Czas trwania: 30 min
Cena 120 zł

ZABIEGI DODATKOWE:
Henna brwi             20 zł
Henna rzęs              20 zł
Regulacja                10 zł



MASAŻE

MASAŻ RELAKSACYJNY 
Świetny dla osób narażonych na życie w pośpiechu, ciągłym stresie i na wpływ zanieczyszczonego
środowiska. Odznacza się działaniem kojącym dla ducha i ciała
Czas trwania: 60 min
Cena 240 zł

MASAŻ RELAKSACYJNY - CZĘŚCIOWY 
Masaż regenerujący całego ciała ze szczególnym uwzględnieniem dłoni, stóp i okolicy krzyża. 
Czas trwania: 40 min
Cena 150 zł

MASAŻ LECZNICZY KRĘGOSŁUPA 
Masaż polecany osobom skarżącym się na bóle kręgosłupa (uczucie sztywności karku, łopatek, 
bóle okolicy krzyżowej).
Czas trwania: 25 min
Cena 130 zł

MASAŻ CIEPŁĄ ŚWIECĄ AROMATYCZNĄ
Relaksacyjny masaż sprawiający, że skóra staje się nawilżona, gładka i aksamitna w dotyku. Przynosi
ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję. Doskonale relaksuje, działa na wszystkie zmysły.
Czas trwania: 60 min
Cena 250 zł

MASAŻ KLASYCZNY 
Mocniejsze bodźce adresowane do szczególnie spiętych okolic. W parze z seansem saunowym
przynosi wspaniałe efekty regeneracyjne.
Czas trwania: 30 / 60 min
Cena 140 / 230 zł

RELAKSACYJNY MASAŻ STÓP 
Zastrzyk zdrowia i przyjemności po męczącym, aktywnym dniu. Przynosi uczucie lekkości nóg,
uwzględnia strefy refleksyjne.
Czas trwania: 30 min
Cena 110 zł

APLIKACJA TAŚMY KINESIOTAPE 
Zabieg łagodzi obrzęki, pomaga leczyć kontuzje oraz stany zapalne mięśni i stawów. 
Czas trwania: 25 min
Cena 70 zł



ZABIEGI NA CIAŁO 

ZABIEG PEELINGUJĄCY 
Zabieg peelingujący to idealna propozycja wygładzająca skórę. Dzięki odpowiednim składnikom
aktywnym delikatnie i skutecznie usuwa martwe komórki naskórkowe oraz zapewnia optymalny
poziom nawilżenia.
Czas trwania: 30 min
Cena 100 zł

KAWOWY ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY
Silne działanie wyszczuplające i drenujące. 
Czas trwania: 90 min
Cena 280 zł

ROZGRZEWAJĄCY ZABIEG POMARAŃCZA Z CHILI
Mocno rozgrzewający zabieg idealny podczas zimy.
Czas trwania: 90 min
Cena 280 zł

NAWILŻAJĄCY ZABIEG CZARNA ORCHIDEA
Głębokie działanie intensywnie nawilżające o cudownym zapachu czarnej orchidei.
Czas trwania: 90 min
Cena 280 zł


