WĘDRÓWKI PO ZDROWIE I URODĘ
Z DALA OD POŚPIECHU I HAŁASU UPRAGNIONY ŚWIAT ODPRĘŻENIA
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Szanowni Goście,
PRZED SKORZYSTANIEM Z ZABIEGÓW, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ
Z PRZECIWWSKAZANIAMI.

Bezkosztowa anulacja zabiegów jest możliwa najpóźniej dzień przed ich odbyciem. Anulując
zabieg w planowanym dniu jego odbycia, do rachunku zostanie doliczona połowa ceny
zabiegu.
W przypadku spóźnienia Gościa, zabieg zostanie skrócony (jeśli istnieje możliwość skrócenia
zabiegu) lub odwołany. W przypadku spóźnienia Gość zostanie obciążony zgodnie z
zamówioną usługą.
Ze względów bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania zabiegu Gościom
pozostającym pod wpływem alkoholu.
W przypadku zabiegów indywidualnych do rachunku zostanie doliczona połowa ceny
zabiegu. W przypadku zabiegów pakietowych, voucherów i zaproszeń zabieg nie zostanie
odliczony od końcowej kwoty pobytu. Zabiegi nie zostaną przeniesione na inny dzień

MANAGER HOTELU NOWA SKI*** SPA
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Masaże
Autorski pałeczkami bambusowymi
60 min 150 zł | wykonywany w wersji relaksacyjnej
lub mocniejszego masażu sportowego
Klasyczny całościowy | 60 min 140 zł
klasyczny częściowy | 25 min 80 zł
Relaksacyjny całościowy | 60 min 140 zł
Relaksacyjny częściowy | 25 min 80 zł
Świecą ciała

| 60 min 160 zł

Gorącymi kamieniami | 60 min 150 zł
Gorącymi kamieniami | 30 min 80 zł
Drenaż limfatyczny ręki | 20 min 60 zł
Drenaż limfatyczny | 45 min 130 zł
Bańką chińską całościowy | 60 min 150 zł
Bańką chińską plecy | 25 min 80 zł
Masaż stóp z elementami refleksoterapii
25 min 80 zł
Antycellulitowy zabieg z Falami Radiowymi
oraz ampułką z kofeiną i teofiliną | 50 min 170 zł

Autorski pałeczkami bambusowymi – masaż o szerokim zastosowaniu, zarówno jako regeneracja po wysiłku
fizycznym, rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni jak i drenaż w przypadku zastojów limfatycznych. Według
wskazań lub wedle upodobań klienta masaż ten wykonamy delikatnie w formie relaksacyjnej, bądź intensywniej z
większym naciskiem.
Klasyczny najczęściej wykonywany masaż, zapewnia doskonałe i natychmiastowe rozluźnienie mięśni. Działa na
układ ruchu, skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także na układy: krwionośny i
chłonny. Masaż przyspiesza obieg krwi i chłonki w naczyniach skórnych, dzięki czemu następuje odżywienie tkanek, a z
drugiej strony szybsze wydalenie toksyn. Wykonany jest zarówno całościowo, jak i na poszczególne partie ciała.
Relaksacyjny delikatny masaż ciała, posiadający wspaniałe właściwości antystresowe i relaksacyjne. Pozwala
osiągnąć stan głębokiego relaksu i wsłuchać się w świat własnej, wewnętrznej muzyki. Zostawia niezapomniane uczucie
lekkości i pełnej harmonii. Masaż ten ma przede wszystkim zastosowanie przy redukcji napięć oraz stresu.
Wykonywany na bazie olejków zapachowych, które pozostają na długo w naszych zmysłach.
Masaż świecą to głęboko relaksacyjna terapia wykonywana przy pomocy aromatycznej świecy, której wosk zamienia
się w ciepły i zmysłowy olejek do masażu. Dzięki zawartości wosku pszczelego, szlachetnego masła shea oraz czystych
olejków esencjonalnych najwyższej jakości, zabieg ma doskonałe właściwości kosmetyczne. Mieszanka tworząca świecę
rozpieszcza skórę bogactwem witamin oraz składników regenerujących. Po masażu skóra jest optymalnie nawilżona,
co zapewnia nam długotrwały, piękny, młody wygląd.
Gorącymi Kamieniami to idealne połączenie ciepła płynącego z kamieni bazaltowych z klasycznymi technikami
masażu. Działa rozluźniająco, przeciwbólowo oraz dostarcza niezapomnianych przyjemności. Szczególnie dedykowany
dla osób ciepłolubnych w okresie jesienno – zimowym.
Drenaż limfatyczny - Celem tego masażu jest usprawnienie krążenia chłonki w układzie limfatycznym. Osiągalne to
jest w sposób mechaniczny poprzez przepchnięcie chłonki i udrożnienie węzłów chłonnych. Efektem jest poprawa
warunków do produkcji limfocytów, transportu wody i soli mineralnych, zwalczanie bakterii oraz likwidacja obrzęków.
Bańką chińską - masaż ten, poprzez podciśnienie wytwarzane się w bańce, powoduje zassanie skóry co pobudza
krążenie krwi i płynów ustrojowych. Pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii oraz toksyn z
organizmu. W wyniku przyspieszenia przemiany materii następuje redukcja tkanki tłuszczowej. Ma nieocenioną moc w
zastosowaniu w kuracji antycellulitowej lub jako drenaż limfatyczny. Poza wyżej wymienionymi właściwościami masaż
bańką doskonale relaksuje i uspokaja.
Masaż stóp z elementami refleksoterapii – masaż o charakterze leczniczym, wykorzystujący wiedzę z zakresu
refleksoterapii, czyli ucisku punktów odpowiadających poszczególnym organom i układom ludzkiego ciała.
Antycellulitowy zabieg z falami radiowymi oraz ampułką z kofeiną i teofiliną – Zabiegi z wykorzystaniem
radiofrekwencji opierają się na wywołaniu efektu termicznego w tkance. Ten rodzaj ciepła nazywany jest ciepłem
endogennym, czyli wytwarzanym wewnątrz tkanek. Promieniowanie RF w znacznym stopniu jest absorbowane w
podskórnej tkance tłuszczowej i mięśniach. Podwyższa temperaturę tkanek i powoduje wzrost tempa przemiany
materii. Zabieg kończy się zaaplikowaniem ampułki o właściwościach pobudzających i ujędrniających skórę
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Rytuały
Czarna orchidea | 60 min 160 zł
Luksusowa orchidea | 80 min 220 zł
Mango | 60 min 160 zł
Męska sprawa | 60 min 160 zł
Opcja zabiegu bez masażu | 30 min. 95 zł
Maroko | 60 min 160 zł
Opcja zabiegu bez masażu | 30 minut 95 zł
Owocowy wrap | 60 min 170 zł
Bamboo | 60 min 160 zł
PEELINGOWNIA TYLKO U NAS! | 55 min 140 zł
Skomponuj swój własny w 100% naturalny peeling!

Czarna orchidea – rytuał który relaksuje i pozostawia gładkie i jędrne ciało. Składa się z trzech etapów, obmycia
ciała puszystą pianką glicerynową, bogatego w składniki odżywcze peelingu oraz odprężającego masażu na bazie
masła shea. Ceremonia kończy się rozgrzewającym masażem stóp ciepłymi kamieniami bazaltowymi
Luksusowa Orchidea – kojąca aromatyczna kąpiel przy świetle świec, obmycie ciała puszystą pianką,
wygładzający peeling, oraz relaksacyjny masaż na bazie oleju i masła shea to prawdziwa uczta dla zmysłów. Zabieg
kończy zaaplikowaniem na skórę ciała mgiełki, dzięki której zniewalający zapach czarnej orchidei pozostanie na
ciele przez wiele godzin.
Mango – świeży zapach owocu mango towarzyszy podczas peelingu i relaksującego masażu ciała. Końcowym
etapem ceremonii jest łagodzący napięcia masaż twarzy, szyi i dekoltu na bazie odżywczej maski dyniowej.
Męska sprawa – rytuał w męskiej nucie zapachowej drzewa tekowego składający się z gruboziarnistego peelingu,
niwelującego napięcia masażu ciała na bazie masła shea oraz masażu pleców bańką chińską.
Intensywne działanie bańki rozluźni mięśnie na przeciążonych pracą plecach.
Maroko – bazę kosmetyczną w tym rytuale stanowi słynny Marokański Olej Arganowy oraz 24-karatowe złoto.
Zarówno wygładzający skórę peeling jak i odżywcze masło shea zawierają drobinki złota, które mienią się na całym
ciele. Na zakończenie zabiegu wykonujemy głęboko odprężający masaż karku i barków pałeczkami bambusowymi.
Owocowy wrap – klasyczny zabieg pielęgnacyjny na ciało, składający się z trzech etapów – peelingu, delikatnej
odżywczej maski oraz balsamu o lekkiej kremowej konsystencji. Orzeźwiający owocowy zapach dostarcza
przyjemności na długi czas a skóra pozostaje gładka, odżywiona i jędrna
Bamboo – rytuał energizujący stanowiący połączenie klasycznych technik masażu z technikami z użyciem pałeczek
bambusowych. Zabieg składa się z dwóch części – naturalnego peelingu z odżywczymi olejami, wykonanego w
naszej własnej „peelingowni”, oraz masażu ciała na bazie oliwki o zapachu czekolady z pomarańczą. Terapeuta
szczególną uwagę poświęca najczęściej przeciążonym partiom ciała (kark i barki, lędźwie, łydki)
PEELINGOWNIA – Terapeutka wykona go na Twoim ciele a następnie ukoi ciało masażem relaksacyjnym na bazie
aromaterapeutycznego oleju. Ponadto przygotowany przez siebie peeling dostaniesz zapakowany w słoiczku do
domu! Wykorzystaj go ponownie lub podaruj ukochanej osobie w prezencie! Wiórki kokosowe, kakao, cynamon,
kawa, cukier trzcinowy, sól morska, masło shea, olej kokosowy i wiele innych składników czeka na Twoje
kreatywne połączenie.
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Rytuały
Peeling ultranawilżający | 30 min 85 zł
przeznaczony dla każdego rodzaju skóry
Peeling ultranawilżający + masaż całego ciała
80 min 200 zł
Drenaż całego ciała | 100 min 230 zł
Peeling całego ciała + drenaż całego ciała
120 min 280 zł
Peeling pleców + masaż pleców
aromaterapeutyczny | 35 min 100 zł

Peeling ultranawilżający
Krystaliczny peeling oczyszcza, wygładza i przygotowuje skórę do przyjęcia aktywnych składników. Ponadto delikatny
masaż pobudza mikrocyrkulację i rozluźnia napięte mięśnie. Peeling przeznaczony jest do każdego rodzaju skóry,
szczególnie przesuszonej. Na zregenerowaną skórę wmasowujemy balsam ujędrniająco – nawilżający. Zabieg
obejmuje całe ciało.
Peeling ultranawilżający + masaż całego ciała
Peeling oczyszcza, wygładza skórę, ułatwia proces usuwania toksyn i przygotowuje ją do kolejnych zabiegów
pielęgnacyjnych. Podczas masażu rozluźniamy mięśnie i redukujemy napięcie. Zabieg zakończony jest wmasowaniem
balsamu i obejmuje całe ciało.
Drenaż całego ciała
Celem drenażu limfatycznego jest usprawnienie krążenia chłonki w układzie limfatycznym. Jest to osiągane w sposób
mechaniczny, poprzez przepchnięcie chłonki i udrożnienie węzłów chłonnych. Efektem jest poprawa warunków do
produkcji limfocytów, transportu wody i soli mineralnych, zwalczanie bakterii oraz likwidacja obrzęków
Peeling całego ciała + drenaż całego ciała
Połączenie peelingu oraz drenażu ciała pozostawi nie tylko twój organizm w dobrej kondycji, który łatwiej będzie
odżywiać komórki i transportować niezbędne mikroelementy, ale również twoją skórę pozostawi oczyszczoną,
wygładzoną i pachnącą.
Peeling pleców + masaż pleców aromaterapeutyczny
Delikatny masaż posiada wspaniałe właściwości antystresowe i relaksacyjne.
Pozwala osiągnąć stan głębokiego relaksu. Peeling to wspaniała baza, która oczyści skórę z zanieczyszczeń i pozwoli
głębiej cieszyć się relaksem.
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Pielęgnacja twarzy
Nana & Gaba | 75 min 190 zł
Cannabis | 75 min 230 zł
Transform HA

| 75 min 170 zł

Transform HA Lux | 75 min 220 zł
Unitone Therapy + VIT C | 75 min 170 zł
Eye Complex Care | 45 min 110 zł
| z płatem w żelu 60 min 140 zł |
Peeling kawitacyjny | 30 min 90 zł
Podstawowe oczyszczanie twarz
Peeling kawitacyjny | 30 min 120 zł
+ ampułka dobrana do potrzeb skóry
Fale radiowe RF | 15 min 50 zł | 25 min 70 zł
na okolicę oczu twarzy - tylko dodatkowo do zabiegu
Masaż twarzy | 25 min 80 zł
na bazie odżywczej maski Organique
Masaż twarzy ciepłymi kamieniami | 25 min 80 zł
na bazie odżywczej maski Organique

Nana & Gaba – zabieg na bazie kwasów o natychmiastowym działaniu liftingującym. Dwa neuroprzekaźniki Nana i
Gaba w połączeniu z kwasem mlekowym zapewniają wygładzenie bruzd i poprawę napięcia skóry.
Po zastosowaniu kuracji widoczne jest natychmiastowe wypełnienie zmarszczek oraz nawilżenie cery.
Zabieg idealny jako profilaktyka przeciwstarzeniowa oraz przed tzw. wielkim wyjściem
Cannabis – profesjonalna i legalna Bio-terapia z konopi. Opierająca się na kannabidiolu kuracja naprawcza działa
przeciwzapalnie, przeciwbólowo i gojąco. Dodatkowymi składnikami są tu Cebidiol i oleje z konopii i maku, które są
źródłem dobroczynnych kwasów tłuszczowych, które naprawiają płaszcz hydrolipidowy oraz działają przeciwzapalnie.
Zabieg przeznaczony do cer nadreaktywnych i dysfunkcyjnych
Transform HA – zabieg wykorzystujący nowej generacji kwas hialuronowy do uzyskania efektu głębokiego nawilżenia,
zwiększenia gęstości skóry i wypełnienia zmarszczek. Wskazaniami do zastosowania tej
kuracji będzie skóra sucha, cera dojrzała ze zmarszczkami oraz zwiotczała z utratą gęstości 170 zł; zabieg również w
wersji rozszerzonej Transform HA Lux
Unitone Therapy + VIT C – nowatorska terapia dermokosmetyczna przeznaczona do wyrównywania kolorytu oraz
niwelowania zaburzeń pigmentacyjnych o różnym podłożu. Składnikiem decydującym o efektach w tym zabiegu jest
kwas traneksamowy, najnowsze odkrycie kosmetologii w walce z przebarwieniami o podłożu hormonalnym,
pozapalnym, posłonecznym.
Eye Complex Care – kompleksowa, wielopoziomowa pielęgnacja skóry wokół oczu. Synergia aż dziesięciu precyzyjnie
dobranych substancji aktywnych odpowiada na 6 głównych problemów związanych z okolicą
oka, między innymi: zmarszczki wokół oczu, opadająca powieka, utrata elastyczności, cienie i zasinienia pod oczami;
zabieg dostępny również w wersji rozszerzonej z płatem w żelu o silnie skoncentrowanym składzie.
Peeling kawitacyjny – stanowi podstawowe oczyszczanie twarzy. Kawitacja to zjawisko powstające na
powierzchni wilgotnej skóry poddanej działaniu ultradźwięków. W efekcie dochodzi do rozbijania martwych komórek
naskórka, bez uszkodzeń w głębszych warstwach skóry. Peeling jest całkowicie bezbolesny. Efektami zabiegu jest
usunięcie martwych komórek naskórka oraz zalegających na skórze zanieczyszczeń, głębokie nawilżenie i odżywienie
poprzez mikromasaż; zabieg dostępny również w wersji rozszerzonej z ampułką dobraną do potrzeb skóry
Fale radiowe RF – główne działanie biologiczne polega na przegrzewaniu włókien kolagenowych. Pod wpływem
ogrzania ulegają one skurczeniu, a wtórnie także napięciu. Przegrzanie przyczynia się do stymulacji fibroblastów, a tym
samym odbudowy oraz wytwarzaniu nowego kolagenu i elastyny. Dzięki temu zjawisku uzyskuje się efekt zwiększonego
napięcia skóry, poprawy jej elastyczności, gęstości oraz poprawy owalu twarzy i kolorytu twarzy. Fale radiowe
stosujemy dodatkowo jako wzbogacenie istniejących zabiegów.
Masaż twarzy na bazie odżywczej maski Organique – połączenie relaksacyjnego masażu twarzy, szyi i dekoltu z
nawilżeniem skóry. Dzięki zastosowaniu puszystej maski z ekstraktem z dyni, masłem shea, olejem sezamowym oraz
algami skóra dostaje odżywczy zastrzyk Zabieg również dostępny w połączeniu z masażem ciepłymi kamieniami, które
potęgują efekt relaksacji

Różności
Młoda dama – pierwsze kroki w Spa dla ciekawskich dziewczynek. Masaż pleców ciepłą oliwką o zapachu czekolady i
pomarańczy oraz masaż twarzy ciepłymi kamieniami. Zabieg skomponowany po to, aby pokazać dziewczynkom
kwintesencję relaksu w Spa.

Młoda dama | 25 min 80 zł
Wojownik | 25 min 80 zł
Odżywczy zabieg na dłonie

| 25 min 80 zł

Odżywczy zabieg na stopy | 45 min 80 zł

Wojownik – idealny dla chłopców podążających śladami dorosłych mężczyzn, którzy wiedzą jak ważny jest prawdziwy
relaks i regeneracja ciała. Masaż pleców i nóg pałeczkami i miotełkami bambusowymi.

Romantyczna, aromatyczna kąpiel z
lampką szampana dla dwojga | 40 min 100 zł

Odżywczy zabieg na dłonie – składa się z peelingu, maski regeneracyjnej oraz ciepłego okładu parafinowego, które
to dają efekt delikatnej, gładkiej i odmłodzonej skóry. Zabieg szczególnie przyjemny i efektowny w okresie jesienno –
zimowym.

Kąpiel solankowa – relaks i detoks
25 min 50 zł - 1 os. | 25 min 70 zł - 2 os,.

Odżywczy zabieg na stopy – kąpiel w aromatycznej soli, usunięcie zrogowaciałego naskórka za pomocą tarki i
regeneracyjna maska pozostawią na długo uczucie świeżości i delikatną skórę na stopach (tarka do pięt gratis!)

Okład borowinowy na wybraną partię pleców
oraz masaż kręgosłupa | 50 min 120 zł

Romantyczna, aromatyczna kąpiel z lampką szampana dla dwojga – chwile relaksu dla dwojga w pachnącym
nektarze do kąpieli bloom essence, przy świetle świec i relaksacyjnej muzyce, czysta przyjemność! Kąpiel może
stanowić zarówno odrębny zabieg, jak i przygotowanie do dalszych etapów odnowy np. masażu
Kąpiel solankowa – relaks i detoks – dzięki zawartości składników mineralnych takich jak siarka i magnez, kąpiel
solankowa łagodzi stany zapalne, wspomaga funkcje mięśni, działa rozluźniająco i uspokaja oraz wypłukuje toksyny z
organizmu.
Okład borowinowy na wybraną partię pleców oraz masaż kręgosłupa – terapia dedykowana do walki z bólem i
napięciami na plecach. Ciepły okład borowinowy nazywany Czarnym Złotem Polski rozgrzewa tkanki, działa
przeciwzapalnie, przeciwbólowo i idealnie przygotowuje tkanki do masażu klasycznego.

PAKIETY z zabiegami dostępne w naszej ofercie:
Złoto Maroka * Rocznica w SPA * Wiosna w SPA * Spa we dwoje * Romantycznie we dwoje *
Weekend SPA w Karpaczu * Przyjaciółki w SPA * Męska sprawa * Kochanym rodzicom *
Wiosenne DAY SPA - Magia piękna
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KĄPIELE
Nie ma nic
przyjemniej
szego,
kiedy po
aktywnym
dniu
zanurzamy
się
w gorącej
wodzie,
w wannie,
w której
bąbelki
delikatnie
masują
nasze ciało.
25 min 50 zł - 1 os.
25 min 70 zł - 2 os.
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Pakiet liftingujący

370,-

Peeling kawitacyjny. Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni wilgotnej skóry poddanej działaniu ultradźwięków. W efekcie dochodzi do rozbijania
martwych komórek naskórka, bez uszkodzeń w głębszych warstwach skóry. Peeling jest całkowicie bezbolesny. Efektami zabiegu jest usunięcie martwych
komórek naskórka oraz zalegających na skórze zanieczyszczeń, głębokie nawilżenie i odżywienie poprzez mikromasaż | 30 min
Zabieg na twarz Nana&Gaba - intensywny zabieg o natychmiastowym efekcie liftingującym. Idealny przed wielkim wyjściem. Uwaga: nie jest dedykowany do
każdego rodzaju skory. Istnieje możliwość zamiany na inny zabieg dobrany do rodzaju skóry. | 75 min
Masaż wyszczuplający: masaż ujędrniający na brzuch, pośladki, przód i tył ud. Jest bardzo pomocny przy odchudzaniu, zapobiega powstawaniu fałd skórnych. |
50 min

Pakiet ujędrniający

370,-

Masaż bańkami chińskimi, częściowy uda i kręgosłup. Podciśnienie wytwarzane w bańce powoduje zassanie skóry, pobudzając krążenie krwi i
płynów ustrojowych. Masaż pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii oraz toksyn z organizmu. Ma nieocenioną moc w
zastosowaniu w kuracji antycellulitowej | 25 min
Antycellulitowy zabieg z falami radiowymi oraz ampułką z kofeiną i teofiliną | 50 min
Rytuał: owocowy wrap– Okład owocowy ma działanie nawilżające i antycellulitowe. Poprawia elastyczność skóry, nadając jej gładkość i
długotrwałe nawilżenie. | 60 min.

DAY SPA

Pakiet relaksacyjny

290 ,-

Masaż ciała aromatyczną świecą: głęboko relaksacyjny masaż wykonywany przy pomocy aromatycznej świecy, której wosk zamienia
się w ciepły i zmysłowy olejek do masażu | 50 min.
SPA dla dłoni – odżywczy zabieg na dłonie: Zabieg obejmuje masaż relaksacyjny i nałożenie na skórę dłoni preparatów regenerujących i
nawilżających (peeling, maska, rękawiczki parafinowe). | 30 min.
Masaż twarzy ciepłymi kamieniami na bazie odżywczej maski Organique | 25 min.

Pakiet oczyszczający

270,-

Detoksykująca kąpiel solankowa. | 25 min
Seans w peelingowi. Dobór z terapeutką odpowiednich składników do stworzenia peelingu naturalnego, do indywidualnych potrzeb skóry. Sesja
rozpoczyna się peelingiem. Kolejnym etapem jest wykonanie delikatnego masażu ciepłym olejem z elementami głaskania. Zabieg doskonale
uwalnia od toksyn i wygładza nasze ciało. | 55 min
Peeling kawitacyjny. Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry poddanej działaniu ultradźwięków. W efekcie dochodzi do rozbijania
martwych komórek naskórka, bez uszkodzeń w głębszych warstwach skóry. Peeling jest całkowicie bezbolesny. Efektami zabiegu jest usunięcie
martwych komórek naskórka oraz zalegających na skórze zanieczyszczeń, głębokie nawilżenie i odżywienie poprzez mikromasaż. | 30 min

Pakiet nawilżający 340 ,-

Peeling ciała o zmysłowym zapachu czarnej orchidei – peeling oczyszcza, wygładza i przygotowuje skórę do przyjęcia aktywnych składników.
Delikatny masaż pobudza mikrocyrkulację i rozluźnia napięte mięśnie.
| 50 min
Odżywczy masaż twarzy na bazie kremowej maski z dynią – niezwykle odprężający masaż twarzy na bogatym w składniki aktywne preparacie
Organique. | 25 min
Rytuał na ciało z Marokańskim Olejem Arganowym i 24-karatowym złotem! Ceremonia składa się z peelingu, oraz relaksującego masażu ciała na
bazie masła shea | 60 min
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