Kosmetyczny masaż symetrii twarzy
+ dobrana do cery ampułka i maska

PIELĘGNACJA TWARZY
LUX SPA PEVONIA
ODMŁADZAJĄCY ZABIEG NA DŁONIE- GRATIS!

Kuracja Lumafirm Lift & Glow

60min/319zł

Kuracja Luminous C & Sea

60min/329zł

Pobudzający głębokie warstwy skóry zabieg,zwiększający produkcję komórek.
Poprawia mikrokrążenie naskórka,jędrność i sprężystość skóry.
W efekcie mięśnie rozluźniają się, napinając owal twarzy.

Dodatkowo do zabiegu:

Rewolucyjna technologia zabiegu nadaje cerze natychmiastowe rozświetlenie,
efekt wygładzenia oraz silnego pojędrnienia skóry. Rozjaśnia przebarwienia
hamując proces zaburzenia hiperpigmentacji wyrównując jej koloryt.

Czteroetapowy zabieg łączący wysokie stężenie witaminy C z liofilizowanymi
wodorostami morskimi w formie maski algowej. Doskonała kuracja
multiwitaminowa o działaniu regenerującym, rozjaśniającym i ochronnym.

Kuracja Magia Róży RS2

Oxybrazja:
Peeling kawitacyjny:

PREMIUM PEVONIA
PERFEKCYJNA CHWILA DLA PIĘKNEJ CERY

Hydra Cloud – zabieg intensywnie nawilżający

Naturalny peeling cukrowy

Kojący czas dla skóry wrażliwej, ze skłonnością do rumienia. Zabieg pozostawia
skórę wyciszoną, zabezpieczając ją przed działaniem szkodliwych czynników
zewnętrznych.

Rejuvenate Dry Skin – zabieg nawilżający

50min/229zł

Niezwykle nawilżająco-relaksujący zabieg dla odwodnionej i spierzchniętej skóry.
Dodatek w postaci peelingu kawitacyjnego pozostawi skórę rozjaśnioną,
dotlenioną oraz pełną młodzieńczego blasku.

Lacto-Flora Peel– zabieg oczyszczająco-złuszczający

50min/219zł

Zabieg wygładzający strukturę skóry opierający się na kompleksie kwasów
owocowych, rozjaśniający przebarwienia naskórka oraz utrzymujący stabilny
poziom nawilżenia. Wspomaga leczenie trądziku, dotlenia, oczyszcza,
odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, reguluje łojotok.

Pure Skin Charcoal- zabieg dla cery problematycznej

Lift&Glow Eye Contour-zabieg rozświetlający na okolice oczu 40min/179zł
Zabieg wyróżnia się wyjątkowym i innowacyjnym kompleksem liftingującym,
który nie tylko wzmacnia i ujędrnia skórę, ale również zredukuje
obrzęki i cienie wokół oczu.

Oxybrazja- zabieg dotleniająco- oczyszczający

30min/125zł

30min/125zł

Gwarancja doskonałego wygładzenia i poprawy regeneracji skóry. Peeling
dokładnie oczyszcza skórę i detoksykuje, silnie nawilża oraz działa pojędrniająco.

RYTUAŁY SPA
ŹRÓDŁO WSPANIAŁEGO SAMOPOCZUCIA,
RELAKSU ORAZ PIĘKNEGO CIAŁA

Odprężająca Podróż Do Świata Alpejskiego Klimatu

50min/199zł

Wodno-tlenowa terapia oczyszczająca . Niezwykle bezpieczny i bezbolesny
zabieg pozwalający oczyścić skórę z martwych komórek naskórka jak również
wpływa na lepsze ukrwienie i dotlenienie skóry.

80min/269zł

Ceremonia czterech wyciszających kroków pozwalająca przenieść się
do esencjonalnego świata błogiego relaksu. Oczyszczająco- mineralizujący
seans w mikrocząsteczkowej kąpieli z dodatkiem sienno-ziołowych aromatów
traw pozwoli poczuć siłę natury pochodzącą z górskiego mikroklimatu.

Dotyk harmonii:
Kwiaty roślin łąkowych & lawenda - moment głębokiej relaksacji
Dotyk energii:
Werbena & rokitnik zwyczajny - siła wigoru i witalności
Dotyk piękna:
Żurawina & Miód -chwila doskonałej pielęgnacji

Rytuał: kąpiel stóp/peeling ciała/kąpiel parowa z okładem/relaksujący masaż

ZABIEGI NA CIAŁO
WYJĄTKOWA CHWILA GŁĘBOKIEGO
ODŻYWIENIA I ODPĘŻENIA

50min/189zł

Zabieg niwelujący problemy skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej.
Zapewnia widoczne rezultaty wspierając proces leczenia, działa antyseptycznie
i antybakteryjnie. Kontroluje rozwój bakterii, działa keratolitycznie oraz łagodzi
podrażnienia.

Wygładzająca Mleczna Kąpiel
40min/89zł/ 1 os. 40min/129zł/ 2 os.
Naturalne mleko do kąpieli, z dodatkiem mleka koziego doskonale oczyszcza,
nawilża i odżywia skórę. Szczególnie wskazane dla skór odwodnionych
i przesuszonych. Zawiera bogactwo łatwo przyswajalnych tłuszczów, białka
i mikroelementów, które nawilżają i zmiękczają skórę.

MARZENIE DLA DWOJGA

Głębokie oczyszczenie skóry,poprawa ukrwienia oraz gwarancja nawilżenia.
Skóra po zabiegu staje się aksamitnie gładka i miękka w dotyku, doskonale
przygotowana do kolejnych zabiegów.

Detoksykujący peeling solny

Rytuał Wyszczuplająco- Modelujący

80min/239zł

Zabieg wpływający na poprawę gęstości i jędrności skóry, dzięki zastosowaniu
preparatów aktywnych o właściwościach drenujących. Zastosowanie intensywnych
technik masażu pozwoli uwolnić skórę od nadmiaru tkanki tłuszczowej
i niechcianego cellulitu.

Zabieg: detoksykujący peeling/masaż wyszczuplający/koncentrat drenujący/
maska z alg morskich

Alpejskie Odprężenie w Kapsule Jet SPA

80min/249zł

Zabieg odmładzająco-nawilżający na ciało spełni oczekiwania zarówno kobiet
jak i mężczyzn, którzy potrafią delektować się chwilami relaksU i pragną
zapomnieć o codziennym stresie. Wykorzystana maska, posiada wysokie
zdolności antyoksydacyjne, doskonale odżywia i regeneruje skórę.

+ DO KAŻDEGO RYTUAŁU DEGUSTACJA WINA WRAZ Z DESKĄ SERÓW I OWOCÓW

OTULAJĄCY MOMENT PRZYJEMNEJ REWITALIZACJI

50min/289zł

50min/209zł

45zł
35zł

PEELING

Intensywnie nawilżający zabieg o działaniu głęboko wygładzającym
opierającym się na kwasie hialuronowym. Stymuluje naturalne mechanizmy
nawilżania skóry, wzmacniając i chroniąc płaszcz hydrolipidowy, poprawia
elastyczność, działa również przeciwstarzeniowo dając efekt „nowej skóry”.

Soothing Sensitive – zabieg do skóry wrażliwej

Rytuał Zieleniecka Rewitalizacja

Zabieg: wygładzający peeling / odżywczy okład / odprężający masaż

PIELĘGNACJA CIAŁA

60min/299zł

Niezrównana kuracja wyciszająca dedykowana skórom nadreaktywnym
oraz podrażnionym. Efekt natychmiastowego ukojenie skóry wrażliwej,
zmniejszenie przekrwienia oraz poprawa mikrokrążenia.

45min/169zł

ZMYSŁOWE ODPRĘŻENIE PRZY BLASKU ŚWIEC I WINIE

Niezapomniane Chwile

Rytuał: wygładzający peeling/ masaż całego ciała 50 `/ maseczka na twarz

Winna rozkosz

60min/219zł

Zabieg: wygładzający peeling/relaksacja w Kapsule SPA/pielęgnujący mus

80min/469zł

Wyjątkowy zabieg dla par, gwarantujący niezapomniane doznania w asyście
winnych aromatów. Doskonałe odżywienie i regeneracja skóry podczas
relaksującej kapieli w ekstrakcie z czerwonego wina. Zwieńczeniem
romantycznej przygody będzie masaż całego ciała upajającym winnym
musem. Razem wszystko smakuje lepiej.
Rytuał: autopeeling w łaźni parowej/kąpiel z hydromasażem/
masaż całego ciała 30`

Czekoladowe Love

80min/429zł

Aromatyczna słodka kąpiel w wannie z hydromasażem , poprzedzona autorskim
odżywczym czekoladowym peelingiem całego ciała w mokrej saunie SPA.
Finiszem tej czekoladowej przygody będzie regenerujący masaż z efektem
pięknej skóry o zmysłowym zapachu poprawiającym nastrój.
Smakowity relaks we dwoje.
Rytuał: autopeeling w łaźni parowej / kąpiel z hydromasażem /
czekoladowy masaż 30`

Rozgrzewający Żuberek w Alpejskim SPA

80min/449zł

Regenerująco-aromaterapeutyczna kąpiel poprzedzona rozgrzewającym
imbirowym peelingiem ciała. Autorki seans w saunie parowej wraz z witkami
eukaliptusowymi- w towarzystwie mrożonej żubrówki - do degustacji .
Rytuał zakończony jest antystresowym masażem relaksacyjnym .
Rytuał: autopeeling w łaźni parowej / kąpiel z hydromasażem /
masaż relaksacyjny 30`

ZIELENIECKIE UKOJENIE
Autorski głęboko odprężający masaż

Kojące ciepło wraz z odświeżającym prysznicem w asyście mikromasażu doskonale
zbalansuje zmęczone ciało. Poczuj siłę aromaterapii górskich ziół, która przywróci
harmonię ciała i spokój ducha. Efekt wypoczętej i zrelaksowanej skóry.

80min/449zł

Głęboko dopieszczający autorski rytuał wellness dla dwojga na bazie
aromatycznego masła shea wraz z masażem twarzy i witaminową maską.
Kuracja poprzedzona wygładzającym peelingiem w oparciu o ferie świeżych
aromatów . Pozwólcie sobie na niepowtarzalne doznania we dwoje.

60 min/199zł

Wyobraź sobie, że w trakcie niesamowitego zabiegu, wyruszasz w świat
ulubionych aromatów i zapachów.
Otacza Cię dźwięk ulubionych akordów muzyki, rodzaj natężenia dotyku
dopasowany jest do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Pozwól sobie na chwilę aromatycznej harmonii ciała i duszy w górskim klimacie.

MASAŻE

DODATKOWO DO ZABIEGU:

DOSKONAŁA HARMONIA CIAŁA I DUSZY

Vitalstone

50min/189zł

Rytualny masaż woskiem świecy

50 min/179zł

Głęboko odprężający masaż ciała gorącymi kamieniami.
Doskonale regeneruje, zmniejsza napięcie mięśni i przywraca wewnętrzna
równowagę i harmonię.

Relaksacyjny masaż świecą przynosi ukojenie skórze zmęczonej i wysuszonej.
Aromatyczne olejki nawilżają, działają antyoksydacyjnie i ujędrniająco.
A do tego znakomicie odprężają i relaksują.

Energetyzujący masaż aromaterapeutyczny

50min/179zł

Wyjątkowy kojący masaż z wykorzystaniem specjalnej kompozycji olejków
eterycznych. Uwalnia ciało od napięć i stresu zapewniając błogi relaks.

Odżywcza Magia Dotyku

25 min/99zł 50min/189zł

Cudowny masaż, którego celem jest wprowadzenie w stan całkowitego
rozluźnienia i odprężenia. Zabieg opiera się na szlachetnym składzie
odżywczego masła shea o hipnotyzującym zapachu.

Czekoladowy Relaks

25min/99zł 50min/189zł

Aromat ciepłej czekolady działa niezwykle relaksująco, odprężająco
oraz sprzyja wysokiej ekscytacji poprzez stymulację wytwarzania endorfin.
To uczta nie tylko dla ciała, ale również dla zmysłów.

Rezonansowy masaż pleców

40min/139zł

Masaż opierający się na połączeniu naturalnych olei aromaterapeutycznych
z trzema różnymi technikami masażu; w tym masażu klasycznego z bańką
chińska. Zwieńczeniem terapii będzie masaż dźwiękiem mis tybetańskich.

Miodowy Detoks

25min/89zł

Masaż ciepłym miodem łączy dobroczynne działanie klasycznej terapii
relaksacyjnej i stymulacji pracy gruczołów potowych, która prowadzi
do detoksykacji organizmu.

Masaż rezonansowy antycellulitowy

50min/199zł

Masaż modelujący sylwetkę lub jej problematyczne obszary.
Na ten niezwykle skuteczny i intensywny zabieg składa się masaż bańką
chińską, terapeutyczny masaż uciskowy oraz masaż dźwiękiem
mis tybetańskich.

Masaż klasyczny

25min/79zł

50min/179zł

Intesywne techniki masażu pozwolą odprężyć ciało i zniwelować oznaki
zmęczenia. Pobudzający ciało zabieg, zwiększający elastyczność mięśni
oraz łagodzący napięte partie ciała.

Masaż stóp z elementami refleksologii

25min/79zł

Masaż stóp przywraca równowagę ciała i ducha. Reguluje funkcje
organizmu, inicjuje i poprawia samopoczucie. Eliminuje oznaki zmęczenia.

Masaż sportowy

25 min/99zł

50min/189zł

Masaż będący częścią odnowy biologicznej sportowca. Bardzo intensywna
terapia pobudzająca, dopasowany do rodzaju wykonywanej aktywności
fizycznej i natężenia obciążenia mięśniowego.

Naturalny magnez morski, który rozluźnia napięcie mięśni, skurcze,
zmniejsza ból i stany zapalne.
25zł/do każdego

Peeling do masażu:
KapsułaJetSPA:
Kąpiel perełkowa:

masażu

89zł / 20min
79zł / 30min
89zł / 30min

PIĘKNE DŁONIE I STOPY
Odżywcze SPA dla dłoni

79zł/40min

Regenerujące SPA dla stóp

99zł/40min

Niezwykle relaksujący rytuał dla Twoich dłoni. Dzięki niemu skóra stanie się
odżywiona,zmiękczona i głęboko zregenerowana.Zabieg jest idealnym
dopełnieniem zabiegów pielęgnujących ciało oraz twarz.

Wyjątkowy rytuał zabiegowy dla wymagających regeneracji stóp,
składający się z oczyszczającej kąpieli stóp w aromatycznych solach,
wygładzającego peelingu i regenerującej maski zastosowanej w warunkach
okluzji skóry.

KIDS SPA

MENU
- SPA -

WSZYSTKIE ZABIEGI DLA DZIECI WYKONUJEMY W OBECNOŚCI RODZICA/OPIEKUNA.

Słodki czekoladowy masaż pleców
Soczysty owocowy masaż pleców
Cytrusowy relaks w SPA
(masaż rodzica wraz z dzieckiem)
Kolorowe paznokcie księżniczki

20min/69zł
20min/69zł
30min/149zł
30min/40zł

OPRAWA OKA
Henna brwi i rzęs + regulacja
Henna brwi
Henna rzęs
Regulacja brwi

49zł
29zł
19zł
15zł

„Sekret harmonii
i ukojenia
rozpoczyna się
właśnie dziś”

REGULAMIN
1. Do SPA najlepiej przyjśc 5 minut przed rozpoczęciem zabiegu.
2. Spóźnienie na zabieg odbywa się kosztem przewidzianego
czasu zabiegu.
3. O zmianie terminu lub odwołania rezerwacji należy
poinformować co najmniej 4 godziny przed planowaną wizytą.
4. W przypadku anulacji na 2 godziny przed planowanym
zabiegiem, SPA zatrzega sobie prawo do obciążenia gościa 50%
kosztem zamówionej usługi, a nie odwołanie zabiegu i nie przyjście
o wyznaczonej godzinie - 100% kosztem zamówionej usługi.
5. Gabinety znajdują się na pierwszym piętrze.
Dziękujemy dyrekcja i pracownicy Vital & SPA Resort Szarotka

INFORMACJA
I REZERWACJA ZABIEGÓW:
RECEPCJA SPA
TEL.: +48 781 333 334
TEL.: 74 869 71 00
( wewnętrzny 114)
E-MAIL: SPA@SZAROTKA.EU

