
 
 
 

MASAŻE NA TWARZ 
 

 
MASAŻ TWARZY KOBIDO-JAPOŃSKI LIFTING 
 
Masaż twarzy Kobido to japoński rytuał piękna prowadzony techniką rozluźniania głębokich mięśni twarzy i 
ujędrniania skóry.  W którym zamiast skalpela największą rolę odgrywają dłonie masażystki uzbrojone w 
terapeutyczne umiejętności masowania w tym tradycyjnym stylu. 
Czas trwania masażu 50 min, cena 240 zł 
 
MASAŻ TWARZY SHIRODHARA   
 Shirodhara jest zabiegiem, który wprowadza pacjenta w stan głębokiego relaksu i ukojenia. Polega na masowaniu 
obszaru pomiędzy brwiami i czoła za pomocą strumienia ciepłego oleju. Zapewnia relaks i odprężenie. 
Czas trwania masażu 30 min, cena 160 zł 

  
MASAŻ TWARZY YUMA 
Relaksacyjny masaż twarzy i głowy połączony z aromaterapią ,dedykowany dla osób cierpiących na bóle 
migrenowe. 
Czas trwania masażu 30 min, cena 150 ł 
 
 
 

 

 
MASAŻE NA CIAŁO 

 
MASAŻ BALIJSKI 
Masaż łączy techniki akupresury, ayurvedy, refleksologii . Masaż balijski zmniejsza dolegliwości stawów , rozluźnia 
napięte mięśnie , wprowadza w spokojny i relaksujący nastrój . 
Czas trwania 50min, cena 250zł 

  
MASAŻ AYURWEDYJSKI (masaż głowy i ciała) 
Masaż , który przywraca harmonijny przepływ energii , zapewnia głęboki relaks , eliminuje stres i negatywne 
energie . Masaż wykonywany jest na specjalnym łóżku wypełnionym ciepłym piaskiem kwarcowym . 
Czas trwania 50 min, cena 260 zł 
 
MASAŻ ABHYANGA 
Masaż Abhyanga to ajurwedyjski rytuał relaksacyjny wykonywany ciepłym olejkiem, którego celem jest 
przywrócenie równowagi energetycznej organizmu . Abhyanga polega na masażu głowy , ciała, stóp i twarzy . 
Czas trwania 50 min, cena 250zł 

  
MASAZ CIEPŁYMI KAMIENIAMI 
Ten bardzo ciekawy i przyjemny masaż doskonale likwiduje wszystkie napięcia i bóle mięśni . Masaż ten łączy w 
sobie oddziaływanie zarówno termoterapii ,akupresury i aromaterapii .Szczególnie polecany dla narciarzy . 
Czas trwania 50 min, cena 230  zł 
 
AUTORSKI MASAŻ KLASYCZNY 
Masaż całościowy 40 min, cena 200 zł 
Masaż częściowy   20 min, cena 120zł 
 
 
 
 



 

ZABIEGI NA TWARZ 
 
INFUZJA TLENOWA 
Infuzja tlenowa to innowacyjna metoda odmładzania skóry ,wykorzystująca technologię tlenu . Zabieg ten polega 
na wtłaczaniu w skórę serum  odpowiedniego do rodzaju skóry stężonym tlenem pod ciśnieniem. 
Twarz  160 zł, czas trwania 30 min 
Twarz, szyja 180 zł, czas trwania 40min 
Twarz, szyja, dekolt 260 zł, czas trwania 45min 
 
 
OCZYSZCZANIE WODOROWE 
Zabieg który pomaga zachować lub przywrócić blask i młodzieńczy wygląd skóry .Oczyszczanie łączy w sobie to, 
co najważniejsze w pielęgnacji skóry – dogłębne oczyszczenie, odżywienie, dotlenienie, rewitalizację, a nawet 
zabieg typu anty-aging. 
Twarz 195zł,  czas trwania 30 min 
Twarz, szyja 230 zł, czas trwania 40min 
Twarz, szyja, dekolt 280 zł, czas trwania 45min 
 
ZABIEG NA TWARZ DOSTOSOWANY DO RODZAJU CERY 
(cera trądzikowa , sucha , naczynkowa, wrażliwa)        
czas trwania zabiegu 45 min, cena 220 zł 
 
 
 

ZABIEGI NA CIAŁO 
 
OKŁADY BOROWINOWE (plastry) 
Borowiną wspomaga się leczenie stanów zapalnych, schorzeń mięśni ,kości i stawów ,a nawet chorób kobiecych. 
Zabieg wykończony autorskim masażem z wykorzystaniem maści borowinowej. 
Czas trwania 45 min, cena 210 zł 
  
ZABIEG NAWILŻAJĄCY NA CIAŁO 
peeling, maska, balsam 
Czas trwania 55min, cena 240zł 
 
PEELING NA CIAŁO PLUS MASAŻ 
peeling na całe ciało , masaż autorski  . 
Czas trwania 50 min, cena 280zł 
 

 
 
REGULAMIN SPA oraz WARUNKI REZERWACJI                                                                                                   

1. W celu rezerwacji zabiegów prosimy o kontakt z recepcją hotelu . 
2. Prosimy o przybycie do SPA 3 min przed planowanym zabiegiem 
3. W przypadku spóźnienia czas zabiegu może być krótszy, jeżeli są zarezerwowane kolejne 

zabiegi. 
4. Całkowicie bezpłatna rezygnacja z zabiegu jest możliwa tylko 2 godz. przed jego 

rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku gość zostanie obciążony kosztem zabiegu. 
5. Goście hotelowi korzystający ze SPA mogą obciążyć swój rachunek hotelowy za wszystkie 

zakupione usługi i produkty. Pozostali goście zostaną poproszeni o uregulowanie płatności 
za wybrane usługi po zakończonym zabiegu 

 


