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Podaruj sobie oraz swoim bliskim odrobinę luksusu podczas pobytu
w Hotelu&Spa Hetman. Ucieknij od natłoku pracy, trosk życia 
codziennego i wszechobecnego stresu. W naszej ofercie znajdziesz 
szeroką gamę masaży, autorskie rytuały pielęgnacyjne na twarz
i ciało oraz zabiegi premium. Każdy realizowany przez nas zabieg 
SPA jest przygotowany tak, aby zapewnić naszym Gościom usługę
na najwyższym poziomie. Poczuj się piękna i spędź przyjemne 
chwile w naszej strefi e SPA!

Recepcja
Obsługa naszej recepcji jest do Twojej dyspozycji 6 dni w tygodniu
od poniedziałku do soboty w godz. 12:00 - 20:00.
Zabiegi poza ww. godzinami odbywają się po wcześniejszej rezerwacji.

Zapraszamy!

Odkryj swoje miejsce luksusu
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Masaże
Poczuj pełnię odprężenia dla ciała i ducha,
dzięki tradycyjnym i nowoczesnym technikom masażu,
przy zastosowaniu wyłącznie naturalnych składników! 

MASAŻ AUTORSKI HETMAN SPA
To autorski masaż relaksacyjny całego ciała wy-
konywany powolnymi, uciskowymi i rytmiczny-
mi ruchami z wykorzystaniem indywidualnie 
dobranego olejku zapachowego. Niesamowicie 
przyjemny i relaksacyjny, dający uczucie głębo-
kiego odprężenia.

80 min / 190 zł

MASAŻ BALIJSKI 
Intensywny, uciskający masaż całego ciała. To 
połączenie starożytnych metod relaksacyjnych 
rodem z Chin i Indii z elementami akupresury, 
aromaterapii, refl eksologii i ajurwedy. Masaż 
ten to znakomita forma ukojenia psychicznego
i fi zycznego, która pomoże pozbyć się bólów 
mięśni, kręgosłupa i symptomów migreny.

70 min / 170 zł

MASAŻ RELAKSACYJNY 
Spokojny i delikatny masaż rozluźniający.
Niweluje stres i negatywne emocje

55 min (całościowy) / 130 zł  | 25 min (częściowy) / 75 zł

MASAŻ KLASYCZNY 
Doświadcz tradycyjnych technik masażu takich 
jak głaskanie, rozcieranie, ugniatanie i wibracje. 
Regularne zabiegi poprawiają samopoczucie
i zmniejszają napięcia mięśniowe.

55 min (całościowy) / 130 zł  | 25 min (częściowy) / 80 zł

MASAŻ PRZECIWBÓLOWY KRĘGOSŁUPA
Masaż stanowiący połączenie najskuteczniej-
szych technik leczniczych i fi zjoterapeutycznych 
w celu zmniejszenia bólu w obrębie kręgosłupa.

30 min / 80 zł  | Karnet 10 masaży: 30 min / 700 zł

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ
Intensywnie pobudza zmysły i uwalnia endor-
fi ny. Rozluźnia całe ciało, przywraca równo-
wagę skórze. Polecany nie tylko miłośnikom
czekolady.

50 min / 170 zł

MASAŻ Z PEELINGIEM DE SAINT- MALO
Jest to masaż złuszczający, który pozwala na 
maksymalne wygładzenie skóry oraz jej na-
wilżenie. Skóra po zabiegu odzyskuje świeżość 
i pełnię blasku. W zależności od pory roku do 
wyboru różne odsłony zapachowe.

50 min / 180 zł |  80 min / 250 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 
Relaksacyjny masaż oparty o dotyk i ciepło. 
Sprzyja wypoczynkowi i regeneracji. Łagodzi 
bóle mięśniowe. Dostarcza przyjemne ukojenie.

80 min / 200 zł

MASAŻ CIEPŁYM WOSKIEM ŚWIECY
Ma dobroczynny wpływ na nasze ciało i umysł. 
Pomaga pozbyć się napięcia mięśniowego, re-
laksuje i odpręża. Dodatkowo, zastosowane tu 
naturalne świece Ma Bougie wprowadzają do 
rytuału elementy aromaterapii, dzięki czemu 
jego działanie odprężające i relaksujące jest 
jeszcze silniejsze. Ich kompozycja pokrywa skórę 
naturalnym fi ltrem, który zapobiega utracie 
wody, przynosząc przy tym spektakularne efekty
w zakresie nawilżenia i wygładzenia skóry
całego ciała.

55 min / 170 zł  | 90 min / 250 zł

MASAŻ KOBIDO
Kobido to japoński masaż twarzy, który jest 
doskonałą alternatywą dla zabiegów medy-
cyny estetycznej. Jego celem jest usunięcie 
wszelkich napięć, które maja tendencję do za-
mrożenia mięśni i ich funkcji. Lifting ten ma na 
celu zrelaksować i odprężyć masowaną osobę,
a szybkie i zdecydowane ruchy mają pobudzić 
skórę i produkcję składników, które są niezbęd-
ne do uzyskania efektu liftingu 

70 min / 200 zł
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wSPAniałe duety
- masaże i rytuały
dla dwojga
Znajdźcie w codzienności czas tylko dla siebie i pozwólcie nam zaopiekować 
się Wami w wyjątkowej, przygotowanej specjalnie dla Was scenerii, propo-
nując Wam wspólne masaże oraz rytuały na ciało i twarz w Hetman Spa. 
Dobierz do zabiegu lampkę aromatycznego wina czy odrobinę słodkości*.

MASAŻ
RELAKSACYJNY
DLA DWOJGA 

55 min / 260 zł (za parę) 

MASAŻ
BALIJSKI
DLA DWOJGA

70 min / 340 zł (za parę)

MASAŻ
GORĄCYMI KAMIENIAMI
DLA DWOJGA

85 min / 380 zł (za parę) 

MASAŻ
CIEPŁYM WOSKIEM ŚWIECY
DLA DWOJGA

55 min / 340 zł (za parę)

MASAŻ
GORĄCĄ CZEKOLADĄ
DLA DWOJGA

50 min / 340 zł (za parę)

*opcjonalnie do masaży dla dwojga: lampka wina, owoce, czekoladki 
(po wcześniejszym uzgodnieniu w recepcji SPA)

PAKIETY DLA DWOJGA 
Zadbaj o siebie i partnera „od A do Z”. Zacznijcie 
pobyt w Hetman SPA od regenerującego poby-
tu w saunach, a skończcie autorskim masażem 
relaksacyjnym lub rytuałem na ciało z lampką 
wina lub zielonej herbaty w tle. Pamiętaj o sile 
inhalacji solankowej, na którą też warto zarezer-
wować swój czas.

PAKIET SAUNY + MASAŻ + TĘŻNIA 
SOLANKOWA
Pobyt w strefi e saun, masaż relaksacyjny dla 
dwojga oraz lampka wina lub zielonej herbat-
ki w strefi e relaksu. Na koniec inhalacje w tężni 
solankowej. 

120 min / 340 zł (za parę) 

PAKIET SAUNY + RYTUAŁ NA CIAŁO
+TĘŻNIA SOLANKOWA
Pobyt w strefi e saun, wybrany rytuał na cia-
ło Saint-Malo oraz lampka wina lub zielonej
herbatki w strefi e relaksu. Na koniec inhalacje
w tężni solankowej.

150 min / 690 zł (za parę)

PAKIET SAUNY + RYTUAŁ NA CIAŁO
+ ZABIEG NAWILŻAJĄCY
+ TĘŻNIA SOLANKOWA
Pobyt w strefi e saun, wybrany rytuał na ciało 
Saint-Malo, zabieg intensywnie nawilżający na 
twarz, szyję i dekolt Forlle’d oraz lampka wina 
lub zielonej herbatki w strefi e relaksu. Na koniec 
inhalacje w  tężni solankowej.

150-180 min / 1000 zł (za parę)
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Świat Rytuałów
THERMES MARINS
DE SAINT-MALO 
Podróże marzeń de Saint-Malo zaprasza do odkrywania
dobrodziejstw naturalnych składników zaczerpniętych z dalekich
wypraw. Podczas pielęgnacyjnych rytuałów poznasz peelingi,
maski do ciała oraz wyjątkowe masaże.

PODRÓŻ DO BRETANII
Rytuał remineralizujący (algi laminaria, sól
z Guerande, woda kwiatowa z bławatka). 
Peeling wzbogacony w sól i glinkę z Guerande 
usuwa martwe komórki naskórka i oczysz-
cza. Dzięki zawartości olejów z alg laminaria
i morszczynu działa ujędrniająco, odtruwa, 
działa przeciwstarzeniowo.

90 min / 300 zł 

PODRÓŻ NA BALI
Rytuał rozświetlający. Magiczny blask relaksu. 
Składa się z peelingu z owoców noni i kokosa, któ-
re doskonale ujędrniają, wygładzają oraz zapewnia-
ją głębokie złuszczenie skóry (dzięki kryształkom soli 
morskiej). Na koniec wykonywany jest relaksacyjny ma-
saż na balsamie z kwiatów wiśni. Zabieg działa przeciw-
starzeniowo, odświeża i daje poczucie komfortu.

90 min / 300 zł 

PODRÓŻ NA SYCYLIĘ 
Rytuał regenerujący (pomarańcza, glinka wul-
kaniczna, opuncja fi gowa, pył z lawy). Proszek
z wulkanicznej lawy Etny i woda termalna 
złuszcza i regeneruje. Unikatowa receptura, 
m.in. wyciąg z owocu korsykańskiej opuncji, 
zapewnia skórze bogate źródło nawodnienia
i miękkości.

90 min / 300 zł

PODRÓŻ DO JAPONII
Rytuał nawilżająco-relaksacyjny. Luksusowy
zabieg, w którym na początku wykonywany 
jest peeling z muszli ostryg. Pozwala on skórze
odzyskać miękkość i świetlistość. Zabieg
kończy się masażem na oleju z zielonej herbaty
i glonów Wakami, który reminalizuje, chroni, 
odżywia oraz łagodzi i nawilża ciało.

90 min / 300 zł
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Pielęgnacja twarzy
Forlle’d - pielęgnacja 
twarzy na wagę Nobla.
Zabiegi renomowanej japońskiej marki 
Forlle’d oparte na zawansowanych
technologicznie kosmetykach bazują-
cych na unikalnym połączeniu nisko-
cząsteczkowego kwasu hialuronowego.

AUTORSKI ZABIEG PIELĘGNACYJNY 
NA TWARZ BY FORLLE’D
Nasz absolutny HIT! Głęboko nawilża oraz działa 
przeciwstarzeniowo, rozjaśnia i wyrównuje kolo-
ryt. Masaż wykonywany podczas zabiegu ujędrnia, 
wygładza i relaksuje. Błyskawicznie przywraca 
skórze młodość pozostawiając ją pełną blasku.

85 min / 350 zł

ZABIEG SILNIE NAWILŻAJĄCY
Zapobiega odwodnieniu i reguluje poziom nawilże-
nia skóry. Masaż wykorzystywany podczas zabiegu 
wspomaga penetrację składników aktywnych, dzia-
ła liftingująco i zapobiega zastojom limfatycznym. 
Po zabiegu twarz jest wypoczęta i silnie nawilżona

55 min / 180 zł 

ROZŚWIETLENIE I ODNOWA
Z WITAMINĄ C 30 %
Luksusowy zabieg, który chroni przed fotostarze-
niem skory, działą antyoksydacyjnie, reguluje proce-
sy pigmentacyjne, wyrównuje koloryt i zapobiega 
powstawaniu przebarwień. Spłyca widoczność 
drobnych zmarszczek i zagęszcza skórę. Połączony 
z japońskim masażem twarzy szyi i dekoltu.

55 min / 350 zł 

LUKSUSOWY ZABIEG LIFTINGUJĄCY
Z AUTORSKIM MASAŻEM HETMAN SPA
Luksusowy zabieg przywracający trójkąt młodości. 
Wykorzystuje połączenie najnowszych technelogii 
uhonorowanych nagrodą Nobla z tradycyjną ja-
pońską pielęgnacją. Spektakularne efekty rytuału 
uzyskiwane są dzięki zastosowaniu ekskluzywnej 
maski liftingującej w płacie, która ujędrnia też tak 
newralgiczną okolicę ciała, jaką jest szyja. W efek-
cie zabieg odmłodza owal twarzy, zagęszcza skórę 
i wygładza zmarszczki. 85 min / 600 zł

Germaine de Capuccini
- piękno, relaks
i harmonnia
Są to oryginalne i efektywne rytuały 
na twarz, inspirowane japońską sztu-
ką pielęgnacji. Każdy zabieg rozpo-
czyna się specjalnie opracowanym 
schematem oczyszczania, połączo-
nym z masażem relaksacyjnym
i elementami aromatoterapii.

SO DELICATE - HIPOALERGICZNY
ZABIEG DLA CER WRAŻLIWYCH 
ORAZ DLA KOBIET W CIĄŻY
Zabieg So Delicate nawilża i głęboko odżywia 
skórę w delikatny sposób, aby odnowić war-
stwę rogową. Łagodzi objawy właściwe dla cery 
delikatnej: podrażnienia, napięcie, swędzenie. 
Likwiduje łuszczenie się, szorstkość, suchość
i zaczerwienienia

55 min / 200 zł

TIMEXPERT LIFT
- KOREKCJA GŁĘBOKICH ZMARSZCZEK 
I BRUZD MIMICZNYCH.
Odbudowa architektury skóry. Silna regenera-
cja, kosmetyczny “zastrzyk” przeciw zmarszcz-
kom i zwiotczeniu, uzupełnienie niedoborów 
skóry spowodowanych upływem czasu

70 min / 400 zł

TIMEXPERT SRNS
-GLOBALNEE ODMŁADZANIE
Kompleksowa, innowacyjna pielęgnacja od-
mładzająca wykorzystująca najnowsze odkrycia 
naukowe w zakresie mechanizmów starzenia 
się komórek. Daje efekt wypełnienia i głębokie 
nawilżenie, natychmiast poprawiający ogól-
ny wygląd skóry twarzy – wygładza, zmiękcza
i uelastycznia.

70min / 450 zł
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Mediderma by sesderma
– peelingi chemiczne
Zabiegi pielęgnacyjne z linni Medider-
ma by Sesderma to różnego rodzaju 
peelingi, działające na skóre kom-
pleksowo i dogłębnie. Szeroka gama 
produktów zapewnia mozliwość 
dostosowania odpowiedniej terapii 
do każdego typu skóry.

MANDALIC PEEL
Peeling chemiczny oparty na kwasie migdałowym
o zdolności przebudowy skóry. Działanie rozjaśniające, 
antybakteryjne. Niweluje łuszczącą się skórę.

do 30 min / 200 zł 

MANDALIC PEEL + WITAMINA C
Peeling chemiczny oparty na kwasie migdał-
-owym do skóry problematycznej, trądzikowej 
i tłustej lub z przebarwieniami. Działa przeciw-
trądzikowo, normalizująco, odświeżająco, roz-
jaśniająco i przeciwzmarszczkowo. 

do 30 min / 250 zł 

FERULAC + WITAMINA C
Peeling chemiczny z wykorzystaniem mieszanki
kwasu ferulowego oraz witaminy C. Silnie
odświeżający, rozświetlający, ujędrniający oraz 
działający foto protekcyjnie na skórę pozbawio-
ną blasku lub wrażliwą. Zabieg bankietowy. 

do 30 min / 250 zł 

FERULAC VALENCIA PEEL
Peeling chemiczny na bazie kwasu TCA, ferulo-
wego, salicylowego, witaminy C i alfa arbutyny. 
Zabieg przeciwko fotostarzeniu, powstającym 
zmarszczkom, utracającej jędrności skóry, me-
lasmie czy powstającym przebarwieniom.

do 30 min / 300 zł 

AZELAC PEEL
Zabieg na bazie kwasu azelainowego do cery 
naczyniowej, tłustej, z trądzikiem różowatym 
lub pospolitym oraz stanami zapalnymi skóry.

do 30 min / 200 zł

Zabiegi aparaturowe
na twarz
MIKRODERMABRAZJA
Zabieg polega na stopniowym i kontrolowa-
nym złuszczaniu warstwy rogowej naskórka. 
Skóra wyglada promiennie naturalnie i zdrowo.

60 min / 160 zł

PEELING KAWITACYJNY
Zabieg wykonywany za pomocą urządzenia wy-
twarzającego ultradźwięki, które oczyszczają skórę. 
Ten rodzaj zabiegu mogą wykonywać osoby, któ-
rych cera jest wrażliwa, przetłuszcza się, a także ma 
skłonność do zmian trądzikowych, czy podrażnień. 
Zabieg na twarz, szyję i dekolt.

60 min / 130 zł 

OXYBRAZJA Z INFUZJĄ TLENOWĄ
BY ZAFFIRO
Oxybrazja zwana „mikrodermabrazją wod-
ną” polega na usuwaniu martwych komórek 
i innych zanieczyszczeń z powierzchni skóry 
sprężonym powietrzem oraz solą fi zjologiczną. 
Następnie na  oczyszczoną skórę aplikowane są 
substancje aktywne, które nawilżają i odmła-
dzają skórę. 

60 min / 200 zł

AQUASHURE / H2 OCZYSZCZANIE 
WODOROWE 
Wieloetapowe oczyszczanie skóry AQUASURE 
H2 polega na dogłębnym oczyszczeniu skóry, 
tak, aby wyglądała ona zdrowo i promiennie. 
Jego podstawą jest dokładne oczyszczanie, 
złuszczanie, nawilżanie oraz działanie przeciw-
starzeniowe. Zabieg na twarz, szyję i dekolt.  

60 min / 250 zł
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Pielęgnacja twarzy
Forlle’d - pielęgnacja 
twarzy na wagę Nobla.
Zabiegi renomowanej japońskiej marki 
Forlle’d oparte na zawansowanych
technologicznie kosmetykach bazują-
cych na unikalnym połączeniu nisko-
cząsteczkowego kwasu hialuronowego.

AUTORSKI ZABIEG PIELĘGNACYJNY 
NA TWARZ BY FORLLE’D
Nasz absolutny HIT! Głęboko nawilża oraz działa 
przeciwstarzeniowo, rozjaśnia i wyrównuje kolo-
ryt. Masaż wykonywany podczas zabiegu ujędrnia, 
wygładza i relaksuje. Błyskawicznie przywraca 
skórze młodość pozostawiając ją pełną blasku.

85 min / 350 zł

ZABIEG SILNIE NAWILŻAJĄCY
Zapobiega odwodnieniu i reguluje poziom nawilże-
nia skóry. Masaż wykorzystywany podczas zabiegu 
wspomaga penetrację składników aktywnych, dzia-
ła liftingująco i zapobiega zastojom limfatycznym. 
Po zabiegu twarz jest wypoczęta i silnie nawilżona

55 min / 180 zł 

ROZŚWIETLENIE I ODNOWA
Z WITAMINĄ C 30 %
Luksusowy zabieg, który chroni przed fotostarze-
niem skory, działą antyoksydacyjnie, reguluje proce-
sy pigmentacyjne, wyrównuje koloryt i zapobiega 
powstawaniu przebarwień. Spłyca widoczność 
drobnych zmarszczek i zagęszcza skórę. Połączony 
z japońskim masażem twarzy szyi i dekoltu.

55 min / 350 zł 

LUKSUSOWY ZABIEG LIFTINGUJĄCY
Z AUTORSKIM MASAŻEM HETMAN SPA
Luksusowy zabieg przywracający trójkąt młodości. 
Wykorzystuje połączenie najnowszych technelogii 
uhonorowanych nagrodą Nobla z tradycyjną ja-
pońską pielęgnacją. Spektakularne efekty rytuału 
uzyskiwane są dzięki zastosowaniu ekskluzywnej 
maski liftingującej w płacie, która ujędrnia też tak 
newralgiczną okolicę ciała, jaką jest szyja. W efek-
cie zabieg odmłodza owal twarzy, zagęszcza skórę 
i wygładza zmarszczki. 85 min / 600 zł

Germaine de Capuccini
- piękno, relaks
i harmonnia
Są to oryginalne i efektywne rytuały 
na twarz, inspirowane japońską sztu-
ką pielęgnacji. Każdy zabieg rozpo-
czyna się specjalnie opracowanym 
schematem oczyszczania, połączo-
nym z masażem relaksacyjnym
i elementami aromatoterapii.

SO DELICATE - HIPOALERGICZNY
ZABIEG DLA CER WRAŻLIWYCH 
ORAZ DLA KOBIET W CIĄŻY
Zabieg So Delicate nawilża i głęboko odżywia 
skórę w delikatny sposób, aby odnowić war-
stwę rogową. Łagodzi objawy właściwe dla cery 
delikatnej: podrażnienia, napięcie, swędzenie. 
Likwiduje łuszczenie się, szorstkość, suchość
i zaczerwienienia

55 min / 200 zł

TIMEXPERT LIFT
- KOREKCJA GŁĘBOKICH ZMARSZCZEK 
I BRUZD MIMICZNYCH.
Odbudowa architektury skóry. Silna regenera-
cja, kosmetyczny “zastrzyk” przeciw zmarszcz-
kom i zwiotczeniu, uzupełnienie niedoborów 
skóry spowodowanych upływem czasu

70 min / 400 zł

TIMEXPERT SRNS
-GLOBALNEE ODMŁADZANIE
Kompleksowa, innowacyjna pielęgnacja od-
mładzająca wykorzystująca najnowsze odkrycia 
naukowe w zakresie mechanizmów starzenia 
się komórek. Daje efekt wypełnienia i głębokie 
nawilżenie, natychmiast poprawiający ogól-
ny wygląd skóry twarzy – wygładza, zmiękcza
i uelastycznia.

70min / 450 zł
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Mediderma by sesderma
– peelingi chemiczne
Zabiegi pielęgnacyjne z linni Medider-
ma by Sesderma to różnego rodzaju 
peelingi, działające na skóre kom-
pleksowo i dogłębnie. Szeroka gama 
produktów zapewnia mozliwość 
dostosowania odpowiedniej terapii 
do każdego typu skóry.

MANDALIC PEEL
Peeling chemiczny oparty na kwasie migdałowym
o zdolności przebudowy skóry. Działanie rozjaśniające, 
antybakteryjne. Niweluje łuszczącą się skórę.

do 30 min / 200 zł 

MANDALIC PEEL + WITAMINA C
Peeling chemiczny oparty na kwasie migdał-
-owym do skóry problematycznej, trądzikowej 
i tłustej lub z przebarwieniami. Działa przeciw-
trądzikowo, normalizująco, odświeżająco, roz-
jaśniająco i przeciwzmarszczkowo. 

do 30 min / 250 zł 

FERULAC + WITAMINA C
Peeling chemiczny z wykorzystaniem mieszanki
kwasu ferulowego oraz witaminy C. Silnie
odświeżający, rozświetlający, ujędrniający oraz 
działający foto protekcyjnie na skórę pozbawio-
ną blasku lub wrażliwą. Zabieg bankietowy. 

do 30 min / 250 zł 

FERULAC VALENCIA PEEL
Peeling chemiczny na bazie kwasu TCA, ferulo-
wego, salicylowego, witaminy C i alfa arbutyny. 
Zabieg przeciwko fotostarzeniu, powstającym 
zmarszczkom, utracającej jędrności skóry, me-
lasmie czy powstającym przebarwieniom.

do 30 min / 300 zł 

AZELAC PEEL
Zabieg na bazie kwasu azelainowego do cery 
naczyniowej, tłustej, z trądzikiem różowatym 
lub pospolitym oraz stanami zapalnymi skóry.

do 30 min / 200 zł

Zabiegi aparaturowe
na twarz
MIKRODERMABRAZJA
Zabieg polega na stopniowym i kontrolowa-
nym złuszczaniu warstwy rogowej naskórka. 
Skóra wyglada promiennie naturalnie i zdrowo.

60 min / 160 zł

PEELING KAWITACYJNY
Zabieg wykonywany za pomocą urządzenia wy-
twarzającego ultradźwięki, które oczyszczają skórę. 
Ten rodzaj zabiegu mogą wykonywać osoby, któ-
rych cera jest wrażliwa, przetłuszcza się, a także ma 
skłonność do zmian trądzikowych, czy podrażnień. 
Zabieg na twarz, szyję i dekolt.

60 min / 130 zł 

OXYBRAZJA Z INFUZJĄ TLENOWĄ
BY ZAFFIRO
Oxybrazja zwana „mikrodermabrazją wod-
ną” polega na usuwaniu martwych komórek 
i innych zanieczyszczeń z powierzchni skóry 
sprężonym powietrzem oraz solą fi zjologiczną. 
Następnie na  oczyszczoną skórę aplikowane są 
substancje aktywne, które nawilżają i odmła-
dzają skórę. 

60 min / 200 zł

AQUASHURE / H2 OCZYSZCZANIE 
WODOROWE 
Wieloetapowe oczyszczanie skóry AQUASURE 
H2 polega na dogłębnym oczyszczeniu skóry, 
tak, aby wyglądała ona zdrowo i promiennie. 
Jego podstawą jest dokładne oczyszczanie, 
złuszczanie, nawilżanie oraz działanie przeciw-
starzeniowe. Zabieg na twarz, szyję i dekolt.  

60 min / 250 zł
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Zabiegi Hi-Tech Medical

GENEO by POLLOGEN

Innowacyjna technologia geneo oferuje jedno-
czesne wykonanie trzech zabiegów w jednym; 
dotlenienie, złuszczenie i wchłanianie aktyw-
nych substancji aktywnych. Geneo równa się 
doskonała skóra w ekspresowym tempie.

60 min / 300 zł

DERMAPEN 

Dermapen4*, czyli odmładzanie przez nakłu-
wanie. Dzięki opatentowanej technologii igieł 
Dermapen4 stymuluje naturalne procesy re-
generacyjne zachodzące w skórze. Widoczne 
spłycenie zmarszczek, naturalna synteza pro-
dukcji kolagenu, zmniejszenie widoczności 
porów, redukcja rozstępów oraz blizn, ujedno-
licenie kolorytu oraz struktury skóry, poprawa 
elastyczności i napięcia, lepsza absorpcja skład-
ników aktywnych to tylko niektóre benefi ty
zabiegów, które wpłyną na Twój piękny wygląd 
na co dzień.

twarz + okolice oka / 550 zł
twarz + okolice oka + szyja / 650 zł

twarz + okolice oka + szyja + dekolt / 700 zł

*do zabiegu stosujemy sterylny koktajl, który zawiera w sobie
potężną mieszankę przeciwutleniaczy, peptydów, witamin
czy kwasu hialuronowego oraz kwas TCA

ICOONE

Technologia zmechanizowanych głowic masu-
jących z rolkami, które posiadają liczne mikro-
otwory tworzące mikrostymulację, pozwala na 
pracę na tkance łącznej w tak wrażliwych miej-
scach jak twarz, szyja, okolice oczu i ust. Zabieg 
liftingujący, poprawia wygląd skóry twarzy bez 
użycia skalpela, natychmiast po zabiegu.

twarz +  szyja + dekolt / 60 min / 250 zł

EMERGE 

Emerge to laser frakcyjny przeznaczony do re-
surfacingu (odmłodzenia) skóry i redukcji po-
wierzchownych niedoskonałości. Skutecznie 
odmładza skórę, redukuje blizny i rozstępy,
redukuje zmarszczki, liftinguje i usuwa przebar-
wienia.

twarz / 400 zł
twarz + szyja / 500 zł
okolice oczu / 150 zł

ZAFFIRO THERMOLIFTING

Głowica zaffi ro , wykonana jest ze szlachetnego 
szkła szafi rowego,emituje głębokie promienio-
wanie podczerwone, które powoduje podgrza-
nie włókien kolagenowych, co z kolei skutkuje 
skurczeniem się ich do pierwotnej długości. 
Zaffi ro stymuluje fi broblaty, dzieki czemu skóra 
produkuje az o 30% wiecej kolagenu. W efekcie 
zostaje zageszczona i ściągnięta, zwiększa się 
jej napięcie i elastyczność a zmarszczki wygła-
dzają się.Dzięki zastosowaniu zaawansowane-
go systemu chłodzenia zabieg jest bezpieczny 
i bezbolesny. Efekt odmłodzenia widoczny jest 
już po pierwszym zabiegu , a ostateczny od 3 
do 6 miesięcy. Zalecana seria to od 3 do 6 zabie-
gów co 3 tygodnie

twarz / 50 min / 600 zł 
twarz + szyja / 60 min / 700 zł 

twarz + szyja + dekolt / 90 min / 800 zł
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VECTUS EPILACJA LASEROWA 
Jedyny laser wyposażony w Skintel, który bada 
poziom aktywnej melaniny w skórze pacjenta 
i na tej podstawie dobiera indywidualne para-
metry zabiegu.

wąsik lub broda 150 zł / 130 zł
wąsik + broda 180 zł / 150 zł
pachy 180 zł / 150 zł
linia bikini 180 zł / 150 zł
bikini głębokie 270 zł / 220 zł 
bikini pełne 300 zł / 250 zł
ręce lub łydki 200 zł / 180 zł
uda 320 zł / 270 zł
całe nogi 450 zł / 400 zł
plecy góra lub dół 170 zł / 150 zł
tors 250 zł / 200 zł
tors + brzuch 350 zł / 250 zł

seria 6-8
zabiegów

(cena za 1 zabieg)
zabieg

pojedynczy
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Zabiegi Hi-Tech Medical

GENEO by POLLOGEN

Innowacyjna technologia geneo oferuje jedno-
czesne wykonanie trzech zabiegów w jednym; 
dotlenienie, złuszczenie i wchłanianie aktyw-
nych substancji aktywnych. Geneo równa się 
doskonała skóra w ekspresowym tempie.

60 min / 300 zł

DERMAPEN 

Dermapen4*, czyli odmładzanie przez nakłu-
wanie. Dzięki opatentowanej technologii igieł 
Dermapen4 stymuluje naturalne procesy re-
generacyjne zachodzące w skórze. Widoczne 
spłycenie zmarszczek, naturalna synteza pro-
dukcji kolagenu, zmniejszenie widoczności 
porów, redukcja rozstępów oraz blizn, ujedno-
licenie kolorytu oraz struktury skóry, poprawa 
elastyczności i napięcia, lepsza absorpcja skład-
ników aktywnych to tylko niektóre benefi ty
zabiegów, które wpłyną na Twój piękny wygląd 
na co dzień.

twarz + okolice oka / 550 zł
twarz + okolice oka + szyja / 650 zł

twarz + okolice oka + szyja + dekolt / 700 zł

*do zabiegu stosujemy sterylny koktajl, który zawiera w sobie
potężną mieszankę przeciwutleniaczy, peptydów, witamin
czy kwasu hialuronowego oraz kwas TCA

ICOONE

Technologia zmechanizowanych głowic masu-
jących z rolkami, które posiadają liczne mikro-
otwory tworzące mikrostymulację, pozwala na 
pracę na tkance łącznej w tak wrażliwych miej-
scach jak twarz, szyja, okolice oczu i ust. Zabieg 
liftingujący, poprawia wygląd skóry twarzy bez 
użycia skalpela, natychmiast po zabiegu.

twarz +  szyja + dekolt / 60 min / 250 zł

EMERGE 

Emerge to laser frakcyjny przeznaczony do re-
surfacingu (odmłodzenia) skóry i redukcji po-
wierzchownych niedoskonałości. Skutecznie 
odmładza skórę, redukuje blizny i rozstępy,
redukuje zmarszczki, liftinguje i usuwa przebar-
wienia.

twarz / 400 zł
twarz + szyja / 500 zł
okolice oczu / 150 zł

ZAFFIRO THERMOLIFTING

Głowica zaffi ro , wykonana jest ze szlachetnego 
szkła szafi rowego,emituje głębokie promienio-
wanie podczerwone, które powoduje podgrza-
nie włókien kolagenowych, co z kolei skutkuje 
skurczeniem się ich do pierwotnej długości. 
Zaffi ro stymuluje fi broblaty, dzieki czemu skóra 
produkuje az o 30% wiecej kolagenu. W efekcie 
zostaje zageszczona i ściągnięta, zwiększa się 
jej napięcie i elastyczność a zmarszczki wygła-
dzają się.Dzięki zastosowaniu zaawansowane-
go systemu chłodzenia zabieg jest bezpieczny 
i bezbolesny. Efekt odmłodzenia widoczny jest 
już po pierwszym zabiegu , a ostateczny od 3 
do 6 miesięcy. Zalecana seria to od 3 do 6 zabie-
gów co 3 tygodnie

twarz / 50 min / 600 zł 
twarz + szyja / 60 min / 700 zł 

twarz + szyja + dekolt / 90 min / 800 zł
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ENDERMOLOGIA LPG ALLIANCE 
To najnowocześniejsze urządzenie oparte na rewo-
lucyjnym patencie francuskiej fi rmy LPG System, 
która poprzez stymulację tkanek umożliwia przy-
śpieszenie naturalnego metabolizmu komórek, co 
w efekcie prowadzi do redukcji miejscowo zlokali-
zowanej opornej tkanki tłuszczowej, wygładzenia 
cellulitu oraz ujędrnienia skóry. Opatentowana 
technologia oparta na masażu pod ciśnieniem 
powoduje precyzyjne wygładzenie skóry i wymo-
delowanie ciała już po wykonaniu serii zaledwie 
trzech zabiegów. To idealna propozycja dla osób, 
których celem jest redukcja cellulitu, wyszczuple-
nie i modelowanie sylwetki, utrata jędrności skóry, 
obrzęki limfatyczne.

całe ciało (zabieg pojedynczy) / 50 min / 300 zł
całe ciało (seria 10 zabiegów) / 10x50 min / 1800 zł

STORZ MEDICAL FALA UDERZENIOWA
Terapia falami akustycznymi uznawana jest za jed-
ną z najbardziej skutecznych metod w redukcji za-
awansowanego, zwłókniałego cellulitu oraz zbitej 
tkanki tłuszczowej. Wykorzystuje przy tym natu-
ralne procesy zachodzące w organizmie. Zabieg/i 
wskazane dla osób, które chcą zredukować cellulit, 
wymodelować sylwetkę, zredukować tkankę tłusz-
czową, zmniejszyć obwód ciała (wyszczuplić sylwet-
kę), poprawić jędrność skóry, zredukować obrzęki, 
drenaż limfatyczny czy stymulować mięśnie.

uda (zabieg pojedynczy) / 40 min / 250 zł 
uda (seria 5 zabiegów) / 5x40 min/ 1000 zł

uda + pośladki (zabieg pojedynczy) / 60 min / 350 zł 
uda + pośladki (seria 5 zabiegów) / 5x60 min / 1500 zł 

ONDA DEKA

Mikrofale Coolwaves emitowane przez techno-
logię ONDA działają głęboko i precyzyjnie na 
membrany komórek tłuszczowych, powodując 
ich rozbicie, a następnie usunięcie z organizmu
w naturalnie zachodzących w każdym organi-
zmie  procesach metabolicznych. Aż 80% fal 
trafi a prosto w komórki tłuszczu, co oznacza, 
że naskórek pozostaje nienaruszony i jest za-
bezpieczony przed przegrzaniem. Urządzenie 
powoduje skurcz włókien kolagenowych sty-
mulując syntezę kolagenu, a tym samym pro-
wadząc do odmłodzenia i ujędrnienia skóry. 
Zabieg wskazany dla osób ze zlokalizowaną, 
oporną tkanką tłuszczową na udach, poślad-
kach, brzuchu, plecach (tzw. „motylki”), „bry-
czes” czy „pelikanki” na ramionach. Świetnie 
zawalczy z cellulitem nawet w najbardziej za-
awansowanym stadium. Wpłynie pozytywnie 
też na wiotkość skóry, utratę jej jędrności, luź-
ną skórę po ciąży lub spadku wagi jak również 
na powierzchowny cellulit.

OBSZAR (pole zabiegowe 15x20 cm) 
1 obszar / 700 zł 

2 obszary / 600 zł za pojedynczy obszar

3-4 obszary / 500 zł za pojedynczy obszar

PIELĘGNACJA DŁONI

manicure bez malowania 55 zł
manicure hybrydowy z nadbudową paznokci 

bazą proteinową 70 min / 90 zł
żel na naturalną płytkę / uzupełnienie żelem

70 min / 110 zł
przedłużanie paznokci żelem 90 min / 150 zł

ZDOBIENIE

french / baby boomer / multicolor 10-20 zł

PIELĘGNACJA STÓP

pedicure bez malowania 60 min / 90 zł
pedicure hybrydowy 70 min / 140 zł

pedicure hybrydowy SPA spa + masaż stóp
90 min / 180 zł 

STYLIZACJA OPRAWY OCZU

henna brwi i regulacja 30 min / 50 zł
henna brwi, rzęs i regulacja 30 min / 70 zł

DEPILACJA WOSKIEM DEPILEVE

wąsik / 30 zł
pachy / 50 zł

łydki + uda / 120 zł
bikini / 60-100 zł

OPALANIE NATRYSKOWE / FAKE BAKE

całe ciało 20 min / 100 zł
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Zabiegi modelujące sylwetkę
Hi-Tech Medical
ICOONE LASER2 MED - Bestseller !!
ICOONE Laser to urzadzenie medyczne. Najnowsza wersja innowacyjnego masażu podciśnieniowego
z laserem i światłem led, skuteczna metoda modelowania sylwetki, walki z cellulitem, luźną skórą, obrzę-
kami limfatycznymi, bliznami oraz wszelkimi objawami starzenia się skóry, bez jej rozciągania. Bezpieczna 
dla kobiet w ciąży.

Ciało: base 20 min (całe ciało) + focus 10 min (wybrana partia)
Strój

do zabiegów

Ilość
zabiegów

BASE + 1x FOCUS 
(30 min)

BASE + 2x FOCUS 
(40 min)

BASE + 3x FOCUS 
(50 min)

BASE + 4x FOCUS 
(60 min)

Cena w zł

1 300 350 400 450 100

5 1400 1600 1800 2000 gratis

10 2080 2400 2720 3040 gratis

15 2880 3360 3840 4320 gratis

-20%2600 -20%3000 -20%3400 -20%3800

-20%3600 -20%4200 4800 -20% 5400 -20%
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ENDERMOLOGIA LPG ALLIANCE 
To najnowocześniejsze urządzenie oparte na rewo-
lucyjnym patencie francuskiej fi rmy LPG System, 
która poprzez stymulację tkanek umożliwia przy-
śpieszenie naturalnego metabolizmu komórek, co 
w efekcie prowadzi do redukcji miejscowo zlokali-
zowanej opornej tkanki tłuszczowej, wygładzenia 
cellulitu oraz ujędrnienia skóry. Opatentowana 
technologia oparta na masażu pod ciśnieniem 
powoduje precyzyjne wygładzenie skóry i wymo-
delowanie ciała już po wykonaniu serii zaledwie 
trzech zabiegów. To idealna propozycja dla osób, 
których celem jest redukcja cellulitu, wyszczuple-
nie i modelowanie sylwetki, utrata jędrności skóry, 
obrzęki limfatyczne.

całe ciało (zabieg pojedynczy) / 50 min / 300 zł
całe ciało (seria 10 zabiegów) / 10x50 min / 1800 zł

STORZ MEDICAL FALA UDERZENIOWA
Terapia falami akustycznymi uznawana jest za jed-
ną z najbardziej skutecznych metod w redukcji za-
awansowanego, zwłókniałego cellulitu oraz zbitej 
tkanki tłuszczowej. Wykorzystuje przy tym natu-
ralne procesy zachodzące w organizmie. Zabieg/i 
wskazane dla osób, które chcą zredukować cellulit, 
wymodelować sylwetkę, zredukować tkankę tłusz-
czową, zmniejszyć obwód ciała (wyszczuplić sylwet-
kę), poprawić jędrność skóry, zredukować obrzęki, 
drenaż limfatyczny czy stymulować mięśnie.

uda (zabieg pojedynczy) / 40 min / 250 zł 
uda (seria 5 zabiegów) / 5x40 min/ 1000 zł

uda + pośladki (zabieg pojedynczy) / 60 min / 350 zł 
uda + pośladki (seria 5 zabiegów) / 5x60 min / 1500 zł 

ONDA DEKA

Mikrofale Coolwaves emitowane przez techno-
logię ONDA działają głęboko i precyzyjnie na 
membrany komórek tłuszczowych, powodując 
ich rozbicie, a następnie usunięcie z organizmu
w naturalnie zachodzących w każdym organi-
zmie  procesach metabolicznych. Aż 80% fal 
trafi a prosto w komórki tłuszczu, co oznacza, 
że naskórek pozostaje nienaruszony i jest za-
bezpieczony przed przegrzaniem. Urządzenie 
powoduje skurcz włókien kolagenowych sty-
mulując syntezę kolagenu, a tym samym pro-
wadząc do odmłodzenia i ujędrnienia skóry. 
Zabieg wskazany dla osób ze zlokalizowaną, 
oporną tkanką tłuszczową na udach, poślad-
kach, brzuchu, plecach (tzw. „motylki”), „bry-
czes” czy „pelikanki” na ramionach. Świetnie 
zawalczy z cellulitem nawet w najbardziej za-
awansowanym stadium. Wpłynie pozytywnie 
też na wiotkość skóry, utratę jej jędrności, luź-
ną skórę po ciąży lub spadku wagi jak również 
na powierzchowny cellulit.

OBSZAR (pole zabiegowe 15x20 cm) 
1 obszar / 700 zł 

2 obszary / 600 zł za pojedynczy obszar

3-4 obszary / 500 zł za pojedynczy obszar

PIELĘGNACJA DŁONI

manicure bez malowania 55 zł
manicure hybrydowy z nadbudową paznokci 

bazą proteinową 70 min / 90 zł
żel na naturalną płytkę / uzupełnienie żelem

70 min / 110 zł
przedłużanie paznokci żelem 90 min / 150 zł

ZDOBIENIE

french / baby boomer / multicolor 10-20 zł

PIELĘGNACJA STÓP

pedicure bez malowania 60 min / 90 zł
pedicure hybrydowy 70 min / 140 zł

pedicure hybrydowy SPA spa + masaż stóp
90 min / 180 zł 

STYLIZACJA OPRAWY OCZU

henna brwi i regulacja 30 min / 50 zł
henna brwi, rzęs i regulacja 30 min / 70 zł

DEPILACJA WOSKIEM DEPILEVE

wąsik / 30 zł
pachy / 50 zł

łydki + uda / 120 zł
bikini / 60-100 zł

OPALANIE NATRYSKOWE / FAKE BAKE

całe ciało 20 min / 100 zł
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Zabiegi modelujące sylwetkę
Hi-Tech Medical
ICOONE LASER2 MED - Bestseller !!
ICOONE Laser to urzadzenie medyczne. Najnowsza wersja innowacyjnego masażu podciśnieniowego
z laserem i światłem led, skuteczna metoda modelowania sylwetki, walki z cellulitem, luźną skórą, obrzę-
kami limfatycznymi, bliznami oraz wszelkimi objawami starzenia się skóry, bez jej rozciągania. Bezpieczna 
dla kobiet w ciąży.

Ciało: base 20 min (całe ciało) + focus 10 min (wybrana partia)
Strój

do zabiegów

Ilość
zabiegów

BASE + 1x FOCUS 
(30 min)

BASE + 2x FOCUS 
(40 min)

BASE + 3x FOCUS 
(50 min)

BASE + 4x FOCUS 
(60 min)

Cena w zł

1 300 350 400 450 100

5 1400 1600 1800 2000 gratis

10 2080 2400 2720 3040 gratis

15 2880 3360 3840 4320 gratis

-20%2600 -20%3000 -20%3400 -20%3800

-20%3600 -20%4200 4800 -20% 5400 -20%
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Podaruj sobie dobre chwile! Już dziś zapisz się na wizytę!
HOTEL&SPA HETMAN | 08-103 Siedlce, ul. Warszawska 133

spa@hotel-hetman.pl | tel. 25 644 30 00 wew. 500, +48 511 440 246

Jak komfortowo poruszać się w świecie SPA
Pragniemy, aby pobyt w HETMAN SPA był dla Państwa odpoczynkiem i niezwykłym przeżyciem.
W tym celu przekazujemy Państwu klucz - wskazówki jak komfortowo poruszać się w świecie SPA.
Ich przestrzeganie pomoże nam wykonać usługę z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Rezerwacji zabiegów można dokonać codziennie
- w recepcji hotelu (24/7);
- w recepcji SPA (pon.-sob. 13:00 - 21:00;
 nd. 15:00 - 20:00);
- telefonicznie 25 644 30 00 wew. 500
   lub 511 440 246;
- przez system rezerwacyjny moment.pl

Zachęcamy do rezerwacji zabiegów na kilka dni 
przed ich planowanym terminem. W przeciwnym 
razie nie możemy zagwarantować ich realizacji
w preferowanym przez Państwa czasie.

Prosimy o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem 
zabiegu, aby mieć czas na przebranie się, podanie in-
formacji o stanie zdrowia oraz rozmowę z terapeutą. 
Przed zabiegami na ciało i masażami zalecamy krótki 
prysznic. Aby zapewnić punkualne rozpoczęcie zabie-
gów następnym Gościom, w przypadku spóźnienia 
powyżej 15 minut, zabieg zostanie skrócony
bez możliwości obniżenia jego ceny.

Dla Państwa komfortu prosimy o wyciszenie 
telefonów komórkowych oraz przyciszone rozmowy.

Przed zabiegami nie zalecamy spożywania
ciężkich posiłków i alkoholu.

Rytuały i masaże, zabiegi pielęgnacji ciała, łaź-
nia parowa i sauna fi ńska nie są odpowiednimi 
zabiegami dla kobiet w ciąży oraz podczas miesiączki.
W takiej sytuacji zastrzegamy sobie prawo do odmo-
wy przeprowadzenia zabiegu bądź zaproponowania 
zabiegu alternatywnego.

Sauna fi ńska i łaźnia parowa nie są polecane 
osobom z wysokim ciśnieniem i chorobami
układu krążenia.

Po zabiegach zapraszamy do strefy relaksu,
w której podawana jest woda mineralna
i aromatyczna herbata.

W HETMAN SPA obowiązuje zakaz wnoszenia
i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wprowadza-

nia zwierząt, korzystania z kamer i aparatów fotogra-
fi cznych oraz akwizycji i pozostawiania materiałów 
reklamowych.

Dzieci poniżej 16 lat mogą korzystać ze SPA
za zgodą lub w obecności opiekunów.

Niewłaściwe zachowanie (propozycje seksualne, 
agresja itd.) będzie skutkować przerwaniem zabiegu
i obciążeniem pełną płatnością za ten zabieg.

Płatność może być dokonana gotówką
lub kartą płatniczą.

W przypadku realizacji zaproszenia lub kuponu 
rabatowego (vouchera) prosimy o wcześniejsze 
poinformowanie o tym recepcji SPA

Odwołanie wizyty 24 h przed rozpoczęciem
planowanego zabiegu jest bezpłatne. Odwołanie 
zabiegu w dniu wizyty skutkuje utratą 50 % wartości 
zabiegów vouchera.

&

Podaruj CZAS, podaruj BON
W sprzedaży również bony podarunkowe. O szczegóły zapytaj obsługę SPA.

Odkryj swoje miejsce luksusu


