Instytut SPA
jest dla Państwa czynny w godzinach:
poniedziałek - sobota
9.00 - 21.00
niedziela
9.00 - 20.00
basen i sauny:
8.00 -12.00 i 14.00 - 22.00

Prosimy o zgłoszenie się w recepcji SPA na 10 minut przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia

KARTY KONSULTACYJNEJ

Thalgo i Dermalogica

Jeżeli chcą Państwo odwołać lub zmienić termin rezerwacji, prosimy zrobić to nie później niż 6 godz. przed umówionym
terminem. W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 50% wartości
zamówionego zabiegu.

Kindly call at Spa Reception Desk 10 minutes before a scheduled treatment to complete a consultation questionnaire.
Should you wish to cancel or change your reservation, you are requested to do it not later than 6 hours before the originally
scheduled hour. In case of lack of cancellation, we reserve the right to charge 50% of the originally scheduled treatment.

PIELĘGNACJA TWARZY
Oczyszczanie
ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY.......................................................................................... 60 min. 220 zł
CLEANSING TREATMENT
Zabieg o intensywnym działaniu oczyszczającym i antybakteryjnym, ukierunkowanym na zwalczanie trądziku.

MIKRODERMABRAZJA
Skutecznie usuwanie: trądziku, blizn, szorstkiego naskórka, przebarwień, rozstępów, zmarszczek, suchej skóry.
An intensive cell renewed skin treatment by using an innovative and progressive machine which boosts the skin`s natural qualities for a pure and true beauty. Your skin texture will be refined and have visibly rejuvenated effect.

TWARZ+SZYJA+DEKOLT........................................................................................... 120 min. 300 zł
FACE+NECK+DECOLLETAGE

PEELING KAWITACYJNY ............................................................................................ 50 min. 150 zł

PELING KAWITACYJNY PRZY ZABIEGU.................................................................................. 50 zł

PEELING CHEMICZNY: MIGDAŁOWY /FERULOWY.............................................. 60 min. 250 zł
Peeling optymalizujący efekt opalania oraz odmładzający biologicznie skórę. Dobierane odpowiednio do każdego typu
cery, stosowany zarówno do skóry bardzo jasnej, jak i opalonej, a także trądzikowej, z przebarwieniami i starzejącej się.
Recommended for sensitive skins and darker skins. The acids product line can help people with sensitive skin and
blemishes, pigmentation, ageing skin. Face treatment with ferulic and lactic acid, which brighting skin and remove
blemishes.

Odżywianie/nawilżanie
HYDRA-MOISTURE SOURCE TREATMENT.......................................................60 min. 220 zł
Zabieg intensywnie nawilżający ze 100% maską z alginatu i skoncentrowanych ekstraktów morskich.
A unique hydrating mask that combines the use of active marine ingrediens and vegetal milks to leave skin soft, radiant
and hydrated immediately.
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MARINE COLLAGEN TREATMENT....................................................................60 min. 250 zł
Głębokie nawilżenie i wygładzenie zmarszczek. Zabieg neutralizuje uczucie nadmiernego napięcia, stymuluje produkcję
nowych włókien kolagenu, małe zmarszczki spowodowane przesuszeniem skóry natychmiast znikają, a skóra odzyskuje
komfort, gładkość i blask.
Intensive moisturizing and anti-wrinkle treatments with 100% pure natural soluble collagen.

ODŻYWCZY ZABIEG MULTIWITAMINOWY........................................................... 60 min. 300 zł
MULTIWITAMIN TREATMENT
Zabieg dla skóry potrzebującej natychmiastowego wzmocnienia i regeneracji.

Cera wrażliwa
ULTRACALMING TREATMENT................................................................................. 60 min. 220 zł
SOOTHING TREATMENT
Zabieg opracowany z myślą o skórze wrażliwej i skłonnej do podrażnień w wyniku działania czynników zewnętrznych
i wewnętrznych. Precyzyjnie dobrane ekstrakty roślinne i antyoksydacyjne witaminy doskonale uspokajają podrażnienia, zaczerwienienia i stany zapalne.

Odmładzanie
LUKSUSOWY ZABIEG ANTI - AGE........................................................................... 60 min. 480 zł
Wypełnienie zmarszczek i efekt liftingu. Luksusowy odmładzająco – liftingujący zabieg, który wykracza poza klasyczną
kosmetykę. Zabieg modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki i drobne linie, pobudza produkcję kolagenu i elastyny. Już po jednym spotkaniu skóra będzie wyglądać o 5 lat młodziej.
Treatment for deeply wrinkles.

MASAŻ TWARZY wraz z peelingiem........................................................................30 min. 120 zł
FACE MASSAGE
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY POD OCZY..................................................................30 min. 150 zł
UNDER EYES TREATMENT
MAXIMUS TRILIPO – URZĄDZENIE EMITUJĄCE FALE RADIOWE.................... 60 min. 500 zł
Zabiegi na twarz urządzeniem Maksimus zapewniają natychmiastowy i długotrwały lifting skóry oraz modelują twarz
i ciało.
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PIELĘGNACJA CIAŁA
GÓRALSKA KRASA....................................................................................................... 20 min. 400 zł
Pakiet zabiegów na ciało i twarz
Highlander Beauty body and facial treatment package

SWEET & SAVOURY BODY SCRUB............................................................................ 30 min. 160 zł
Słodko-słony peeling na bazie cukru brązowego, soli morskiej i olejków eterycznych doskonale oczyści i wygładzi skórę
całego ciała.
This luxurious body scrub sensorily polishes the body. the skin is perfectly smoothed, nourished and deliciously perfumed with fruits from the Mediterranean.

MICRONIZED MARINE ALGAE..........................................................................60 min. 250 zł
Zabieg wyszczuplający, remineralizujący i przeciwcelullitowy, na bazie 100% mikronizowanej algi morskiej. Zabieg
odżywia, nawilża i detoksykuje skórę.
The original marine algae wrap, rich in minerals, vitamins and micro nutrients. Minerals play a part in the correct water
balance of the body, give a boost to the immune system and help to detoxify in a slimming or anti- cellulite programme.
This treatment activates circulation, increases metabolism and relieves aches and pains.

INDOCEANE TREATMENT............................................................................... 120 min. 390 zł
Rytuał zabiegów relaksacyjno-pielęgnacyjnych: słodko-słony peeling z olejkami eterycznymi, specjalna kąpiel w oślim
mleku, głęboko nawilżająca i odżywcza maska oraz specjalny masaż relaksacyjny.
Let us take you on a magical journey of sensorial discovery. Awaken the senses and let tensions slip away as we guide
you through four very unique beauty worlds. more than just a relaxing invitation to sleep, this is an absolute ritual of
pure relaxation. A journey across the seas and the oceans, Thalgo introduces you to serenity and to the relaxing power
of the Orient.

POLYNESIA TREATMENT................................................................................. 120 min. 390 zł
Ten polinezyjski rytuał zaprasza w zmysłową podróż po Wyspach Polinezji. Cztery przystanki na wyspach: Tahaa, Manihi, Bora Bora i Raiatea przeniosą Cię do egzotycznej krainy relaksu. Każda z wysp to kolejny etap głęboko relaksującego
i odżywczego zabiegu. Preparaty wykorzystywane podczas rytuału Polinezja zawierają znane od wieków substancje
pielęgnacyjne, tradycyjnie stosowane na Wyspach Polinezyjskich.
This luxurious treatment encompasses white sand scrubs, crystal blue lagoon baths and glistening golden oils inspired
by Bora Bora and Manihi featuring rich ingredients from marine algae and monoi combined with the fragrances of
Vanilla Tahitensis you’ll have an hour and a half of pure pampering to ensure mind body and spirit are totally relaxed,
de-stressed and hydrated.

RYTUAŁ CZEKOLADOWY...................................................................................90 min. 270 zł
CHOCOLATE BODY TREATMENT
Czekoladowy peeling wraz z czekoladową maską na ciało oraz masażem.
Chocolate scrub, body wrap and relaxing massage.
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ZABIEG NA ZMĘCZONE NOGI.........................................................................30 min. 130 zł
Dla osób mających problemy z krążeniem i zatrzymaniem wody.
Treatment for Feather- light legs.

DOTYK SŁOŃCA........................................................................................................... 30 min. 130 zł
Bankietowy zabieg brązujacy ciało i twarz
Tanning treatment

ZABIEG MODELUJĄCO - ANTYCELLULITOWY.............................................. 60 min. 320 zł
BODY SCULPT TREATMENT
Slimming and firming treatment

MAXIMUS TRILIPO................................................................................. 30 min/PARTIA/200 zł
Zabieg wyszcuplająco - ujędrniający na ciało

ENDERMOLOGIA.......................................................................................................... 50 min.160 zł
Zabieg modelujący sylwetkę
Lipomassage by endermologie

DRENAŻ LIMFATYCZNY ENDERMOLOGIA............................................................. 30 min.130 zł
Lymphatic drainage

ZABIEGI SPECJALNE
DLA MĘŻCZYZN:
FOR MEN:
ZABIEG NA TWARZ OCEAN TREATMENT WRAZ Z RELAKSACYJNYM
MASAŻEM CZĘŚCIOWYM I REGENERUJĄCĄ KĄPIELĄ................................... 120 min. 350 zł
OCEAN TREATMENT WITH RELAXING BODY
MASSAGE AND HYDROTERAPHY
OCEAN TREATMENT................................................................................................... 60 min. 220 zł
Zabieg na twarz
Face treatment
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DLA DZIECI:
FOR KIDS:
AKADEMIA MAŁYCH KSIĘŻNICZEK......................................................................... 30 min. 100 zł
FOR LITTLE PRINCESSES
Masaż plecków, masaż twarzy, malowanie paznokci.
Back massage, face massage, nails painting.

AKADEMIA DZIELNYCH WOJOWNIKÓW................................................................. 30min. 100zł
FOR LITTLE WARRIORS
Masaż plecków, masaż twarzy, masaż dłoni.
Back massage, face massage, hand massage.

DLA ZMĘCZONYCH I ZESTRESOWANYCH
DAY SPA BELVEDERE................................................................................................. 180 min. 490 zł
Odprężająca kapiel w wannie z hydromasażem, peeling wraz z maską na ciało, relaksujący masaż pleców, pielęgnacyjny
zabieg na twarz.
Relaxing Bath, peeling with body mask, relaxing back massage, skin care treatment.

MASAŻE
MASAŻ LECZNICZY (OBEJMUJE PARTIE KARKU I KRĘGOSŁUPA)................... 25 min. 120 zł
THERAPEUTIC MASSAGE (FOR THE BACK OR NECK)
MASAŻ KLASYCZNY (INTENSYWNY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA)........................50 min. 180 zł
CLASSIC MASSAGE (WHOLE BODY MASSAGE)
MASAŻ THALGO
(ODPRĘŻAJĄCY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA) .................... 50 min. 180 zł / częściowy 25min. 120 zł
AROMATHERAPETIC MASSAGE-THALGO
MASAŻ AYURVEDA.............................................................................................75 min. 250 zł
AYURVEDIC MASSAGE
Głęboko relaksacyjny masaż indyjski całego ciała i głowy z zastosowaniem ciepłego oleju.
Deep relaxing massage with hot oil

MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI........................................ 50 min. 220 zł / częściowy 25 min. 120 zł
HOT STONES MASSAGE
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MASAŻ ŚWIECĄ.................................................................................. 50 min. 200 zł / częściowy 120 zł
CANDLE MASSAGE
Relaksacyjny masaż całego ciała z użyciem zapalonej świecy (olejku); do wyboru: lawenda i wanilia
Relaxing massage with lawender or vanila candle.

MASAŻ LOMI LOMI NUI............................................................................................. 60 min. 230 zł
Hawajski masaż Lomi-Lomi Nui to niezwykły masaż o prastarej tradycji i korzeniach. Jest masażem, który przekazuje
wspaniale uczucie błogości i odprężenia. Wykonywany w rytm hawajskiej muzyki, głównie przedramionami, płynnie
zaprowadzi Cię do świata głębokiego relaksu. Ciepły olej spotęguje Twoje doznania i pozwoli jeszcze bardziej się zrelaksować.
Is the word used today to describe Hawaiian massage, traditionally called lomi meaning „to rub, press, squeeze, massage; to work in and out, as the claws of a contented cat”. Lomilomi is a holistic healing tradition beyond simple massage.

MASAŻ RELAKSACYJNY KOKOSOWY
LUB CZEKOLADOWY ............................................................ 50min. 200zł / częściowy 25 min. 120 zł
CHOCOLATE OR COCONUT MASSAGE
MASAŻ STÓP LUB DŁONI........................................................................................... 25 min. 100 zł
FOOT OR HANDS MASSAGE
MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ...................................................................................30 min. 130 zł
CUPPING-RUBBER MASSAGE
FIRMOWY MASAŻ TRIO.............................................................................................. 60 min. 200 zł
Masaż składający się z 3 części trwających po 20 min. Sami Państwo decydują jakie techniki i rodzaj masażu wybierają.
Do wyboru jest: masaż leczniczy, relaksacyjny, bańką chińską, masaż głowy, twarzy, dłoni oraz masaż stóp.

MASAŻ WRAZ Z PEELINGIEM.................................................................................... 60 min. 230 zł
BODY SCRUB WITH RELAXING MASSAGE

HYDROTERAPIA
HYDROTHERAPY
KĄPIEL KLEOPATRY..................................................................................................... 20 min. 100 zł
Hydromasaż w oślim mleku z dodatkiem ekstraktów z melona i brzoskwini. Doskonale wygładza i odżywia skórę
Cleopatra`s bath - nutritions bath in donkey`s milk

HYDROMASAŻ Z SOLĄ JODOWO-BROMOWĄ......................................................... 20 min. 70 zł
KĄPIEL SOLANKOWA Z KOLAGENEM....................................................................... 20 min. 70 zł
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ZABIEGI DODATKOWE
ADDITIONAL TREATMENTS
REGULACJA BRWI.......................................................................................................... 20 min. 25 zł
EYEBROW SHAPING
HENNA BRWI /RZĘS....................................................................................................... 20 min. 30 zł
HENNA

DEPILACJA WOSKIEM
CAŁE NOGI.................................................................................................................... 60 min. 120 zł
WAXING WHOLE LEGS

ŁYDKI/PLECY/RĘCE............................................................................................. 30 min. 70 zł
WAXING CALVES OR BACK OR HANDS
PACHY.................................................................................................................. 30 min. 50 zł
WAXING ARMPITS
WĄSIK/BRODA................................................................................................................. 15 min. 30 zł
WAXING LIP OR CHIN

MANICURE / PEDICURE
MANICURE/MANICURE Z MALOWANIEM/.....................................45/60/75 min. 80/90/110 zł
HYBRYDOWY
MANICURE/MANICURE WITH NAIL PAINTING
PEDICURE/PEDICURE Z MALOWANIEM/................................................ 60/90 min. 100/120/140 zł
HYBRYDOWY
PEDICURE/PEDICURE WITH NAIL PAINTING
SPA LUX DLA DŁONI..........................................................................................45 min. 100 zł
SPA LUX DLA STÓP....................................................................................................... 60 min. 130 zł
NAPRAWA PAZNOKCIA............................................................................................ 15-30 min. 30 zł
REPAIR NAIL
MAKIJAŻ DZIENNY - 200 ZŁ
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ZALECENIA
• pij dużo wody przed, po i między zabiegami;
• unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem;
• unikaj kąpieli słonecznych przed i po zabiegu;
• kąpieli w basenie lub jacuzzi zażywaj zawsze przed zabiegiem, nigdy po;
• spożywanie alkoholu przed planowanym zabiegiem stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia.
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Instytut SPA
tel. +48 18 20 21 290 wew. 590
e-mail: spa@hotelbelvedere.pl

www.hotelbelvedere.pl

