
SPA MENU

STREFA WELLNESS

Zapraszamy w godzinach  9.00 - 21.00

Basen z hydromasażem i przeciwprądem,sauna sucha, sauna mokra, sauna na podczerwień, Jacuzzi.Pałac Brunów tel. 75 784 0210      Numer do recepcji z pokoju hotelowego: 50

STREFA WELLNESS

MASAŻE

         

Liftingująco modelujący masaż twarzy
30 min / 250 zł
45 min / 280 zł z maską algową
Pobudza głębokie mięśnie twarzy, poprawia napięcie i jędrność, powoduje zwiększenie
cyrkulacji krwi i stymulację metabolizmu skóry.
 
MASAŻ KLASYCZNY 50 min/180 zł       25 min / 125 zł
Podstawowa technika masażu wpływająca na poprawę stanu mięśni, poprzez obniżenie napięcia.

MASAŻ RELAKSACYJNY 50 min / 180 zł
Doskonale wpływa na rozluźnienie istniejących napięć mięśni
i rozładowanie stresu. Uspokaja, odpręża i poprawia elastyczność skóry.  

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 50 min / 230 zł
wyjątkowo skuteczny i przyjemny zabieg na ciało.
Jest zbawienny dla zmęczonego i zestresowanego ciała i umysłu.

MASAŻ NA MAŚLE SHEA 50 min / 230 zł
Masaż ciała z zastosowaniem masła Shea. Ma silne działanie nawilżające i odżywcze dla skóry. 
Może być zarówno masażem relaksacyjnym jak i klasycznym
 

Makijaż 200 zł 

Wizyta w SPA
Na umówiony zabieg zalecamy przyjść 5 min. wcześniej.

Spóźnienie na umówiony zabieg odbywa się kosztem przewidzianego czasu zabiegu.

Anulacja wizyty:
do 6 godzin przed zabiegiem - bezkosztowa

do 3 godzin przed zabiegiem - 50 % ceny zabiegu
w czasie krótszym niż 3 godziny -100 % ceny zabiegu

 DLA MĘŻCZYZN

Man–Esthetic 60 min / 290 zł
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic
oczu z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN DBAJĄCYCH
O SWÓJ WYGLĄD, NOWOCZESNY WIZERUNEK I ZDROWIE

YONELLE 
Wyjątkowa marka kosmetyczna wyspecjalizowana w odmładzaniu wyglądu skóry.

Marka wielokrotnie  nagradzana i doceniana za innowacyjność. 
Znaki firmowe YONELLE to zachwycająca gładkość skóry i spektakularne 

efekty przeciwzmarszczkowe.



.
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ZABIEGI PREMIUM

EKSKLUZYWNE, WIELOFAZOWE ZABIEGI
ODMŁADZAJĄCE WYGLĄD CERY,
O WYJĄTKOWO KOMFORTOWYM PRZEBIEGU
I WYBITNEJ SKUTECZNOŚCI.

Spilantol Mimical Effect 75 min / 370 zł
Zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący owal twarzy. Polecany do każdego 
rodzaju cery, zarówno z rysującymi się, jak i utrwalonymi zmarszczkami mimicznymi.

Biofusion Second Skin 75 min / 370 zł
Zabieg biologicznie regenerujący z witaminą C. Idealny do skóry dojrzałej, suchej i odwodnionej.
Radykalnie poprawia nawilżenie, elastyczność i jędrność.

ZABIEGI PRO & CONTRA

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE POMAGAJĄCE ELIMINOWAĆ 
NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE PROBLEMY ZE SKÓRĄ

Pro-Vital 60 min/290 zł
Zabieg intensywnie nawilżający do każdego typu skóry z objawami odwodnienia, 
wysuszenia, dyskomfortu.

Pro-Lift 60 min/290 zł
Szybki lifting bankietowy błyskawicznie poprawiający wygląd skóry 
zmęczonej, słabo nawilżonej i wiotkiej.

Contra-Redness 60 min / 290 zł
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka. Doskonały do skóry
wrażliwej z tendencją do podrażnień

CBD PRO PERFECTION 60 min / 310 zł
zabieg poprawiający stan i wygląd cery mieszanej i tłustej  z uporczywymi niedoskonałościami, 
z wykorzystaniem farmaceutycznego kannabidiolu CBD, kwasu salicylowego 
 i japońskiego węgla ubame.

Zabiegi Pro&Contra mogą być również wykonane w wersji Lux z zastosowaniem 
indywidualnie dobranej maski hydroinfuzyjnej z dopłatą 60 zł.

 ZABIEGI EXPRESS BEAUTY

ZABIEGI TYPU S.O.S. DAJĄCE BŁYSKAWICZNY EFEKT 
WYPOCZĘTEJ, ROZŚWIETLONEJ SKÓRY DZIĘKI 
POŁĄCZENIU SUBSTANCJI PEELINGUJĄCYCH Z SILNYMI 
NAWILŻACZAMI.

Rewitalizacja 45 min/220 zł
Zabieg bankietowy do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi
oznakami starzenia się.

Mandel Express Peel 30 min / 190 zł
Ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu
migdałowego do każdego rodzaju skóry
łącznie z wrażliwą i naczynkową.

S.O.S. wokół oczu 30 min /110 zł / 80 zł*
Zabieg z płatkami hydroinfuzyjnymi. Ekspresowo nawilża i nadaje
młodszy, wypoczęty wygląd.
*wykonywany w trakcie przeprowadzania
masaży i zabiegów na ciało. 

 LUKSUSOWA PIELĘGNACJA CIAŁA

LUKSUSOWE MASAŻE PEELINGUĄCE LUX 2 W 1

Silk Bio-Revital 60 min/320 zł
Masaż o działaniu relaksującym i rewitalizującym
Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu ciała. 
Pomaga pozbyć się skutków stresu i dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym napięciem
mięśni. Polecamy szczególnie osobom zmęczonym,z przesuszoną, podrażnioną skórą, 
jak również kobietom w ciąży i po porodzie.

Silk Perfect Contour 60 min / 320 zł
Masaż o działaniu modelującym i odprężającym. Luksusowa procedura polegająca 
na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu ciała. Silnie działające kosmetyki specjalistyczne
stymulują funkcje skóry, dając efekt anti-aging. Polecamy szczególnie w trakcie kuracji 
odchudzających oraz w profilaktyce cellulitu, rozstępów i wiotczenia.
Zabieg może być wykonywany u kobiet w okresie karmienia naturalnego

 NOWOŚĆ

VIT. C FORTE PEEL 60 min. / 310 zł
zabieg rozświetlający i odświeżający wygląd skóry z  infuzyjną 20%  witaminą C forte 
i kwasem migdałowym do każdego rodzaju skóry , poza bardzo wrażliwą.


