
Cennik - Zabiegi SPA 2022 r. 
 

 
Cena (zł) Czas trwania 

zabiegu**  

Linia „Świerkowe ukojenie”  

Kąpiel „Świerkowe ukojenie”  35,00 20 min. 

Zabieg na twarz „Świerkowe ukojenie” 50,00 20 min.  

Zabieg na twarz i szyję „Świerkowe ukojenie” 70,00 30 min. 

Linia „LipoShape” Nowość! 

ramiona: 
1. zabieg antycellulitowy z użyciem fali ultradźwiękowej 
2. wyszczuplający zabieg z użyciem prądów elektrostymulacyjnych 
3. odmładzający masaż z antyoksydantami z naturalnym olejkiem malinowym  

75,00 70 min. 

brzuch: 
1. wyszczuplający masaż bańką chińską  
2. zabieg z użyciem niskich temperatur na mięśnie brzucha 
3. kąpiel w zawiesinie borowinowej 

128,00 80 min. 

uda  
i pośladki: 

1. zabieg antycellulitowy z użyciem niskich temperatur   
2. gimnastyka izometryczna ud i pośladków     
3. zabieg antycellulitowy z użyciem fali ultradźwiękowej   

90,00 60 min. 

Linia „BodySculp” Nowość! 

ramiona: 
1. zabieg z użyciem niskich temperatur na ramiona 
2. gimnastyka izometryczna ramion 
3. zabieg antycellulitowy z użyciem prądów elektrostymulacyjnych 

72,00 70 min. 

brzuch: 
1. zabieg z użyciem niskich temperatur na mięśnie brzucha 
2. zabieg wzmacniający mięśnie brzucha z użyciem stymulacji Kotza 
3. wyszczuplający masaż bańką chińską 

114,00 80 min. 

uda  
i pośladki: 

1. masaż pneumatyczny antycellulitowy 
2. elektrostymulacja mięśni pośladków i ud 
3. zabieg z użyciem światła spolaryzowanego 

78,00 90 min. 

Linia „Czarne złoto” – borowina jako zabieg antycellulitowy Nowość! 

ramiona: 
1. zawijania borowinowe 
2. kąpiel fizjoaktywna 
3. wyszczuplający masaż obu ramion na bazie pasty borowinowej 

112,00 80 min. 

brzuch: 
1. kąpiel w zawiesinie borowinowej 
2. kąpiel fizjoaktywna 
3. wyszczuplający masaż brzucha na bazie pasty borowinowej 

128,00 90 min. 

uda  
i pośladki: 

1. kąpiel w zawiesinie borowinowej 
2. kąpiel fizjoaktywna 
3. zawijania borowinowe 

89,00 75 min. 

Linia „WarmActive” Nowość! 

ramiona: 
1. zabieg antycellulitowy z użyciem fali ultradźwiękowej 
2. wyszczuplający masaż bańką chińską 
3. zabieg z użyciem niskich temperatur na ramiona 

85,00 60 min. 

brzuch: 
1. zabieg z użyciem niskich temperatur na mięśnie brzucha 
2. wyszczuplający masaż bańką chińską 
3. kąpiel solankowa 

129,00 80 min. 

uda  
i pośladki: 

1. zawijania borowinowej 
2. zabieg antycellulitowy z użyciem fali ultradźwiękowej 
3. wyszczuplający masaż bańką chińską 

114,00 80 min. 

Linia „HydroSlim” Nowość! 

ramiona: 
1. energetyzująca kąpiel z hydromasażem i aromaterapią o nucie pomarańczy 
2. kąpiel solankowa 
3. kąpiel w zawiesinie borowinowej 

87,00 90 min. 

brzuch: 
1. kąpiel fizjoaktywna 
2. kąpiel solankowa 
3. energetyzująca kąpiel z hydromasażem i aromaterapią o nucie pomarańczy 

95,00 90 min. 

uda  
i pośladki: 

1. masaż wodny na sucho MedyJet 
2. kąpiel solankowa 
3. kąpiel fizjoaktywna 

 

90,00 80 min. 



Masaże 

Pobudzający i głęboko nawilżający masaż na bazie zielonej herbaty (całościowy) 120,00 50 min. 

Pobudzający i głęboko nawilżający masaż na bazie zielonej herbaty (częściowy)* 70,00 30 min. 

Masaż Bańką Chińską  (całościowy) 120,00 60 min. 

Masaż Bańką Chińską  (częściowy)* 75,00 30 min. 

Masaż gorącymi kamieniami (całościowy) 120,00 60 min. 

Masaż gorącymi kamieniami (częściowy)* 75,00 30 min. 

Masaż kręgosłupa „Faraon” (całościowy)             80,00 50 min. 

Masaż kręgosłupa „Faraon”(częściowy) 50,00 30 min. 

Masaż kończyny górnej lub dolnej „Faraon”       40,00 20 min. 

Masaż wyszczuplający na bazie pasty borowinowej (całościowy) 120,00 50 min. 

Masaż wyszczuplający na bazie pasty borowinowej (częściowy)* 70,00 30 min. 
Masaż poprawiający kondycję naczynek krwionośnych i redukujący obrzęki na bazie olejku z pestek 
winogron (całościowy)  120,00 50 min. 

Masaż poprawiający kondycję naczynek krwionośnych i redukujący obrzęki na bazie olejku z pestek 
winogron (częściowy)*  70,00 30 min. 

Masaż ujędrniający olejkiem na bazie wód mineralnych (całościowy)  120,00 50 min. 

Masaż ujędrniający olejkiem na bazie wód mineralnych (częściowy)*  70,00 30 min. 

Masaże aromaterapeutyczne 

Regenerująco-odżywczy masaż na bazie naturalnego olejku rozmarynowo-cytrynowego (całościowy) 120,00 50 min. 

Regenerująco-odżywczy masaż na bazie naturalnego olejku rozmarynowo-cytrynowego (częściowy)* 70,00 30 min. 

Odmładzający masaż z antyoksydantami z naturalnym olejkiem malinowy (całościowy) 120,00 50 min. 

Odmładzający masaż z antyoksydantami z naturalnym olejkiem malinowym (częściowy)* 70,00 30 min. 

Nawilżający masaż dla skóry suchej lub dojrzałej na bazie olejku z kokosa (całościowy) 120,00 50 min. 

Nawilżający masaż dla skóry suchej lub dojrzałej na bazie olejku z kokosa (częściowy)* 70,00 30 min. 

Rozgrzewający antycellulitowy masaż olejkiem slimeffect (całościowy) 120,00 50 min. 

Rozgrzewający antycellulitowy masaż olejkiem slimeffect (częściowy)* 70,00 30 min. 

Relaksująco – regenerujący masaż na bazie naturalnego olejku awokado (całościowy) 120,00 50 min. 

Relaksująco – regenerujący masaż na bazie naturalnego olejku awokado (częściowy)* 70,00 30 min. 

HydroSpa 

Odprężająca kąpiel perełkowa z aromaterapią o nucie pomarańczy, grejpfruta, białego piżma lub imbiru 35,00 30 min. 
Energetyzująca kąpiel z hydromasażem i aromaterapią o nucie pomarańczy, grejpfruta, białego piżma 
lub imbiru 

35,00 30 min. 

Zabiegi estetyczno – upiększające  

Zabieg antycellulitowy z użyciem światła spolaryzowanego 11,00/punkt 10 min. 

Zabieg antycellulitowy z użyciem niskich temperatur - ramiona 20,00 3–5 min. 

Zabieg antycellulitowy z użyciem niskich temperatur - uda+pośladki 40,00 3–5 min. 

Zabieg antycellulitowy z użyciem niskich temperatur - brzuch 30,00 3–5 min. 

Zabieg odchudzający i antycellulitowy z użyciem masażu pneumatycznego 30,00/kończyna 15 min. 

Zabieg przeciwzmarszczkowy z użyciem światła laserowego 15,00/punkt 
25,00/twarz 

5 min. 

Zabieg przeciwzmarszczkowy z użyciem światła spolaryzowanego 11,00/punkt 
18,00/twarz 

10 min. 

Zabieg redukujący rozstępy lub blizny z użyciem światła laserowego 15,00/punkt 5 min. 

Zabieg redukujący rozstępy lub blizny z użyciem światła spolaryzowanego 11,00/punkt 10 min. 

Zabieg redukujący rozstępy lub blizny z użyciem fali ultradźwiękowej 13,00 5 min. 

Zabieg zmiękczający świeże blizny z użyciem jonoforezy 13,00 15 min. 

Zabieg redukujący blizny i oparzenia z użyciem pola magnetycznego niskiej częstotliwości 12,00 15 min. 

Zabieg wzmacniający mięśnie brzucha z użyciem stymulacji Kotza 15,00 15 min. 
Zabieg redukujący opryszczkę zwykłą, trądzik, oparzenia, odmrożenia, afty, egzemę z użyciem światła 
laserowego 

15,00/punkt 5 min. 

Zabieg redukujący drobne zmarszczki (tzw. „kurze łapki”), głębsze zmarszczki z użyciem światła 
laserowego 

15,00/punkt 5 min. 

Zabieg z użyciem światła spolaryzowanego dostosowany do skóry zwiotczałej, osłabionej, źle ukrwionej 11,00/punkt 10 min. 
 
*wybrana okolica ciała 
**orientacyjny czas trwania zabiegu 


