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SPA & Wellness w Hotelu Grand Lubicz to przestronne, 

urządzone ze smakiem wnętrza oraz bogata oferta 

profesjonalnych zabiegów.
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SPIS

TWARZ

Zabiegi na twarz

Masaże twarzy i głowy

Dodatki do zabiegów na twarz

CIAŁO

Rytuały na ciało

Rytuały dla dwojga

Masaże całego ciała

Peelingi ciała

Masaże częściowe

Dodatki do zabiegów na ciało

SPA DLA kObIeT W CIąży I MŁODyCH MAM

SPA DLA DZIeCI

ZAbIeGI kOSMeTOLOGII eSTeTyCZnej

ZAbIeGI MASZynOWe

DOTyk PIęknA
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twarz

zabIegI na twarz

Intraceuticals rejuvenate – zabieg odmładzający  
Zabieg ten wykorzystując zjawisko infuzji tlenowej wprowadza substancje aktywne 
w głąb skóry za pomocą czystego tlenu hiperbarycznego. Zabieg łączy  
niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, witaminę A,C,e oraz zieloną herbatę dając 
natychmiastowy efekt odmłodzenia, nawodnienia oraz redukując drobne zmarszczki.

zabieg regenerujący z witaminą C 
Zabieg silnie antyoksydacyjny, wzmacnia naczynia krwionośne oraz wyrównuje 
koloryt, dając skórze promienny wygląd. Składniki aktywne to witamina C, wyciąg 
z dzikiej róży, cytryny i pomarańczy.

zabieg przeciwzmarszczkowy z retinolem 
Zabieg stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, zapewnia 
ochronę przeciwrodnikową, rozjaśnia skórę oraz pobudza regenerację komórek.  
Składniki aktywne to retinol i kompleks peptydów mlecznych.

zabieg detox  
Zabieg przywracający równowagę skórze skórze tłustej i mieszanej. Usuwa nadmiar 
sebum oraz zmniejsza widoczność porów. Główne składniki to kwas migdałowy 
oraz glinka.

50 min. / 550 zł 
2 ampułki - 75 min. / 930 zł 

 
 
 

50 min. / 440 zł  

50 min. / 460 zł 

50 min. / 370 zł



maSaże twarzy I głowy

Kobido 
/ z maską nawilżającą 
japoński masaż twarzy dający efekt liftingu. jest doskonałą alternatywą dla zabiegów 
medycyny estetycznej.

Shiroabhyanga 
Ajurwedyjski masaż głowy o działaniu terapeutycznym. Przynosi ukojenie, relaks 
i odprężenie. Poprawia kondycję skóry i pobudza porost włosów.

masaż relaksacyjny twarzy, szyi i dekoltu 
Dedykowany dla każdego. Spokojne, przyjemne ruchy wykonywane podczas masażu 
pozwalają na głęboki relaks i znacząco wpływają na redukcję stresu.

 

60 min. / 270 zł 
75 min. / 350 zł 

 
 

40 min. / 260 zł   

25 min. / 140 zł 
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wybIerz Swoją drogę PIelęgnaCjI
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dodatKI do zabIegÓw na twarz / w traKCIe zabIegu na twarz

oczyszczanie wodorowe 
Zabieg wykorzystujący cząsteczki aktywnego wodoru. Daje efekt oczyszczonej, 
zmatowionej skóry oraz neutralizuje wolne rodniki.

oczyszczanie manualne 

Kwas ferulowy z witaminą C  
Antyoksydacyjny zabieg z wykorzystaniem witaminy C i kwasu ferulowego.  
jest to zabieg całoroczny, który nie powoduje złuszczania skóry. efektem zabiegu 
jest rozświetlona, napięta,  pełna blasku skóra, wyrównany koloryt oraz zredukowane 
drobne zmarszczki.

Kwas migdałowy 
Zabieg idealny dla cery, która potrzebuje odświeżenia i oczyszczenia.  
nie powoduje złuszczania. jest zabiegiem całorocznym.

Połączenie kwasu migdałowego i ferulowego 
Zabieg zmniejsza przebarwienia, doskonale napina i odświeża skórę.  
Idealny jako przygotowanie skóry do zabiegów kosmetologii estetycznej.

maska pod oczy 
Maska niweluje cienie i obrzęki, rozjaśnia, nawadnia i napina skórę pod oczami.  
Głównym składnikiem maski są algi, witamina C oraz kolagen.

maska na usta 
Maska redukuje cienkie linie wokół ust oraz doskonale odżywia. Główne składniki  
maski to kwas hialuronowy, kolagen oraz algi.

do 15 min. / 120 zł 
 

15 min. / 80 zł

170 zł 
 
 
 

170 zł 
 

220 zł 
 

50 zł 
 

50 zł
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80 min. / 420 zł 
 

80 min. / 380 zł

80 min. / 380 zł

80 min. / 480 zł

80 min. / 350 zł 
 
 
 

80 min. / 820 zł 
 

80 min. / 740 zł

80 min. / 740 zł

80 min. / 740 zł 
 

CIało

rytuały na CIało

beStSeller! rytuał by grand lubicz - rytuał Konopny 
Doskonała propozycja dla osób szukających unikalnego zabiegu. Rytuał składa  
się z peelingu na bazie certyfikowanego oleju konopnego oraz masażu rozluźniającego 
mięśnie i redukującego stres.

rytuał Solankowy 
Składa się z peelingu oraz z  masażu. Rytuał pozytywnie wpływa na układ oddechowy 
i odpornościowy dzięki zawartości solanki z Uzdrowiska Ustka.

rytuał rokitnikowy 
Składa się z peelingu oraz masażu na oleju rokitnikowym. Dzięki zawartości dużej ilości 
witamin i antyoksydantów skóra staje się gładka i nawilżona.

rytuał wyszczuplająco-modelujący 
Intensywny zabieg z wykorzystaniem bandaży drenujących, usuwa nadmiar wody,  
modeluje i wygładza skórę. Idealny do zwalczania problemów z cellulitem i tkanka tłuszczową.

rytuał Sezonowy - zapytaj o Rytuał Sezony Recepcję SPA. 
Rytuał dobrany do odpowiedniej pory roku, autorstwa Terapeutów Grand Lubicz SPA. 
Rytuał, który mile zaskoczy naszych Gości. 

rytuały dla dwojga
 
beStSeller! rytuał by grand lubicz - rytuał konopny 
Doskonała propozycja dla osób szukających unikalnego zabiegu. Rytuał składa się  
z peelingu na bazie certyfikowanego oleju konopnego oraz masażu rozluźniającego mięśnie 
i redukującego stres.

rytuał ustecki wodospad (kąpiel dla dwojga, masaż relaksacyjny)   
nawilżająca kąpiel solankowa z hydromasażem oraz masaż na poprawiającym krążenie 
dwufazowym oleju solankowym sprawią, ze skóra stanie się aksamitnie miękka i zregenerowana.

rytuał Solankowy (peeling oraz masaż poprawiający krążenie) 
Peeling całego ciała oraz masaż poprawiający krążenie wykonany na kosmetykach na bazie 
solanki z odwiertu Uzdrowiska Ustka.

rytuał rokitnikowy (peeling oraz masaż relaksacyjny) 
Luksusowy peeling rokitnikowy z dodatkiem pestek malin i masaż relaksacyjny na oleju 
rokitnikowym, idealny nawet dla skóry atopowej. Gwarantowany głęboki relaks  
ciała i umysłu.



maSaże Całego CIała

Sztuka pielęgnacji, relaksu i zdrowego trybu życia.
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beStSeller! masaż by grand lubicz na oleju konopnym 
Masaż rozluźniający napięcie mięśni, wpływa kojąco na ciało oraz umysł.

masaż klasyczny  
Terapeuta dostosowuje masaż do potrzeb klienta. Masaż klasyczny regeneruje,  
zwiększa elastyczność mięśni oraz poprawia krążenie.

masaż relaksacyjny aroma 
Propozycja dla osób, które czują się wyczerpane i żyją w ciągłym stresie. 

masaż aromaterapeutyczny 
Spersonalizowany masaż o działaniu terapeutycznym. 

masaż gorącymi kamieniami  
Połączenie technik masażu klasycznego z podgrzanymi do odpowiedniej temperatury 
bazaltowymi kamieniami. Rozgrzewa ciało, rozluźnia mięśnie oraz pobudza krążenie.

masaż relaksacyjny na oleju rokitnikowym  
Masaż wykonywany na luksusowym oleju rokitnikowym. Regeneruje i nawilża skórę 
dzięki bogactwu witamin A, C, e.

masaż ujędrniająco-rozluzniający kijami bukowymi  
Ujędrnia i uelastycznia skórę na nogach, modeluje sylwetkę, rozluznia pozostałe partie 
ciała. Działa leczniczo i odprężająco.

masaż udvartana  
Ajurwedyjski masaż detoksykujący, odchudzający i antycelulitowy. 
Do masażu stosuje się mieszankę sproszkowanych ziół zmieszanych z ciepłym olejem 
sezamowym.

masaż abhyanga  
Abhyanga to ajurwedyjski masaż całego ciała. W dosłownym tłumaczeniu  
znaczy „namaszczenie”, tzn. wmasowanie oleju w ciało. Wykonywany jest ciepłym 
olejem sezamowym. Celem masażu jest zrelaksowanie oraz przywrócenie równowagi 
energetycznej całego organizmu.

masaż lomi lomi   
niezwykła metoda pracy z ciałem wywodząca się z Hawajów. Pomaga osiągnąć 
równowagę pomiędzy ciałem, duchem i umysłem. Charakterystyczne dla tego masażu 
są długie płynne ruchy, które wykonuje się głównie przedramionami.
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    50 min. / 290 zł

   
 50 min. / 230 zł 

    50 min. / 240 zł 

    50 min. / 260 zł  
  25 min. / 180 zł 

50 min. / 260 zł

 50 min. / 250 zł

50 min. / 270 zł

50 min. / 320 zł 
80 min. / 390 zł 

50 min. / 320 zł 

80 min. / 390 zł 

 50 min. / 320 zł 

80 min. / 390 zł 

 



30 min. / 180 zł 

30 min. / 180 zł

25 min. / 160 zł 

25 min. / 140 zł

50 min. / 240 zł

50 min. / 240 zł

80 zł

120 zł

80 zł

120 zł

PeelIngI CIała

Peeling Solankowy 
Dzięki naturalnym drobinkom peelingujacym i zawartości solanki poprawia ukrwienie skóry 
oraz wygląd.

Peeling rokitnikowy 
Peeling rokitnikowy przywraca skórze blask oraz działa ujedrniająco.

maSaże CzęśCIowe

masaż pleców 
Masaż relaksacyjny, redukujący stres.

masaż stóp 
Działa kojąco, regeneruje zmęczone stopy dając im uczucie lekkości.

dodatKI do zabIegÓw na CIało  
/ w traKCIe zabIegu na CIało

maska na dłonie 
Maska na dłonie w postaci rękawiczek. Stanowi 
wspaniałe uzupełnienie masażu lub zabiegu na ciało. 
nawilża i odżywia skórę  pozostawiając ją gładką.  
nie powoduje złuszczania naskórka. 
/ przy zakupie obu dodatków (maski na dłonie i na stopy)

maska na stopy 
Maska na stopy w postaci skarpetek. Stanowi  
wspaniałe uzupełnienie masażu lub zabiegu na ciało. 
nawilża i odżywia skórę  pozostawiając ją gładką.  
nie powoduje złuszczania naskórka.  
/ przy zakupie obu dodatków (maski na dłonie i na stopy)

refleksologia stóp 
Zabieg polegający na przywróceniu równowagi biologicznej organizmu 
poprzez pobudzenie lub wyciszenie receptorów na stopach.

tajski masaż stóp 
Masaż tajski stóp jest połączeniem masażu z akupresurą z wykorzystaniem 
drewnianego patyczka. Masaż wspomaga odtruwanie organizmu z toksyn.
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40 min. / 240 zł 

80 min. / 380 zł

20 min. / 130 zł 

20 min. / 130 zł

20 min. / 130 zł

SPa dla KobIet w CIąży I młodyCH mam*

masaż bella mamma 
Delikatny, odprężający i bezpieczny masaż dla kobiet w ciąży i młodych mam. 
*Masaż może być wykonywany od końca pierwszego trymestru do końca 7-go miesiąca ciąży.

rytuał bella mamma 
nawilżający i uelastyczniajacy skórę całego ciała zabieg, który daje odprężenie po całym dniu. 
*Masaż może być wykonywany od końca pierwszego trymestru do końca 7-go miesiąca ciąży.

SPa dla dzIeCI**

rokitnikowy masaż pleców 
Odżywczy, pachnący cytrusami, masaż pleców dla dzieci od 5 roku życia.

Czekoladowy masaż pleców 
Masaż wykonywany na prawdziwej czekoladzie. Idealna propozycja  
dla dzieci powyżej 5 roku życia.

bąbelkowa pachnąca kąpiel                                                
Pachnąca kąpiel dla dzieci od 5 roku życia. 

**Obowiązkowa obecność Rodzica/Opiekuna.
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ok. 45 min. / 550 zł 

ok. 50 min. / 750 zł

ok. 40 min. / 440 zł

 

ok. 50 min. / 450 zł

ok. 50 min. / 350 zł

ok. 20 min. / 120 zł 

1 przyłożenie ok. 30 min. / 120 zł

zabIegI KoSmetologII eStetyCznej

mezoterapia osoczem 
Zabieg z wykorzystaniem osocza pozyskanego z odwirowanej krwi pobranej od pacjenta. 
Po zabiegu zmarszczki są wygładzone, skóra napięta, nawilżona i zrewitalizowana.  
Zabieg poprzedzony jest znieczuleniem.

mezoterapia twarzy aquashine btX                                 
Innowacyjna metoda przeciwstarzeniowa z wykorzystaniem peptydów 
i kwasu hialuronowego. Zalety mezoterapii to m.in. silne nawilżenie skóry, redukcja 
zmarszczek i przebarwień, poprawa jędrności skóry. Zabieg poprzedzony  
jest znieczuleniem.

mezoterapia na okolice oczu  
W 100% bezpieczna i skuteczna mezoterapia okolic oczu. Ujędrnia i doskonale nawilża 
i rozświetla okolice oczu. Główny składniki preparatu to nieusieciowany kwas hialuronowy.

dermapen                                 
Zabieg polegający na mikronakłuciach skóry za pomocą urządzenia połączonego 
z ampułką. Stymuluje skórę do produkcji kolagenu i elastyny , co skutkuje mocnym  
odżywieniem, poprawą jędrności i zmniejszeniem zmarszczek. Zabieg kończy maską kojąca.                                                        

laser frakcyjny 
Zabieg działający na przebudowę tkanek, powoduje ujędrnienie skóry, spłycenie 
zmarszczek, zmniejszenie porów i błyszczenia skór i spłycenie blizn.  
Po zabiegu nakładana jest maska wyciszająca.

zabIegI maSzynowe

liporadiologia 
Zastosowanie połączenia technologii podciśnienia, fal radiowych, masażu rolkami  
oraz wibracji pomaga zmniejszać cellulit oraz poprawia jędrność. Partie ciała jakie 
mogą być poddawane zabiegowi to uda, pośladki, łydki, brzuch lub ramiona.

Kriolipoliza  
Metoda polegająca na chłodzeniu tkanki tłuszczowej w celu jej redukcji.
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45 min. / 100 zł

50 min. / 120 zł

45 min. / 150 zł

55 min. / 170 zł

20 min. / 30 zł

35 min. / 100 zł

15 min. / 35 zł

20 min. / 45 zł

30 min. / 65 zł

55 min. / 200 zł

45 min. / 180 zł

25 min. / 50 zł

dotyK PIęKna

manicure klasyczny 

manicure hybrydowy 

Pedicure klasyczny  

Pedicure hybrydowy  

ściągnięcie hybrydy   

Henna brwi - pudrowa 

Henna brwi - klasyczna   

Henna brwi z regulacją

Henna brwi, rzęs oraz regulacja 

laminacja i lifting rzęs

laminacja brwi z henną  

Parafina na dłonie  

„NASZE GŁÓWNE WARTOŚCI 
TO WSPÓLNE POCZUCIE CELU, 

LOJALNOŚĆ I PRACA
W DOSKONAŁEJ ATMOSFERZE, 
KTÓRĄ STARAMY SIĘ TWORZYĆ

DLA WAS DRODZY GOŚCIE”.

SPa& medICal reSort 
grand lubICz team



tel. +48 59 841 82 65
 

e-mail: spa@grandlubicz.pl


