
to miejsce, w którym zadbamy o Ciebie w zgodzie                      
z naturą. Głęboko ufamy że holistyczne podejście do 
zdrowia prowadzi do równowagi ciała i duszy. Poprzez 
najwyższej klasy wyselekcjonowane kosmetyki naturalne 
oraz wysoce wykwalifikowaną załogę specjalistów 
doświadczysz głębokiego odprężenia i niezwykłych 
efektów.

W Saltic SPA stworzyliśmy wyjątkową atmosferę pełną 
harmonii, gdzie każdy zabieg jest wykonywany                             
z najwyższym szacunkiem do natury. Spotkasz tu zespół 
ludzi, którzy dzięki swojej pasji do filozofii wellness i slow 
life’u zaoferują Tobie to, czego Twoje ciało i dusza 
potrzebują najbardziej.

Wejdź do świata pełnego spokoju i osiągnij balans, który 
pozwoli Ci cieszyć się pełnią życia… 

                                                                    Team SPA&WELLNESS

Saltic
SPA&WELLNESS
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kamieniami 
delikatny masaż gorącymi kamieniami na bazie 
naturalnego oleju. Masowane jest całe ciało. Masaż ten 
rozgrzewa całe ciało i niweluje napięcie mięśni oraz 
intensywnie odpręża.

50
minut/minutes/Minuten

330 zł/PLN

Masaż witalny całego 
ciała *(wybór gości)
Intensywny masaż z elementami technik masażu 
klasycznego z wykorzystaniem sproszkowanych ziół. 
Wykonywany na bazie naturalnych olejów. Działa 
przeciwbólowo i regeneracyjnie.

50
minut/minutes/Minuten

350 zł/PLN

Masaż rokitnikowy
Odprężający masaż całego ciała. Wykonywany na 
naturalnym oleju rokitnikowym, który wygładza, rozświe-
tla i regeneruje Naszą skórę. Zawarta w oleju witamina C, 
działa kojąco i wyrównuje koloryt skóry.

50
minut/minutes/Minuten

310 zł/PLN

Masaż odżywczy                 
z masłem shea
Masaż całego ciała rozluźniający spięte mięśnie. 
Wykonywany na bazie naturalnego masła shea. 
Wycisza, rozluźnia i prowadzi do osiągnięcia pełnej 
równowagi duszy.

50
minut/minutes/Minuten

330 zł/PLN

Masaż czekoladowy
Masaż całego ciała, ciepłą naturalną ciemną czekoladą. 
Dostarcza skórze lipidów i witamin. Wpływa pozytywnie 
na całe ciało, a w połączeniu z masażem staje się 
rytuałem.

50
minut/minutes/Minuten

320 zł/PLN

Masaż Lomi Lomi
Hawajski masaż całego ciała. Masaż wykonywany jest 
dłońmi, przedramionami i łokciami. Poprawia stan 
fizyczny i psychiczny. Wpływa również na strefę     
duchową.

50
minut/minutes/Minuten

380 zł/PLN

Hasta Abhyanga
Masaż ramion, przedramion i rąk, wykonywany w pozycji 
leżącej przy użyciu naturalnego oleju sezamowego. Ma 
właściwości relaksacyjne, redukuje stres i niweluje ból.

25
minut/minutes/Minuten

200 zł/PLN

Shiro Abhyanga 
Masaż głowy, który obejmuje również kark i obręcz 
barkową. Wykonywany na bazie naturalnego oleju 
sezamowego. Wprowadza w głęboki stan relaksu i 
odprężenia, dodaje sił witalnych.

25
minut/minutes/Minuten

200 zł/PLN

Abhyanga 
Kompleksowa terapia całego ciała mająca na celu 
poruszenie energii w całym ciele, a w konsekwencji 
równowagę na trzech poziomach: fizycznym, psychicz-
nym i duchowym.

50
minut/minutes/Minuten

360 zł/PLN

Masaż stóp
Relaksacyjny masaż stóp, który poprzedzany jest 
kwiatową kąpielą. Jeden z najprzyjemniejszych 
sposobów na szybką regenerację i relaks.

25
minut/minutes/Minuten

200 zł/PLN

Masaż twarzy, szyi i dekoltu 
Rozluźnia napięte mięśnie twarzy, szyi i dekoltu po 
ciężkim dniu. Znacząco poprawia owal twarzy i nadaję 
sprężystości skórze. Twarz wygląda gładko i zdrow

25
minut/minutes/Minuten

200 zł/PLN

Godziny otwarcia: Poniedziałek – niedziela 9:00 – 21:00
W celu umówienia wizyty, prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu 

tel.: +94 713 66 02 / 555 z pokoju; mail: spa@saltic.pl, www.hotelsaltic.pl
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Peeling ciała i relaks twarzy 
Peeling całego ciała, działa złuszczająco na skórę, 
poprawia wygląd i kondycję Naszej skóry. Dopełnieniem 
relaksu jest odżywcza maska na ciało i delikatny masaż 
twarzy

75
minut/minutes/Minuten

420 zł/PLN

Rytuał rokitnikowy
Odżywczy peeling całego ciała, masaż masłem shea      
i olejowanie włosów wprowadza Nasz stan umysłu w 
czas całkowitego odprężenia i relaksu. Skóra jest 
aksamitnie miękka i głęboko nawilżona.

75
minut/minutes/Minuten

450 zł/PLN

Rytuał Bałtyk
Regenerujący zabieg całego ciała, który pozwoli Ci na 
podróż w głąb Morza Bałtyckiego. Peeling z bursztynu, 
posiada właściwości lecznicze, a maska z algi polarnej 
działa regeneracyjnie na skórę. Zwieńczeniem relaksu 
jest masaż całego ciała wykonywany na bazie natural-
nego kremu.

75
minut/minutes/Minuten

550 zł/PLN

Rytuał dla dwojga 
Aksamitny peeling całego ciała przygotowujący na 
działanie odżywczej maski. Przemasowanie ciepłym 
olejem wprowadza ciało i umysł w stan głębokiego 
odprężenia.

90
minut/minutes/Minuten

990 zł/PLN

Ujędrniający zabieg               
z gąbką luffa
Peelingujący i złuszczający zabieg całego ciała. Wyko-
nywany dłońmi oraz naturalną gąbką luffa. Drenuje, 
złuszcza i działa antycelulitowo na całe ciało. Idealny            
o każdej porze roku.

50
minut/minutes/Minuten

360 zł/PLN50
minut/minutes/Minuten

360 zł/PLN

Zabieg rozświetlający           
z Vit. C
Natychmiastowo rozjaśnia i rewitalizuje skórę twarzy. 
Dostarcza skórze witaminę C  w różnych jej formach. 
Efektem jest odświeżona i rozświetlona skóra twarzy, szyi 
i dekoltu

50
minut/minutes/Minuten

390 zł/PLN

Zabieg anti-age global, 
antystarzeniowy 
Luksusowy zabieg antystarzeniowy i mocno regene-
rujący z kawsem hialuronowym. Wypełnia zmarszczki 
od środka, zagęszcza tkankę łączną. Napina, ujędrnia       
i wygładza mikropowierzchnię skóry.

90
minut/minutes/Minuten

520 zł/PLN

Zabieg intensywnie 
nawilżający
Dotleniający zabieg, który pobudza metabolizm komór-
kowy i niweluje oznaki zmęczenia. Idealny na każdą porę 
roku, pozostawia skórę świeżą i odżywioną.

50
minut/minutes/Minuten

350 zł/PLN

Luksusowy zabieg pod 
oczy
Likwiduje drobne linie i zmarszczki, działa rozjaśniająco 
na cienie pod oczami  i obrzęki. Przywraca napięcie i 
blask zmęczonej i wrażliwej skórze oraz stymuluje 
procesy naprawcze.

45
minut/minutes/Minuten

320 zł/PLN

Godziny otwarcia: Poniedziałek – niedziela 9:00 – 21:00
W celu umówienia wizyty, prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu tel.: +94 713 66 02 / 555 z pokoju; mail: spa@saltic.pl, www.hotelsaltic.pl

60
minut/minutes/Minuten

390 zł/PLN

90
minut/minutes/Minuten

450 zł/PLN

Zabieg Kobido
Naturalny, manualny i dynamiczny japoński masaż 
liftingujący twarz. Łączy w sobie głęboki masaż 
relaksujący, drenaż limfatyczny, intensywny lifting i 
akupresurę. Stanowi alternatywę dla zabieg w medy-
cyny estetycznej: wygładza zmarszczki, spowalnia 
proces starzenia, przyspiesza regeneracje skóry, 
ujędrnia oraz podnosi owal twarzy.
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Księżniczkowy masaż 
masaż pleców na olejku owocowym. Masaż rozluźnia 
mięśnie, a także wspaniale relaksuje swym owocowym 
zapachem.

20
minut/minutes/Minuten

120 zł/PLN

Rycerski masaż
masaż pleców na olejku połączonym z prawdziwą 
gorzką czekoladą. Masaż rozluźnia, relaksuje i dodaje 
endorfin.

20
minut/minutes/Minuten

120 zł/PLN

Kolorowe rączki
mini kolorowy manicure, poprzedzony delikatnym, 
owocowym peelingiem rąk i zakończony wmasowa-
niem owocowego olejku.

max 30
minut/minutes/Minuten

120 zł/PLN

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Niedziela
9:00 – 21:00

www.hotelsaltic.pl

Zapraszamy

W celu umówienia wizyty prosimy o wcześniejszą 
rezerwację terminu:

spa@saltic.pl
+94 713 66 02 / 555 z pokoju 

Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego też istnieje możliwość anulacji 
zabiegu na 12 godzin przed planowaną godziną zabiegu bez ponoszenia kosztów.             
W przypadku anulowania zabiegu na 4 godziny przed wizytą zastrzegamy sobie prawo 
do obciążenia Państwa 40% wartości zabiegu. Jeżeli anulacja nastąpi w czasie 
krótszym niż 4 godziny przed rozpoczęciem zabiegu zastrzegamy sobie prawo do 
obciążenia Państwa 70% wartości zabiegu. 

W przypadku nieodwołania zabiegu Saltic Resort&Spa zastrzega sobie prawo do 
obciążenia 70% wartości zabiegu i doliczenia wartości do rachunku hotelowego. 


