
RYTUAŁY NA TWARZ

Mesovit -  zabieg zastępujący mezoterapię igłową, mający na celu silne działanie 
regenerujące i ochronne. Dzięki dostarczeniu trzech witamin: A,C i E , znanych z 
właściwości naprawczych, rozjaśniających i ochronnych, uzyskujemy efekt bomby 
witaminowej.

Czas zabiegu 80 min  cena 399 pln

Fresh Caviar – to luksusowy rytuał na twarz, dedykowany skórze zmęczonej, 
pozbawionej witalności. Świeże komórki kawioru, zawarte w linii Fresh Caviar, 
oferują proteinowy koktajl, bogaty w peptydy i aminokwasy. Kawior zawiera 
najważniejsze składniki , potrzebne do zachowania młodości skóry.

Czas zabiegu 80 min  cena 399 pln

Feminity – zabieg Feminity chroni młodość i urodę, dzięki dwóm rodzajom 
działania, które mają na celu uzupełnić zaburzenia równowagi hormonalnej skóry 
oraz ochrony komórek macierzystych, poprzez aktywowanie odpowiednich protein.
Jest to zabieg opracowany dla kobiet, których skóra narażona jest na odwodnienie, 
spowodowane cyklicznymi wahaniami hormonalnymi.

Czas zabiegu 80 min     cena 399 pln

Biopure – zabieg szczególnie polecany dla skóry dojrzałej,zmęczonej, niedotlenionej
z zaburzonym kolorytem. Zadaniem zabiegu jest usunięcie toksyn ze skóry i 
jednoczesne dotlenienie jej komórek , tworząc tarczę ochronną przeciw 
zanieczyszczeniom, dzięki neutralizowaniu cząsteczek toksycznych. Zabieg Biopure 
skutecznie niweluje skutki stresu oksydacyjnego.

Czas zabiegu 70 min   cena 350 pln

Zabiegi na twarz

Zabieg oczyszczająco-detokykujący na bazie glinek i błota syberyjskiego.
Syberyjskie peloidy , posiadające 5 razy więcej przeciwutleniaczy niż produkty z 
Morza Martwego, stały się bazą do powstania innowacyjnego kompleksu, 
naturalnych ,mineralnych i organicznych substancji aktywnych SMOC®. Oprócz 
błota iłowo-siarczkowego, niebieskiej i żółtej glinki, wykorzystane zostały m.in. : 
ekstrakt z żywicy drzewa smoczego, ekstrakt ze śluzu ślimaka,olejek ze śliwki 
japońskiej oraz roślinne komórki macierzyste. Szczególnie polecamy przy 
problemach trądzikowych skóry, stanach zapalnych i ogólnej poprawie kondycji 
skóry.

Czas zabiegu 60 min  cena 290 pln



Zabieg łagodzący na bazie konopii- absolutnie nowatorska, zainspirowana 
odkryciami medycznymi , kuracja naprawcza Cannabis Therapy MD , oparta na 
wyjątkowych składnikach aktywnych : Cebidiolu, oleju konopnym i oleju makowym.
Zabieg dedykowany nawet ekstremalnie wrażliwej skórze z zaburzoną barierą 
ochronną, jak również problemom, u których dysfunkcja objawia się nadmierną 
suchością i zaburzonym składem płaszcza hydro-lipidowego.

Czas 70 min  cena  320 pln

Tajemniczy blask

Zabieg rozświetlający skórę i eliminujący przebarwienia .
Zabieg pielęgnacyjny przeznaczony dla wszystkich rodzajów skóry mających 
problemy z  pigmentacją np. przebarwieniami, lub dla tych, którzy pragną rozjaśnić 
cerę, aby przywrócić jej blask. Zabieg usuwa przebarwienia powierzchowne, 
stymuluje mikrocyrkulację, detoksykuje skórę, zachowuje jej naturalny koloryt i 
zapobiega powstaniu przebarwień. Skóra jest odświeżona i zrewitalizowana, a 
przebarwienia mniej widoczne.

Czas zabiegu 60 min   cena 290 pln

Czysta przyjemność.

Jest to rytuał o działaniu oczyszczająco-detoksykującym, przeciwzapalnym,

zmniejszającym łojotok. Daje szybki i trwały efekt złagodzenia stanów zapalnych, oczyszczenia, 

wyrównania koloru i nawilżenia skóry. Polecany osobom w każdym wieku, szczególnie ze skórą 

tłustą, łojotokową oraz jako zabieg wspomagający leczenie trądziku. Efektem zabiegu będzie 

kontrola wydzielania sebum , eliminacja tłuszczu powierzchownego , jak również zmniejszenie 

nierówności i plam.

Czas zabiegu 60 min   cena 290 pln

Metamorfoza  z Nanili

Zabieg liftingujący i poprawiający owal twarzy.

Spersonalizowany głęboko relaksujący i stymulujący zabieg , poprawiający owal 

twarzy PB Serum Cosmoceuticals, to połączenie  technik masażu z  pełną pielęgnacją



dostosowaną do indywidualnych potrzeb klienta. Celem zabiegu jest odnowa 

powierzchni skóry, wygładzenie zmarszczek oraz wysmuklenie i poprawa owalu 

twarzy. Zabieg zapewnia efekt liftingu, wygładzenia skóry, nawilżenia i odżywienia. 

Ma silne działanie odmładzające i przeciwzmarszczkowe. Szczególnie polecany dla 

skóry wiotkiej, ze zmarszczkami , która utraciła jędrność i elastyczność.

Czas 70 min  cena 300 pln

Złoto Afrodyty 

Nasza wytworna ceremonia zbliża do osiągnięcia ideału piękna za sprawą 

ekskluzywnych składników kosmetyków. Kompilacja 23-karatowego złota,

szampana, ekstraktu z kawioru, kwasu hialuronowego i masy perłowej, zapewnia nie 

tylko skuteczną terapię pielęgnacyjną, ale również poczucie rytualnego

luksusu. Mikrocząsteczki złota subtelnie oprószą cerę, dodając jej świetlistego 

blasku, pobudzą do produkcji kolagenu i elastyny, wpływając bezpośrednio

na jędrność i elastyczność skóry. Ekstrakt z szampana i kawior nadadzą cerze 

jedwabistą gładkość i miękkość. Zwieńczeniem sesji młodości i relaksu jest

liftingujący masaż twarzy, wykonany naturalnymi perłami.

Czas 70 min  cena 320 pln

Zabiegi Larens

Sekret wiecznej młodości 
Młodzieńczy wygląd i gładka, elastyczna skóra jest największym marzeniem każdego
człowieka. Rytuał będący alternatywą dla zastrzyków kolagenowych, zabiera nas w 
świat technologii XXI wieku – Super aktywny kwartet stworzyły tutaj: inteligentny 
Biopeptide Complex, Retinol, kwas hialuronowy i Regestril, spełniając coraz lepiej 
nasze marzenie o wiecznej młodości. Peptydy mają właściwości energetyzujące – 
pobudzają komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny. Są pomocne w walce z 
przebarwieniami – rozjaśniają i wyrównują koloryt skóry. Efektem ich zastosowania 
w kosmetyce jest sprężyste ciało, wypełnienie bruzd i nierówności, a także 
zapobieganie wiotczeniu skóry. Uporządkowana struktura wody nano i 
heksagonalnej, stanowi istotę nawilżania i codziennej pielęgnacji, dzięki zdolności 
przenikania do każdej, nawet uszkodzonej komórki skóry. Intensywnie nawilża, 
stymuluje regenerację zniszczonych struktur, wzmacnia naturalne mechanizmy 



obronne oraz łagodzi podrażnienia. Jest to propozycja skierowana w szczególności do
klientów wymagających, którzy zwracają uwagę na obecne w produktach składniki i 
ich pochodzenie, oczekując jednocześnie aktywnego działania i szybkich rezultatów

Czas 70 min  cena 360 pln

Magia biopeptydów 
Rytuał przeznaczony dla osób którym zaczęły przeszkadzać drobne zmarszczki, 
„kurze łapki” czy wiotka i odwodniona skóra a na myśl o skalpelu dostają „gęsiej 
skórki”. Idealnym rozwiązaniem tych problemów, gwarantującym natychmiastowe 
efekty, będzie zastosowanie rewolucyjnego Biopeptide Complex wraz z kwasem 
hialuronowym oraz wodą Nutrivi. Dzięki zastosowaniu opatentowanych składników, 
skóra otrzyma tzw. „kosmetyczny zastrzyk” w walce z pierwszymi oznakami 
starzenia. Biopeptide Complex pobudza naturalną odnowę komórkową, rewitalizuje i 
ujędrnia skórę, czyniąc ją gładką, doskonale nawilżoną i odżywioną.
Skóra w szybkim tempie odzyskuje elastyczność i zdrowy wygląd. Działanie 
antyoksydacyjne chroni przed wolnymi rodnikami.
Po rytuale cera jest napięta, wygląda promiennie oraz wyjątkowo świeżo.
Czas 70 min  cena 360 pln

Zabieg bankietowy
Zabieg bankietowy, to kompleksowy rytuał dla twarzy i okolicy szyi . Daje 
natychmiastowy efekt odświeżenia, liftingu oraz rozjaśnienia skóry. Doskonale 
sprawdza się przed ważnym spotkaniem, czy imprezą okolicznościową. Preparaty 
kosmetyczne  zostaną dobrane na podstawie typu cery, aby zagwarantować jak 
najwyższą jakość zabiegu.

Czas 50 min  Cena 200 pln

Magia spojrzenia 
Ceremonia stworzona do pielęgnacji okolic oczu, zapewniająca
troskę o najwrażliwszą skórę. Receptura zbalansowanych organicznych składników 
to odpowiedź na potrzeby strefy pozbawionej napięcia, z zaburzoną cyrkulacją limfy 
oraz zmarszczkami, zarówno drobnymi jak i głębokimi. Połączenie zielonej herbaty i 
oczaru wirginijskiego poprawia mikrokrążenie, zlikwiduje zasinienia pod oczami. 
Zregeneruje oraz wzmocni płaszcz ochronny skóry. Delikatna maska z przyniesie 
uczucie odświeżenia. Atmosferę ukojenia podsyci firmowy masaż okolic oczu, który
odpręży zmysły i przywróci wypoczęte, młodzieńcze spojrzenie. Po zabiegu skóra 
powiek jest napięta, okolice oczu wygładzone, a kąciki oczu i łuk brwiowy, 
widocznie uniesione. Rytuał na oczy jest nie tylko ceremonią pielęgnacyjną, ale także
ekscytującym doznaniem dla zmysłów, wynikającym z subtelnych aromatów
i aksamitnych konsystencji kosmetyków.

Czas zabiegu: 30 minut, cena: 100 zł



Ekspresowy rytuał eksfoliujący 
Wraz z wiekiem skóra staje się grubsza, traci przejrzystość pogłębiają się zmarszczki 
i pogarsza się zaopatrzenie dolnych warstw naskórka w wodę. Skóra staje się 
zmęczona, pozbawiona blasku, ma nierówną powierzchnię powstają na niej plamy. 
Sucha i łuszcząca się skóra traci swoje napięcie i elastyczność. Rytuał stanowi 
zastrzyk energii dla zmęczonej skóry. Złuszcza zrogowaciały naskórek, poprawia 
nawilżenie, zwiększa jej zdolność do przyjmowania substancji aktywnych, znikają 
drobne nierówności, rozjaśnieniu ulegają przebarwienia. Cera nabiera jedwabistej 
delikatności jest odświeżona i miła w dotyku.

Czas zabiegu: 30 minut, cena: 100 zł

ZABIEGI  I  CEREMONIE NA CIAŁO

GUARANA SLIM - Aromatyczny zabieg antycellulitowy o zniewalającym zapachu 
soczystych, tropikalnych owoców. Polecany dla osób z problemem cellulitu i 
nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej. Zastosowanie w preparatach ekstraktu z 
guarany i imbiru, jak również L-karnityny, gwarantuje efektywną lipolizę i poprawę 
mikrokrążenia w skórze, a dopełniający zabieg, masaż antycellulitowy wybranych 
partii ciała poprawi jędrność i elastyczność skóry.

Czas zabiegu 80 min. cena 340 pln

UJĘDRNIAJĄCA CEREMONIA ANTYCELLULITOWA NA BAZIE ALG

Morskie rozwiązanie na udoskonalenie figury i wygładzenie cellulitu. Ten silnie 
działający zabieg, celujący we wszystkie stopnie cellulitu, rozbija tkankę tłuszczową, 
przyspiesza jej usuwanie oraz zapobiega jej ponownemu gromadzeniu się. Aktywne 
preparaty na bazie algi Fucus, zastosowane w zabiegu ,stymulują  mikrocyrkulację, 
pozwalają  przyspieszyć metabolizm w tkankach tłuszczowych, poprawią  
właściwości drenujące a także dostarczą skórze tlenu i energii oraz zwiększą  jej 
napięcie i jędrność.

Czas zabiegu 90 min      cena 350 pln

JAPOŃSKA WIŚNIA

Egzotyczny zabieg odmładzający i wyszczuplający na ciało, po którym skóra 
pozostaje jedwabiście gładka i kaszmirowa w dotyku. Wykorzystane ekstrakty z
wiśni, miłorzębu japońskiego i imbiru mają właściwości odmładzające, doskonale 
regenerują, wzmacniają i poprawiają witalność skóry zmęczonej. Olej jaśminowy,



zastosowany w masażu przywróci skórze jędrność i elastyczność, chroni przed 
wolnymi rodnikami, zapobiega przedwczesnemu starzeniu oraz pobudzi
metabolizm skórny. Niezwykły aromat wszystkich preparatów zabierze Państwa w 
daleką podróż do kraju kwitnącej wiśni!
Czas 90 min  cena 340 pln

MIÓD I WANILIA

Doskonała propozycja dla osób, których skóra wymaga intensywnej regeneracji. 
Aromatyczne zapachy wanilii i pomarańczy łagodzą napięcie nerwowe i pozwalają 
na chwilę prawdziwego odprężenia i relaksu. Efektywność zabiegu zapewniają: 
ekstrakt z miodu i propolisu, olej monoi i mleczko waniliowe, dzięki którym skóra 
staje się miękka i doskonale odżywiona.

Czas 90 min  cena  340 pln

BIOPEPTYDOWA CEREMONIA

Równowaga piękna ,młodzieńczości oraz zapewnione poczucie komfortu budują 
całkiem nową świadomość własnego ciała. Za sprawą Biopeptydowej Ceremonii 
poczujecie się Państwo świetnie we własnej skórze. Dzięki zawartości biopeptide 
complex i naturalnego kolagenu  skóra zostanie błyskawicznie  wzmocniona i 
wygładzona. Zabieg został wzbogacony rewolucyjną substancją Regestril -em , której
skuteczność w walce z niedoskonałościami skóry  została udowodniona w licznych 
badaniach naukowych  .Świetnie  redukuje rozstępy a także skutecznie zapobiega 
powstawaniu nowych. Dodatkowo zawartość allantoiny , masła shea , kwasu 
hialuronowego , witaminy E i oleju z awokado spowalnia proces starzenia się skóry, 
chroni ją przed negatywnym działaniem wolnych rodników, zatrzymując 
młodzieńczy wygląd i zdrowy koloryt na dłużej.

Czas zabiegu: 70 minut  Cena: 350 pln
Czas zabiegu z masażem 90 minut Cena 450 pln

ZŁOTO AFRODYTY
      
Luksusowa ceremonia, stworzona na bazie złota, pereł i szampana, gwarantuje 
ekskluzywną pielęgnację ciała i będzie połączeniem pierwiastków luksusu i finezji 
oraz wysokiej skuteczności nowoczesnych preparatów. Ta szlachetna kombinacja , 
jest kluczem do zachowania młodego wyglądu , jedwabistej i promiennej skóry. 
Walory tego rytuału docenią wszyscy nasi Goście, bez względu na wiek i rodzaj 
skóry. Mikrocząsteczki złota subtelnie oprószą cerę, dodając jej świetlistego blasku, 
pobudzą do produkcji kolagenu i elastyny, oraz ukoją podrażnienia. Delikatne kwasy 



owocowe, zawarte w szampanie, lekko zmiękczą naskórek oraz pobudzą  jego 
odnowę, a antyoksydanty wspomogą walkę z wolnymi rodnikami. Ta holistyczna 
pielęgnacja spowoduje, że ciało stanie się bardziej gładkie, lśniące i otulone 
zmysłowym zapachem. Jest to doskonała propozycja przed ważnymi spotkaniami, 
kiedy musimy być w wyjątkowej formie fizycznej oraz psychicznej.

Czas zabiegu: 90 minut  Cena:  360 pln
Czas zabiegu w połączeniu z pielęgnacją twarzy to ok. 120 minut  Cena:  500 pln

NATURA SYBERII
masaż aktywnie pobudza organizm do efektywniejszego działania. Kieliszek białej 
wódki i kilka kropel olejku mentolowego sprawi, że przenikanie życiodajnych 
elementów będzie efektywniejsze . Skóra po zabiegu jest dogłębnie oczyszczona,  
naturalnie odżywiona. Rytuał o działaniu peelingującym i detoksykującym na całe 
ciało  z wykorzystaniem  błota z dziewiczych i ekologicznie czystych terenów 
Syberii. Siła działania glinek mineralnych zapewnia skórze głębokie oczyszczenie i 
jednoczesną remineralizację, a i rozświetlona.

Czas 70 min   cena  290 pln

CZEKOLADOWA ROZKOSZ A'LA BIAŁY KAMIEŃ

Czekoladowa rozkosz to relaksujący, pachnący rytuał dla ciała z użyciem ciepłej, 
płynnej czekolady. Działa jak afrodyzjak, stymulując produkcję endorfin - hormonów
szczęścia i zadowolenia. Polewanie ciała gorącą czekoladą i relaksacyjny masaż 
całego ciała , poprzedzony peelingiem cukrowym z drobinami nasion kakaowca ukoi 
zmysły i doda energii. Skóra stanie się gładka, lśniąca i sprężysta. Rytuał zakończony
wmasowaniem waniliowo-pomarańczowego kremu. Podczas tego zabiegu mózg 
wyprodukuje więcej hormonów szczęścia i pozostaniemy w  kilkugodzinnym 
błogostanie.  

Czas zabiegu: 80 minut Cena: 340 zł

 
CAFE A'LA BIAŁY KAMIEŃ

Energetyzujący  Rytuał  Spa  na  bazie  prawdziwej  kawy.  Doskonałe  rozwiązanie
przeciwdziałające  „miejskiemu  stresowi”.  Kawa  doskonale  oczyszcza  i  odświeża
skórę a unoszący się w powietrzu jej aromatyczny zapach poprawia samopoczucie,
działa  orzeźwiająco  i  pobudzająco.  Kawa  wypita  rozjaśnia  umysł  i  przywraca
energię,  zaaplikowana  skórze  pobudza  procesy  spalające  tłuszcz.   Ceremonię
rozpoczyna kawowy peeling cukrowy całego ciała a w kolejnych krokach aplikowana
jest ciepła maska polecana przy walce ze zbędnymi centymetrami w udach czy pasie.



Dopełnieniem  zabiegu  jest  aromaterapeutyczny  masaż  całego  ciała.  Po  zabiegu
zapraszamy na filiżankę aromatycznej kawy.

Czas zabiegu 90 min   cena 360 pln

MALINOWE ZAPOMNIENIE 
Zabieg wyszczuplająco-detoksykujący z przyjemną malinową nutą zapachową oraz z 
Brazylijską Bio-Kofeiną z Guarany . Pielęgnacja antycellulitowa i modelująca
sylwetkę – pobudza rozpad komórek tłuszczowych i zapobiega gromadzeniu się 
nowych. Łagodzi objawy „skórki pomarańczowej” oraz stymuluje przepływ limfy.
Głęboko oczyszcza skórę, wygładza ją i uelastycznia, działa antyoksydacyjnie. 
Ceremonia przyjemnie i delikatnie chłodząca ciało, przedstawiona w czterech aktach:
peelingu, maski, masażu i pielęgnacji końcowej.

Czas rytuału pielęgnacyjnego 70 min  cena  300 pln
Czas rytuału z masażem relaksacyjnym 100 min  cena 370 pln

POMARAŃCZOWY GAJ

Niech Cię uwiedzie słodki zapach pomarańczy. Owoc ten, to prawdziwy wojownik 
przeciwko cellulitowi. Peeling, którym rozpoczyna się rytuał, poza pomarańczą 
zawiera także algi  brunatne Sculptosane oraz Kalpariane, które skutecznie 
wygładzają skórę, blokują zaleganie tłuszczu w komórkach i przeciwdziałają 
powstawaniu rozstępom. Następnie wykonywana jest żelowa maska z dodatkiem 
pantenolu, kasztanowca i kolagenu morskiego, odpowiedzialna za dogłębne 
nawilżenie i uelastycznienie skóry. Zwieńczeniem rytuału jest relaksujący, cytrusowy
masaż.

Czas zabiegu 70 min  cena 300 pln
Czas zabiegu 100 min  cena 370 pln

TRZY HERBATY – DETOKSYKUJĄCA I REGENERUJĄCA CEREMONIA 
NA CIAŁO

To dalekowschodnia wyprawa do kraju kwitnącej wiśni. Rytuał usuwa toksyny i 
odnawia skórę, która nabiera zdrowego, lśniącego kolorytu . Świeży zapach relaksuje
i odświeża umysł.
Właściwy zabieg rozpoczyna się peelingiem ciała, który złuszczy martwy naskórek, 
wygładzi i przygotuje skórę do przyjęcia składników aktywnych. W dalszej części 
zabiegu nakładana jest maska zawierająca aż trzy rodzaje herbaty - zieloną, czerwoną
i białą. Herbaciany ekstrakt zawarty w peelingu i masce zadziała detoksykująco i 
dotleniająco, przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Rytuał kończy wmasowanie w 



odprężone ciało koncentratu, składającego się z morskich minerałów, wzbogaconego
ekstraktem z zielonej herbaty.

Czas zabiegu 100 min    cena 350 pln

RYTUAŁ DLA DŻENTELMENA

Rytuał „dla Dżentelmena” to eco-zabieg na ciało o subtelnej, męskiej nucie 
zapachowej, przeznaczony dla 100%  mężczyzny. Swoją wyjątkowość zawdzięcza 
właściwościom, jakie przypisuje się olejowi z konopii, który uznawany jest za jeden 
z najlepszych olejów nawilżających. Jest on pomocny w pielęgnacji praktycznie 
każdej cery, skóry suchej, zniszczonej, wrażliwej, a także dojrzałej. Kosmetyki z 
olejem konopnym utrzymują skórę w dobrej kondycji, zmniejszają przebarwienia 
oraz wyrównują koloryt skóry. Łagodna formuła zawierająca wyselekcjonowane, 
naturalne składniki, wspomaga procesy odnowy i regeneracji ciała.

Czas zabiegu 100 min ,  cena 380 pln

MOC CEDRU

Rytuał dedykowany dla Panów w każdym wieku. Jest to zabieg aromaterapeutyczny 
o przyjemnym, korzennym zapachu dla prawdziwego mężczyzny. Rozpoczyna się 
peelingiem cukrowo-solnym z drzewa cedrowego o właściwościach regenerująco-
nawilżająco-ujędrniających, wzbogaconym o odżywczą melasę oraz Energen 
(kompleks nawilżający, odżywczy i przyspieszający odnowę naskórka dzięki 
aktywnym składnikom drzewa masłowego i drzewa tara). Następnie na ciało 
nakładana jest żelowa maska cedrowa, która oczyszcza, nawilża i odmładza skórę. 
Na koniec wykonywany jest masaż specjalnym masłem z drzewa cedrowego na bazie
czystego masła Shea, które głęboko nawilża i odżywia zmęczoną i zestresowaną 
skórę.

Czas zabiegu 90 min  340 pln

ZABIEG Exilis   

PRZEŁOMOWY SYSTEM DO MODELOWANIA SYLWETKI I REDUKCJI TKANKI 
TŁUSZCZOWEJ
Technologia Exilis to bezbolesna alternatywa dla zabiegu liposukcji. Po raz pierwszy w medycynie 
estetycznej i kosmetologii, została użyta technologia RID: zespolenie terapii ultradźwiękowej
z kontrolowanym spalaniem komórek tłuszczowych poprzez nagrzanie tkanki. Skuteczność 
zabiegu, została potwierdzona szeregiem badań klinicznych. Działanie urządzenia Exilis zapewnia 
skuteczną zmianę kształtu ciała poprzez redukcję objętości tkanki tłuszczowej, zwiększenie 
napięcia i sprężystości, jak również tekstury skóry.



ZALETY ZABIEGU
– Bezbolesny
– Bezinwazyjny
– Bez znieczulenia
– Bez rekonwalescencji
– Bez użycia skalpela
– Zmiany widoczne po pierwszym zabiegu

EFEKTY - EXILIS FACE
– Gładsza i młodsza skóra
– Redukcja zmarszczek i efekt anti–aging
– Zmniejszenie “worków” pod oczami
– Redukcja “chomików” i tzw. “drugiej bródki”
– Ujędrnienie skóry i zwiększona produkcja kolagenu
– Modeling twarzy

EFEKTY – EXILIS BODY
– Lifting skóry redukcja tkanki tłuszczowej
(wyraźny ubytek tkanki tłuszczowej w miejscach poddanych zabiegowi)
– Redukcja objętości tłuszczu
– Poprawa kontur ciała i wysmuklenie sylwetki
– Remodelowanie wybranych obszarów ciała poddanych zabiegowi
(szczególnie miejsc opornych na dietę i ćwiczenia)
– Zwiększenie gęstości skóry
– Redukcja cellulitu i rozstępów

ZABIEG EXILIS Cennik

ZABIEG EXELIS NA TWARZ
Najlepsze efekty przynosi seria 4 – 6 zabiegów wykonywanych w odstępach 
co 7 – 10 dni
OBSZAR:                                                 Cena:
Twarz
Dekolt
Okolice oczu
Podbródek

*Ceny pakietów ustalane są indywidualnie

ZABIEG EXELIS NA CIAŁO
Najlepsze efekty przynosi seria 4 – 6 zabiegów wykonywanych w odstępach 
co 7 – 10 dni



OBSZAR:                                                 CENA:
Ramiona
Bryczesy
Uda (przód lub tył)
Pośladki
Brzuch
Obszar nad kolanami
Dłonie

*Ceny pakietów ustalane są indywidualnie

CZAS ZABIEGU: OD 20 DO 40 MIN
W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU PODDAWANEMU ZABIEGOWI

WAŻNE: na jednej sesji zabiegowej nie jest zalecane wykonywanie więcej niż dwóch
powierzchni ciała jednocześnie. Związane jest to z metabolizmem tkanki tłuszczowej 
przez organizm. Im więcej powierzchni wykonywanych jest jednocześnie na jednej 
wizycie, tym większe ryzyko zmniejszenia oczekiwanych efektów.

STREFA MASAŻU

Masaż klasyczny

Masaż klasyczny to najbardziej popularny z proponowanych masaży. Stosowane 
techniki mają za zadanie rozluźnić tkanki miękkie , zmniejszyć napięcia mięśniowe , 
jak również poprawić przepływ krwi i limfy. Wspomaga regenerację tkanek i 
poprawia przemianę materii. Masaż wykonywany jest w formie krótszej – jako masaż
kręgosłupa, oraz w formie masażu całego ciała.

Czas 25 min   cena 75 pln
Czas 50 min   cena 160 pln

Relaksacyjny masaż aromaterapeutyczny

Relaksacyjny masaż, wykonywany z użyciem olejków lub maseł aromatycznych , 
który przenosi w świat wyjątkowych doznań. Sprawia, że każdy poczuje odprężenie i
poprawę samopoczucia. Spokojny, rytmicznie wykonany masaż niweluje stres oraz 
związane z nim dolegliwości takie jak: bóle głowy i pleców, zaburzenia koncentracji, 
czy też ogólne przemęczenie organizmu.

Czas 25 min  cena 75 pln
Czas 50 min cena 160 pln

Peeling ciała



Krótki rytuał peelingujący na całe ciało. Może być zastosowany przed każdym z 
masaży, jako oczyszczenie i przygotowanie przed właściwym zabiegiem.

Czas 25 min  cena  90 pln

Masaż peelingujący. 
Dynamiczny i niezwykle efektywny masaż wykonany na peelingu solnym 
połączonym z olejem brzoskwiniowym, witaminą e i Squalanem, który dogłębnie 
odżywia, dotlenia i nawilża skórę. Masaż wprowadzi Państwa w stan odprężenia a 
także sprawi, że skóra stanie się niezwykle gładka i elastyczna. Dodatkowo poprawi 
ukrwienie, oczyści pory i złuszczy zrogowaciały naskórek ,pozostawiając skórę
gładką i pozbawioną zanieczyszczeń. Masaż wykonujemy na całym ciele, oprócz 
twarzy.

Czas masażu 60 minut, cena 200 zł

Masaż dla aktywnych

Szczególnie polecany po pieszych, rowerowych i narciarskich wycieczkach  w 
naszych pięknych okolicach. Specjalnie dobrane  techniki w masażu, rozluźnią 
zmęczone mięśnie i złagodzą ból, a także przyspieszą regenerację tkanek i 
odprowadzenie kwasu mlekowego.

Czas 35 min  cena 140 pln

MASAŻ INDONEZYJSKI
Łączy w sobie techniki jawajskie i balijskie z elementami masażu ajurwedycznego, w
którym wykorzystuje się głębokie oddziaływanie dłońmi, akupresury i refleksoterapii
do rozluźnienia mięśni oraz pobudzenia organizmu w celu osiągnięcia stanu harmonii
ciała, umysłu i duszy. Podczas masażu indonezyjskiego tkanka mięśniowa i skórna 
jest głęboko i mocno stymulowana, dzięki czemu masaż ten polecany jest szczególnie
do wspomagania leczenia kontuzji, niwelowania cellulitu oraz poprawy zwiotczałej, 
mało elastycznej skóry. Masaż indonezyjski poprawia również krążenie krwi i limfy. 
Usprawnia układ odpornościowy oraz nerwowy.
 
Czas 60 min   cena 220 pln

TAJSKI MASAŻ STÓP



Leczniczy masaż stanowiący połączenie akupresury i ajurwedy, obejmuje m.in. 
masaż podeszwy, grzbietu stopy, palców, kostek, łydek, okolic kolana. Poprzez 
działanie na strefy refleksologiczne stóp masaż wspomaga odtruwanie organizmu z 
toksyn, poprawia sen, usuwa uczucie „ciężkich nóg”. Wpływa również na procesy 
trawienne, system hormonalny, gruczoły limfatyczne i centralny system nerwowy. 
Tajski masaż poprzedzony jest relaksującą kąpielą stóp. Szczególnie zalecany jest dla
osób narażonych na nadmierne obciążenie stóp (np. praca stojąca, niektóre dziedziny 
sportu, otyłość), a także po długotrwałym wysiłku czy w stanie zmęczenia organizmu
bez wyraźnej przyczyny.
CZAS ZABIEGU 120 MIN – CENA 200 PLN

KĄPIELE 

Kąpiel mleczna – nazywana również „Kąpielą Kleopatry”, przygotowana jest na
bazie mleka koziego i sproszkowanych owoców maliny i winogron. Kozie mleko
zawiera dużą ilość odżywczych białek i witamin, a dzięki trójglicerydom i kwasom
tłuszczowym pomaga utrzymywać odpowiedni poziom pH skóry i ma silne działanie
antybakteryjne. Udowodniono, że kosmetyki z mlekiem kozy najefektywniej działają
na cerę suchą i zniszczoną (zawierają większy procent tłuszczu; ok. 30) a także
nadają się do każdego typu skóry również tej najbardziej wrażliwej.
Czas zabiegu 20 min cena 60 pln

SPA KDS 

Zabiegi mogą być wykonywane w obecności rodziców.

Zabiegi rehabilitacyjne 

Terapia skojarzona 
Terapia skojarzona stosowana w naszym hotelu, to szczególny zabieg, który jest 
połączeniem sonoterapii i specjalnie dobranych parametrów elektroterapii. Tak 
zbudowany impuls pozwala na skuteczne przełamanie stanu
zapalnego usprawnianego nerwu i przywrócenie jego wartości fizjologicznych. 
Dolegliwości bólowe , spowodowane dyskopatią, przeciążeniem tkanek miękkich, 
czy przeziębieniem nerwu, zostają szybko i skutecznie zlikwidowane.
Zabieg, który Państwu polecamy, to wynik naszych wieloletnich doświadczeń w 
leczeniu rwy kulszowej, spowodowanej różnymi czynnikami. Efekt leczenia terapią 
skojarzoną jest zawsze pozytywny i przynosi dużą i szybką ulgę w
bólu oraz przywraca właściwe funkcje nerwu kulszowego. 


