
Cena zabiegu w zł 

/brutto

Czas trwania 

zabiegu w 

min.

1 50,00                   20

2 130,00                 50

3 130,00                 50

4 60,00                   30

5 90,00                   40

6 85,00                   45

7 85,00                   35

8 80,00                   40

9 190,00                 50

10 160,00                 45

11 280,00                 120

12 270,00                 120

13 180,00                 45

14 150,00                 30

Nazwa zabiegu

Masaż relaksacyjny częściowy

Masaż gorącymi kamieniami 

Masaż bańką chińską, antycellulitowy

Klasyczny masaż kręgosłupa z użyciem bańki chińskiej

ZABIEGI NA CIAŁO

170,00/220,00

Antycellulitowy zabieg na ciało *- usuwanie cellulitu z wykorzystaniem fali 

uderzeniowej, masażu wyszczuplającego oraz aktywnego serum.

Antycellulitowy zabieg na brzuch z użyciem fali uderzeniowej z zastosowaniem 

masażu oraz serum

Liposukcja ultradźwiękowa – zabieg silnie redukujący komórki tłuszczowe oraz 

modelujący ciało NOWOŚĆ* -brzuch,-uda,-pośladki

Masaż klasyczny częściowy

Masaż klasyczny całego ciała

Masaż relaksacyjny całościowy

15

Okład Guam na całe ciało w kapsule młodości-silnie redukujący cellulit

Okład Guam na wybrane części ciała w kapsule młodości –silnie redukujący 

cellulit w problematycznych okolicach

Relaksujący zabieg na całe ciało -mycie ciała pianą,peeling,masaż całego ciąła 

,maska,kapsuła młodości-wzbogacony nutami zapachowymi do 

wyboru:kawa,czekolada,kozie mleko,winogron

Regenerujący zabieg na całe ciało, mycie ciała aktywna pianą, peeling, 

relaksacyjny masaż ciała, maska na całe ciało oraz masaż twarzy.

Zabiegi SPA & WELNESS

MASAŻE

40/60

Refleksoterapia stóp.*



16 140,00                 60

17 130,00                 60

18 Solny peeling całego ciała- dedykowany dla mężczyzn. 85,00                   30

19 120,00                 45

20 80,00                   25

21 85,00                   25

22 50,00                   35

23 45,00                   40

24 25,00/30,00/40,00 10-15

25 35,00/40,00/40,00 20

26 40,00/50-80,00 20

27 90,00/45,00/50,00 60-30

1 320,00                 100

2 435,00                 120

170,00/220,00

Cukrowy peeling całego ciała z relaksacyjnym masażem częściowym 

częściowym

Maska na całe ciało (dobrana do potrzeb skóry) i kapsuła młodości

Cukrowy peeling całego ciała- do wyboru kawa, czekolada, kozie mleko, 

winogron, złoto.

Liposukcja ultradźwiękowa – zabieg silnie redukujący komórki tłuszczowe oraz 

modelujący ciało NOWOŚĆ* -brzuch,-uda,-pośladki

Cukrowy peeling całego ciała oraz kapsuła młodości

Piękno ukryte w naturze *- pakiet w oparciu o naturalne kosmetyki linii Terra 

Spa Uzdrowiska „ Świeradów-Czerniawa”  :  -kąpiel świerkowa z ekstraktu z 

kory świerku;-peeling całego ciała z whykorzystaniem peelingu borowinowego;-

masaż relaksacyjny z wykorzystaniem aksamitnego masla borowinowego

15 40/60

Harmonia umysłu i ciała dla Dwojga*- pakiet dedykowany dla Par:-kąpiel w 

piwie/winie(do wyboru);-peeling całego ciała solny/cukrowy(do wyb oru);-

kapsula młodości dla Pana;-zabieg na twarz dobrany do rodzaju skóry dla Pani

PAKIETY SPA

Naturalny borowinowy peeling  całego ciała NOWOŚĆ *

Kapsuła młodości- relaksująca, oczyszczająca i odprężająca całe ciało.

Nawilżająco-odżywczy zabieg parafinowy na dłonie, skórę i paznokcie.

Depilacja woskiem:wąsik/wąsik+broda/twarz*

Depilacja woskiem:plecy/ręce/posladki*

Depilacja woskiem:bikini/ klatka piersiowa*

Depilacja woskiem: nogi całość/łydki/uda*



1 Nawilżający zabieg na twarz z hialuronem dla cery suchej 150,00                 60

2 180,00                 50

3 125,00                 50

4 160,00                 60

5 90,00                   45

6 155,00                 60

7 155,00                 60

8 160,00                 60-70

9 150,00                 60

10 150,00                 60

11 135,00                 50

12 145,00                 60

13 75,00                   40

14 50,00                   20

15 140,00                 60

16 32,00                   20

17 20,00                   10-15

1 85,00                   30

Seans z czystą i aktywną Vit.C z dwufazową maską, peelingiem oraz masażem 

twarzy, szyi i dekoltu.

Naturalna kapiel  świerkowa z wywaru z kory świerku w wannie z 

hydromasażem i perełkami dla 2 osób

Masaż twarzy, szyi, dekoltu z maską algową na twarz.

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

Zabieg oczyszczająco- nawilżający twarz dla mężczyzn.

Regulacja brwi wraz z henną*

Regulacja brwi.*

KĄPIELE 

ZABIEGI NA TWARZ

 Zabieg na twarz z 10%kolagenem.-ekspresowy zabieg przeciwstarzeniowy.

Mezoterapia bezigłowa- zabieg na twarz z wykorzystaniem silnie 

odżywiającego koktajlu.

Zabieg oczyszczający twarz-peeling kawitacyjny, ultradźwięki, maska na twarz

Zabieg z zastosowaniem linii Poisson o wielokierunkowym działaniu 

przeciwstarzeniowym

Zabieg z Vit.U dla cery naczynkowej  oraz z trądzikiem rożówatym- peeling, 

ampułka z Vit. U, maska, masaż twarzy szyi i dekoltu. 

Odmładzający zabieg z wykorzystaniem kawioru.

Zabieg oczyszczająco-regenerujący twarz peeling kawitacyjny, ultradźwięki, 

masaż na twarz, maska

Dermasebum -zabieg na twarz dedykowany dla cery tłustej, zmniejszający 

trądzik młodzieńczy oraz dorosłych.

Zabieg odżywczo-oczyszczający twarz z ampułką, peelingiem kawitacyjnym 

maską oraz masażem twarzy, szyi i dekoltu. 

„Lifting bez skalpela”- zabieg na twarz z zastosowaniem fal radiowych .



2 50,00                   30

3 60,00                   30

4 85,00                   30

5 90,00                   30

6 90,00                   30

7 85,00                   30

1 25,00                   60

2 40,00                   60

3 25,00                   45

4 40,00                   45

5 45,00                   60

6 60,00                   60

1 95,00                   30-45

2 140,00                 30-45

3 110,00                 30-45

4 80,00                   30-45

5 85,00                   30-45

6 90,00                   35

7 130,00                 30-45

8 120,00                 30-45

9 90,00                   30-45

Karboksyterapia-zmarszczki i cienie wokół oczu

Karboksyterapia- zmarszczki i cienie wokół oczu wraz z pielęgnacją twarzy 

Karboksyterapia-rewitalizacja skory jedna okolica zabiegowa

Karboksyterapia-łysienie

Karboksyterapia -redukcja tkanki tłuszczowej pośladki i uda

Karboksyterapia-cellulit brzuch

Karboksyterapia-blizny (pooperacyjne i po trądzikowe)

Karboksyterapia-rozstępy jedna okolica zabiegowa do wyboru (brzuch, biodra i 

pośladki)

Jacuzzi dla1-2 osób 

Jacuzzi dla 3-4 osób 

Sauna fińska z jacuzzi dla 1-2 osób

Sauna fińska z jacuzzi dla 3-4 osób

Karboksyterapia -redukcja tkanki tłuszczowej – jedna okolica zabiegowa do 

wyboru (brzuch, pośladki, biodra)

Karboksyterapia

Kąpiel dla Dwojga –perełkowa z hydromasażem-Piwny zawrót głowy.

Kąpiel dla Dwojga w winie- perełkowa z hydromasażem- Kąpiel Dionizosa.

Kąpiel MAGNEZOWA w wannie z hydromasażem i perełkami dla 2 osób

Sauna fińska (sucha)dla 1-2 osób

Sauna fińska (sucha)dla 3-4 osób

SAUNA I JACUZZI

Kąpiel perełkowa w wannie  hydromasażem i perełkami w wodzie mineralnej 

dla 2osób

Kąpiel  w pudrowej kuli w wannie z hydromasażem oraz perełkami dla 2osób

Kąpiel z hydromasażem z naturalnym surowcem (Borowina)2osób.



* cena nie podlega rabatowaniu


