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to wyjątkowe miejsce, gdzie dzięki aromatycznym rytuałom, kojącym  
masażom i naturalnym kosmetykom odnajdziesz sekret dobrego sa-
mopoczucia, równowagi wewnętrznej i spokój / is a unique place where 
thanks to aromatic rituals, soothing massages and natural cosmetics, you 
will find the secret of well-being, inner balance and peace

MASAŻE / MASSAGES MIN PLN

Sekret zdrowia / Secret of health
intensywny, autorski masaż terapeutyczny niwelujący ból i wykorzystujący klasyczne 
techniki masażu / intensive, original therapeutic massage that eliminates pain  
and using classical massage techniques and using classical massage techniques

* 35

** 55

170

270
*   wybrane partie ciała / selected body parts     **   całe ciało / full body

Sekret dobrego samopoczucia / Secret of well-being
autorski masaż relaksacyjny uwalniający napięcia w ciele i kojący umysł / original 
relaxing massage releasing tension in the body and soothing the mind

55 260

Moc kryształów / Power of crystals
rozgrzewający i przynoszący ulgę masaż kamieniami wulkanicznymi całego ciała 
/ warming and relieving full body massage with volcanic stones

55 290

rozgrzewający i przynoszący ulgę masaż  kamieniami wulkanicznymi całego ciała 
połączony z rewitalizującym kryształowym masażem twarzy / warming and relieving 
full body massage with volcanic stones combined with revitalizing crystal facial 

80 330

Nuta orientu / Oriental touch
autorski masaż łączący w sobie techniki masażu tajskiego, balijskiego i lomi lomi  
/ original full body massage combining Thai, Balinese and lomi lomi massage 
techniques

   
całe ciało / full body massage  55 290

    
całe ciało w połączeniu z masażem twarzy, głowy, stóp / full body massage 
combined with a massage of the face, head and feet

80 330

ZABIEGI NA TWARZ / FACIAL TREATMENTS MIN PLN

Lighten up
skóra jest wyraźnie wygładzona, ujędrniona i zrewitalizowana / skin is visibly 
smoothed, firmed and revitalized

45 260

Organics
organiczny i wegański zabieg optymalnie nawilżający i rozświetlający polecany  
dla skóry młodej i dojrzałej / organic and vegan treatment for optimal moisturizing 
and brightening recommended for young and mature skin

45 290

Lift up
autorski masaż twarzy wykorzystujący techniki liftingujące i modelujące owal  
/ original massage using lifting techniques and modeling face oval

55 260

Custom desinger 
dobrany do indywidualnych potrzeb skóry / a facial treatment tailored to the individual 
needs of your skin that satisfies needs of even the most demanding facial skin 

60 390

Custom cuture 
spersonalizowany zabieg na twarz, szyję i dekolt o właściwościach ujędrniających, 
napinających i anty-age / personalized treatment for face, neck and cleavage  
with firming, tightening and anti-ageing properties 

90 450

WE DWOJE / TOGETHER

Romantyczny / Romantic
aromaterapeutyczny i odprężający rytuał dla par, wybierz swój aromat i produkt  
do zabiegu / aromatherapy and relaxing ritual for couples, choose aroma  
and product for the treatment

60 450

Mama i ja / Mom and I
masaż wybranych partii ciała dla mamy i owocowy masaż pleców dla dziecka*  
/ special time for two, with massage of selected body parts for mom and fruit back 
massage for a child* 

* na zabieg zapraszamy dzieci od 10 roku życia / * treatment appropriate for children from 10 years of age 

40 360

Szyty na miarę / Customized
menu szyte na miarę Twoich potrzeb, zabiegi skomponowane według preferencji  
i oczekiwań dla jednej lub dwóch osób / menu tailored to your needs, treatments 
composed according to your preferences and expectations for one or two people
Wybierz dowolne zabiegi z menu w poniższych konfiguracjach / choose any treatments 
from the menu in the following configurations:

   
masaż (55 min) i peeling całego ciała / full body massage (55 min) and body peeling 80 * 360

** 650
    
zabieg na twarz (45 min) i zabieg na ciało Sekret aromaterapii / facial 
treatment (45 min) and body treatment Secret of aromatherapy

110 * 550
** 990

*   1 os. / prs.     ** 2 os. / prs

RYTUAŁY NA CIAŁO / BODY RITUALS

Peeling całego ciała / Full body peeling 35 160

Jaśmin i drzewo sandałowe / Jasmine & Sandalwood
rytuał relaksacyjny połączony z sesją oddechową i masażem ciała / relaxation ritual 
combined with a breathing session and body massage 

60 340

Sekret aromaterapii / Secret of aromatherapy
spersonalizowany, nawilżająco-wygładzający zabieg na ciało; wybierz zapach i produkt, 
którym zostanie wykonany zabieg / a personalized, hydrating and smoothing body 
treatment, choose the scent and product for the treatment

    
peeling całego ciała i relaksacyjny masaż / full body peeling and relaxing 
massage

80 360

    
peeling całego ciała, odżywcza maska, masaż na zakończenie / full body 
peeling, nourishing mask, massage at the end

110 440

Kwiat wiśni i lotosu / Cherry blossom and lotus 
rytuał całego ciała łączący peeling i uelastyczniająco-modelujący masaż / full body 
ritual combining peeling and elasticity-shaping massage

80 440

DŁONIE I STOPY / HANDS AND FEET

Manicure klasyczny / Classic manicure 60 110
Pedicure klasyczny / Classic pedicure 60 140
Malowanie hybrydowe* / Hybrid painting* 15 30
Zdjęcie hybrydy* / Hybrid removal* 15 30
*   malowanie i zdjęcie hybrydy wykonujemy tylko i wyłącznie przy zabiegu manicure lub pedicure  

/ painting and removing hybrids are only avaliable with manicure or pedicure treatment



Prosimy o przybycie 15 min przed rozpoczęciem zabiegu,aby mieć ́czas na przebranie 
się̨, podanie informacji o stanie zdrowia oraz rozmowę̨ z terapeutą. / Please arrive  
15 minutes before to the start of your treatment, in order to havé time to change your 
clothes, provide information about your health condition and talk to the therapist. 

Aby zapewnić ́ punktualne rozpoczęcie zabiegu następnym Gościom, w przypadku 
spóźnienia powyżej 15 min, zabieg zostanie skrócony bez możliwości obniżenia jego 
ceny. / To ensure the treatment starts on time for the next Guests, in case of lateness 
exceeding 15 min, the treatment will be shortened without any price discount. 

Dla Państwa komfortu, prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych i pozostawienie 
ich w przebieralni. Przed zabiegami nie zalecamy spożywania ciężkich posiłków i alkoholu. 
/ For your comfort, please silence your phones and leave them in the changing room. 
Before the treatments we do not recommend eating heavy meals and drinking alcohol.

Po zabiegach zapraszamy do strefy relaksu, w której podawana jest woda mineralna  
i aromatyczna herbata. / After treatments, we invite you to the relaxation zone, where 
mineral water and aromatic tea are served. 

W SPA obowiązuje zakaz / It is not allowed in SPA:
   
wnoszenia i spożywania alkoholu / bringing in and drinking alcohol

   
używania narkotyków bądź innych środków odurzających / use of drugs or other intoxicants

  
palenia tytoniu / smoking

  
wprowadzania zwierząt / bringing animals

  
korzystania z kamer i aparatów fotograficznych / use of cameras and video cameras.

Zasady anulacji, zmiany terminu wizyty 
/ Terms of cancellation, modification of appointments:

Anulacja wizyty 24h przed rozpoczęciem planowanego zabiegu jest bezpłatna. Anulacja 
zabiegu w dniu wizyty spowoduje obciążenie rachunku Gościa kwotą w wysokości 50% 
wartości zabiegu. / Cancellation of an appointment 24 hours before the start of a planned 
treatment is free of charge. Cancellation of a treatment on the day of the appointment 
will debit Guest’s account with the amount of 50% of the treatment value.

Godziny otwarcia / Opening hours:   
9:00  21:00

+48 75 303 10 20
lub wybierz 8 na telefonie w pokoju / or dial 8 on the phone in the room


