
 

 

Filozofia SPA Santa Natura 

W Santa Natura wierzymy, że autentyczne piękno tkwi w otaczającej nas 
naturze.                                                                                                              

Kierując się filozofią Wellness &Spa stworzyliśmy dla Państwa unikatową 
ofertę zabiegów, która powstała z inspiracji otaczającej nas przyrody.                                                                                                                                                   
Santa Natura Spa to miejsce, gdzie najważniejszym elementem jest 

dbałość o piękno, zdrowie i samopoczucie człowieka oraz konsekwentne 
działania prowadzące do osiągnięcia stanu równowagi oraz ukojenia 

zmysłów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielęgnacja Twarzy 

Zabiegi prestiżowej polskiej marki MEDESTHETIC i MEDESTELLE obejmują potrzeby 
pielęgnacyjne każdego rodzaju skóry w każdym wieku. Wykazują silne, a jednocześnie 

przyjazne dla skóry działanie i rewelacyjną skuteczność. Ekspresowe efekty wypoczętej i 
rozświetlonej skóry oraz działanie anti-aging  to priorytet pielęgnacji. 

 

ZABIEGI PREMIUM MEDESTHETIC                                                                                                                                                            

Zabiegi ekskluzywne, wielofazowe, odmładzające wygląd cery z królewskim masażem 
twarzy i karku. 

 

VITALITY by MEDESTHETIC                                                                                75min/390zł                                                                                                                                             

Luksusowy zabieg odmładzający o ponadprzeciętnym efekcie rozświetlenia skóry. 
Nowatorski kompleks C + 5 AHA spektakularnie poprawia kondycję i koloryt skóry, a kwas 
hialuronowy i peptydy głęboko nawilżają i intensywnie odmładzają. Natychmiast odmienia 
wygląd skóry.  

 

SPILANTOL MIMICAL EFFECT                                                                                 75min / 390zł                                                                                      

Zabieg inspirowany najaktywniejszymi składnikami wykorzystywanymi w medycynie 
estetycznej. Spektakularnie redukuje zmarszczki mimiczne, modeluje owal twarz. 
Wielopoziomowo nawilża i znacząco poprawia koloryt skóry. 

 

INFUSION SUPERLIFT                                                                                               75min / 390zł                                                                                                   

Super intensywny, wielofazowy zabieg z retinolem infuzyjnym. Zapewnia absolutnie 
spektakularny efekt odmłodzenia wyglądu skóry dojrzałej. Silnie liftinguje, ujędrnia, 
wygładza, redukuje widoczność zmarszczek. 

ZABIEGI PRO&CONTRA 
                                                                                                                                                          

Specjalistyczne zabiegi dopasowane do specyficznych potrzeb skóry. 

PRO-VITAL                                                                                                                   60min / 310zł                                                                                                                                   

Zabieg intensywnie nawilżający do każdego typu skóry z objawami odwodnienia , 
wysuszenia, dyskomfortu. Doskonale wygładza, szybko poprawia kondycje, uelastycznia i 
odświeża koloryt skóry. 

PRO-LIFT                                                                                                                     60min / 310zł                                                                                                                             

Szybki lifting bankietowy poprawiający wygląd skóry zmęczonej, słabo nawilżonej i 
wiotkiej. Odmładza, ujędrnia, doskonale wygładza i poprawia koloryt skóry. 

CONTRA REDNESS                                                                                                    60min / 310zł                                                                                                                          

Wyjątkowo skuteczny zabieg do cery naczynkowej, nadwrażliwej i skłonnej do podrażnień. 
Doskonale obkurcza naczynia, redukuje zaczerwienienia, rozjaśnia i regeneruje naskórek. 

*Zabiegi Pro& Contra mogą być również wykonane w wersji Premium z 
zastosowaniem indywidualnie dobranej maski hydro infuzyjnej z dopłata 80zł 

 



 

 

ZABIEGI EKSPRESS BEAUTY 
Zabiegi typu SOS dające błyskawiczny efekt wypoczętej , rozświetlonej skóry 

 

ROZŚWIETLENIE                                                                                                       45min / 220zł                                                                                                                   

Zabieg do cery zmęczonej, wymagającej rewitalizacji i poprawy kolorytu. Błyskawicznie 
poprawia wygląd cery, odświeża, rozjaśnia i nawilża 

METAMORFOZA                                                                                                        45min / 220zł                                                                                                       

Zabieg rozświetlający do cery dojrzałej. Redukuje zmarszczki, rozświetla, ujędrnia, 
wygładza. Cera zyskuje zdrowszy, świeży wygląd. 

S.O.S. WOKÓŁ OCZU                                                                                                  30min /170zł                                                                                                           

Zabieg przeciwzmarszczkowy z płatkami hydroinfuzyjnymi na okolicę oczu. Intensywnie 
ujędrnia. Spektakularnie rozjaśnia, odświeża i nadaje młodszy wygląd. 

 

 

STREFA MĘSKA                                                                                                                                                                 
Zabiegi dla mężczyzn dbających o swój wygląd, nowoczesny wizerunek i zdrowie. 

 

MAN-ESTHETIC                                                                                                           60min /310zł                                                                                              

Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolicy oczu. Szczególnie polecany 
dla skóry narażonej na długotrwały kontakt z klimatyzowanym   powietrzem i 
promieniowaniem komputera. Zmniejsza widoczność cieni pod oczami. 

MAN- VITALIC                                                                                                              60min /310zł                                                            

Zabieg oczyszczający z silnym nawilżeniem. Głęboko oczyszcza i wygładza powierzchnie 
skóry, silnie nawilża, zmniejsza widoczność porów. Nadaje męskiej twarzy świeży i zadbany 
wygląd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MASAŻE 

 

Peeling na miarę                                                                                                          25min /80zł                                                                                       

Peeling ciała dobrany do potrzeb skóry, solny o zapachach sezonowych. Idealny przed 
masażem. 

 

Królewski Masaż Twarzy i Dekoltu                                                                         25min /150zł                                                                                                 

Działa relaksacyjnie, zapobiega powstaniu zmarszczek wykonywany na masce odżywczej 

 

Masaż na odżywczej masce                                                                                    60min /250zł                                                                                 

Potrójna przyjemność - konsystencja cudownie rozpływa się na skórze, aromaty działają na 
zmysły, a składniki aktywne zawarte w olejach regenerują, nawilżają oraz odżywiają. 

 

Masaż na maśle shea                                                                                                60min /280zł                                                                                    

Masaż relaksacyjny wykonywany rozgrzanym masłem shea. Głębokie odżywienie oraz 
regeneracja ciała. 

 

Aromatyczny Masaż czekoladą                                                                              60min /280zł                                                                    

Aromatyczny masaż całego ciała wykonywany prawdziwą ciepłą czekoladą z dodatkiem 
masła Shea. Czekolada działa odprężająco oraz regenerująco.   

 

Masaż na luksusowym mleczku                                                                            60min /300zł                                                          

Kompozycja regenerujących i odżywiających skórę olei oraz ekstraktów z jedwabiu. 
Wzbogacony dodatkowo w formuły rozświetlające skórę i dające satynowe wykończenie. 

 

Masaż klasyczny                                                                                                        50min /300zł                                                                       

Najpopularniejsza technika masażu która pozwala zniwelować napięcia oraz dolegliwości 
bólowe. Idealnie pozwala przywrócić równowagę. 

 

Masaż peelingujący konopny                                                                                  60min /310zł                                                            

 Masaż na ekskluzywnej masce konopnej, gdzie olej z konopi siewnej jest jednym z 
najbardziej cenionych składników, dobroczynnie działających na skórę. Łagodzi, goi, 
nawilża, regeneruje płaszcz lipidowy oraz odżywia. 

 

 



 

 

 

Masaż Autorski Santa Natura                                                                                 60min /330zł                                                                

Wyjątkowy masaż relaksacyjny, który został stworzony na podstawie wieloletniego 
doświadczenia Terapeutów Spa Santa Natura. Kombinacja ruchów masażu relaksacyjnego 
oraz Lomi Lomi Nui. Płynne i intensywne ruchy niezwykle relaksują, rozluźniają 
oraz pozwalają odzyskać wewnętrzny spokój. Masaż wykonywany na ciepłym maśle shea 
to doskonała terapia dla osób zmęczonych i zestresowanych, która przywraca równowagę, 
niweluje stres i głęboko relaksuje. 

 

Masaże częściowe 
Masaż relaksacyjny                                                                                                    25min /140zł                                                             

Masaż relaksacyjny, wykonywany przy użyciu profesjonalnej maski do masażu.  

Masaż klasyczny                                                                                                         25min /160zł                                                            

Najpopularniejsza technika masażu która pozwala zniwelować napięcia oraz dolegliwości 
bólowe.  

Masaż stóp                                                                                                                   25min /180zł                                                       

Aromatyczny masaż połączony z elementami refleksologii stanowi wyjątkową 
przyjemność i ulgę dla stóp. 

Masaż dłoni                                                                                                                  25min /140zł                                       

Masaż głowy                                                                                                                25min /140zł                                      

 

RYTUAŁY 
 

Jedwabne rozświetlenie                                                                                          75min /360zł                                      

Zabieg rozpoczynający się oczyszczającym peelingiem ciała, po którym wykonywany jest 
masaż relaksacyjny na ekskluzywnym mleczku jedwabnym. 

 

Czekoladowa rozkosz                                                                                               75min /340zł                                    

Zabieg rozpoczynający się oczyszczającym peelingiem ciała, po którym wykonywany jest 
masaż relaksacyjny na białej czekoladzie. 

 

Zabiegi pielęgnacyjne 

 
Parafinowy okład na dłonie                                                                                       25min /70zł                                                 

Parafinowy okład na stopy                                                                                        25min /90zł                                    



KIDS SPA 

 
Karmelowy masaż dla Księżniczki i Bohatera                                                    45min /200zł                          

Delikatny masaż całego ciała otulony słodkim zapachem karmelu. 

Magiczny masaż twarzy                                                                                            25min /100zł                                                   

Delikatny masaż twarzy na olejku 

Witaminowy zabieg na twarz                                                                                 50min /200zł                                                           

Indywidualnie dobrany zabieg dla młodych i wrażliwych skór. 

 

 

 

 

 

 


