Zapraszamy

KOSMETYKA TWARZY
TOPP LIFTING – innowacyjny zabieg detoksykująco – regenerujący z użyciem peelingu
magnetycznego na bazie innowacyjnego serum z ekstraktem ze śluzu ślimaka.
160 zł
MOISTURISING BEAUTY – zabieg nawilżający, odżywiający i wzmacniający naturalny płaszcz
ochronny skóry niedopuszczając do jej odwodnienia, jednocześnie chroniąc skórę przed
powstaniem zmarszczek.
150 zł
SOOTHING FOR THE SKIN – zabieg przywracający natychmiastowe ukojenie cery wrażliwej z
użyciem kosmetyków całkowicie pozbawionych konserwantów i alergicznych substancji
zapachowych.
150 zł
PURITY OF NATURE – zabieg normalizujący i regulujący pracę gruczołów łojowych, łagodzi
stany zapalne skóry oraz przyspiesza procesy regeneracyjne naskórka jednocześnie poprawiając
nawilżenie partii narażonych na przesuszenie – policzków, nosa i szyi.
150 zł
NEW SKIN – zabieg przeznaczony do cery naczynkowej, skłonnej do podrażnień, obkurczający
naczynia krwionośne równocześnie wzmacniając ściany naczyń na pękanie, przywracając im
elastyczność oraz zmniejszając wrażliwość termoreceptorów skóry.
150 zł
GOLDEN LIFTING – terapia przygotowana z myślą o intensywnej pielegnacji skóry dojrzałej oraz
odwodnionej. Jej działanie opiera się na połączeniu złota koloidalnego z wyselekcjonowanymi
substancjami roślinnymi. Do zabiegu – prezent.
220 zł
PLATINUM CARE – kompleks pielęgnacyjny składający się z trzech unikalnych komponentów:
rozdrobnionej koloidalnej platyny, peptydów high-tech MatrixylTM Synthe’6TM oraz ekstraktu
z perskiego drzewa jedwabnego o silnym działaniu zapobiegającym starzeniu się skóry,
wyrównującym jej koloryt oraz wygładzającym zmarszczki mimiczne.
300 zł
YOUTHESSENSE GOLD SUPREME– idealny wybór dla osób, które chcą przedłużyć młodość i
piękno skóry. Inteligentny i prosty system pielęgnacji oraz niespotykany komfort przywrócenia
naturalnego blasku i zachowania młodości skóry. Stanowi kompleksową kurację wykazując
działanie przeciwstarzeniowe, antyoksydacyjne oraz nawilżające.
220 zł

SPECIAL CARE TREATMENT - zaskocz swoją skórę delikatnością i skutecznością działania
preparatów bez parabenów, konserwantów i alergenów. Zabieg dedykowany dla skóry wymagającej
odbudowy, wrażliwej, atopowej oraz dla kobiet w ciąży.
160zł

EYE CONTOUR - zabieg wskazany dla delikatnej i wrażliwej skóry okolic oczu, pobudza
mikrocyrkulacje krwi i limfy, dzięki czemu redukuje worki pod oczami, obrzęki i delikatne
zasinienia.
160 zł
FOR MEN - zabieg przeciwdziałający starzeniu się męskiej skóry, działający normalizująco na
tłuste i wyrównujący niedobory wilgoci w suchych partiach skóry. Wysoce skoncentrowane
składniki pielęgnacyjne stanowią odpowiedź na typowe problemy cery mężczyzny.
150zł
MASAŻ KOSMETYCZNY TWARZY Z MASECZKĄ ALGOWĄ LUB KREMOWĄ – zabieg
przeznaczony dla kobiet ze skórą szarą, zmęczoną, źle odżywioną, zwiotczałą, niedotlenioną,
pozbawioną elastyczności, jędrności i blasku. Szczególnie polecany osobom żyjącym w ciągłym
stresie i przemęczeniu.
90 zł
MEZOTERAPIA BEZIGLOWA - jest to najnowocześniejszy, nieinwazyjny system odmładzania
skóry. To nowy sposób transportu substancji w niwelowaniu zmarszczek, cellulitu, rozstępów,
wiotkości i przebarwień skóry. Stanowi alternatywę dla klasycznej mezoterapii igłowej.
twarz, szyja, dekolt: 190 zł
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA - (+ampułka i algi) jest najpopularniejszą metodą
mechanicznego złuszczania naskórka. Zabieg polega na usunięciu warstw naskórka za pomocą
urządzenia wyposażonego w głowice ścierające, pokryte diamentem.
twarz, szyja,dekolt: 180 zł
PEELING KAWITACYJNY - (+ampułka i algi) to nowoczesna metoda wykorzystywana do
bezbolesnego i głębokiego oczyszczania skóry, alternatywa dla tradycyjnej metody manualnego
oczyszczania twarzy. Usuwanie zanieczyszczeń oraz martwych komórek skóry następuje w sposób
bezpieczny i pozbawiony efektów ubocznych.
twarz, szyja dekolt: 150 zł
OIL SKIN PURITY – terapia normalizująca - zabieg na twarz na bazie zielonej glinki i olejku herbacianego dla cery tłustej i wrażliwej, skutecznie detoksykuje skórę i balansuje łojotok, przeznaczony dla młodzieży w wieku 12-18 lat
170 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
RYTUAŁ ZŁOTO CEJLONU - czteroetapowy zabieg na bazie olejków arganowych i cząsteczek
złota; luksusowa kąpiel, peeling z drobinkami 24 karatowego złota, świetlista złota maska oraz
odżywczy masaż całego ciała.
300 zł
VEGAN NATURE – aromatyczny, cudowny zabieg inspirowany czterema żywiołami: ziemia,
ogień, woda, powietrze. Bogactwo czynnych składników odżywia i regeneruje, przywraca jędrność
i gęstość skóry. Na zabieg składa się: suchy peeling ciała, maska nawilżająca lub ujędrniająca oraz
masaż całego ciała.
260 zł
RYTUAŁ TARZAN – zabieg dla Panów składający się z czterech etapów na bazie zapachowej
mchu i drzewa tekowego; aromatyczna kąpiel, peeling, odżywcza maska oraz masaż całego ciała
masłem shea z wyciągu roślin.
300 zł
CZARNA ORCHIDEA – dla kobiet pragnących skutecznych doznań i szybkich efektów zarówno
poprawiających napięcie jak i elastyczność skóry. Składniki preparatów stanowią jeden z
najbardziej wartościowych roślinnych produktów anti-age.
160 zł

SOCZYSTA POKUSA - owocowa przyjemność dla ciała i odżywcza uczta dla skóry. Arbuzowy
zabieg body wrapp ujędrniający i uelastyczniający skórę. Odżywia, dotlenia komórki i pobudza
naturalne mechanizmy oczyszczająco-drenujące. Działając antyoksydacyjnie i chroniąc przed
działaniem promieni UV zapewnia pielęgnację skóry o każdej porze roku.
150 zł
CZEKOLADOWA ROZKOSZ - aromatyczna propozycja wyszczuplająco-regenerująca. Apetyczne
kakaowe body wrapp o pobudzającym zmysły zapachu i działaniu stymulującym produkcję
endrofin a także redukuje cellulit, wygładza i uelastycznia skórę.
150 zł
BŁOTO Z MORZA MARTWEGO – głęboko oczyszczający zabieg body wrapp z wykorzystaniem
produktu z wysoką koncentarcją minerałów i pierwiastków śladowych o niepowtarzalnych
właściwościach leczniczo-kosmetycznych.
120 zł
PEELING NA CAŁE CIAŁO - łagodnie usuwa zrogowaciały naskórek oraz toksyny z powierzchni
skóry sprawiając, że pozostaje ona gładka i miękka w dotyku.
80 zł

MASAŻE
BLASK ZŁOTA - MASAŻ ZŁOTYM OLEJKIEM – relaksacyjny masaż całego ciała z użyciem oleju z
drobinkami złota o działaniu odżywczym i regenerującym. Upragniony relaks dla ciała, umysłu i duszy.
całościowy 140 zł, częściowy 80 zł
MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ – z zastosowaniem specjalnej czekolady do masażu wykorzystuje cenne
właściwości ziaren kakaowca, które działają regenerująco, odżywczo i popudzająco produkcję endorfin.
całościowy 180 zł

MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ - sprawia, że skóra staje się nawilżona, gładka i aksamitna w dotyku.
Przynosi ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję. Doskonale relaksuje a ciepło i unosząca się woń
olejków działa na wszystkie zmysły.
całościowy 160 zł, częściowy 90 zł
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI - wykonywany jest przy pomocy czarnych, bazaltowych kamieni,
dzięki którym uzyskuje się efekt głębokiego relaksu przy przepływie pozytywnej energii i kreowaniu uczucia
równowagi (masaż wykonywany w sezonie jesienno-zimowym)
całościowy 130 zł, częściowy 70 zł
MASAŻ CIEPŁYM OLEJKIEM – jako źródło absolutnego relaksu i wyciszenia stanowi sekret skutecznego
przedłużenia życia poprzez uzyskanie harmonii duszy i ciała. Zbawienny dotyk terapeuty likwiduje wszelkie
napięcia i bóle mięśni.
całościowy 140 zł, częściowy 80 zł
HEISSE ROLLE MASAŻ PLECÓW – okłady ciepłymi ręcznikami z elementami masażu i aromaterapii,
stanowią głęboko rozluźniający i relaksujacy wstęp do masażu kręgosłupa. Zaletą jest rozgrzewające i
rozluźniające działanie ciepła na mięśnie karku i kręgosłupa.
70 zł

MASAŻ KLASYCZNY - zwany też szwedzkim, oddziaływuje na zewnętrzne warstwy mięśni oraz tkanki
miękkie, zwiększa przepływu tlenu we krwi i usuwa toksyny z mięśni oraz poprawia ich elastyczności.
całościowy 120 zł, częściowy 70 zł
MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ – poprawia mikrokrążenie i rozbija tkanke tłuszczową, przyspieszając procesy
lipolizy, wygładza i ujędrnia skórę oraz usuwa toksyny z organizmu. Jest idealnym rozwiązaniem jako
zabieg antycellulitowy modelując sylwetkę. Masaż bańką powoduje także zmniejszenie napięcia
mięśniowego, które powoduje np. bóle kręgosłupa, a także uciskanie splotów nerwowych i stopniowe
powstawanie dolegliwości całego ciała.
częściowy 70 zł
MASAŻ STÓP – w trosce o Twoje stopy - to jeden z najprzyjemniejszych sposobów na relaks. Nie tylko k oi
ból i zmęczenie stóp, ale również odpręża, uspakaja i wycisza cały organizm.
60 zł

BAJKOWY MASAŻ PLECÓW - czarodziejskie zapachy przeniosą każdego w baśniowy sen ( dla
dzieci od 4 do 9 lat)
50 zł
MASAŻ PLECÓW - doskonały relaks i odprężenie, przynosi ulgę zmęczonym mięśniom pleców i
kręgosłupa - na bazie masła z mango lub żurawiny, dedykowany dla dzieci 12-16 lat
50 zł

KĄPIELE SPA
KĄPIEL KLEOPATRY – to kąpiel w mleku, która stanowi jedną z najskuteczniejszych, naturalną
metodę dbania o zdrową i ujędrnioną skórę. Enzymy zawarte w mleku, nawilżają skórę oraz
delikatnie ją napinają. Relaks połączony z pielęgnacją to doskonały sposób na dobre
samopoczucie.
90 zł
KĄPIEL BAWARCZYKA – zabieg spacjalnie dla mężczyzn - to kąpiel w prawdziwym piwie,
zawierającym słód, jęczmień oraz witaminy z grupy B, co stanowi doskonałą mieszankę i sposób na
relaks. Dodatkowo do każdej kąpieli serwowany jest kufel piwa, który ma wzmocnić działanie piwa
kąpielowego.
90 zł
KĄPIEL AROMATYCZNA z hydromasażem – różana, lawendowa, borówkowa, czekoladowa oddziałuje na zmysły i pieści skórę, nadaje jej rozświetlający blask i niezwykłą delikatność.
80 zł
KĄPIEL BŁOTNA – zawiera jedyny w swoim rodzaju kompleks składników mineralnych
pochodzących z Morza Martwego.
90 zł
ROMANTYCZNA KĄPIEL DLA PARY - zaczarowana podróż we dwoje przy blasku świec i
drinku miłości by smakować życie i celebrować miłość.
200 zł
KĄPIELOWA PRZYGODA – MAMA I JA - specjalnie przygotowana owocowa kąpiel z ogromną
ilością piany sprawi nie lada frajdę każdemu dziecku. Dla każdego malucha prezent.
Zabieg dedykowany dla dzieci do lat 12.
160 zł

ZABIEGI NA DŁONIE I STOPY
PARAFINA DŁONI
PARAFINA STÓP
PEDICURE BIOLOGICZNY

80 zł
100 zł
60 zł

W hotelowym Spa najwyższą jakość kosmetyków zapewnia:

W celu utrwalenia efektów po zabiegach, zachęcamy do zakupu kosmetyków w wersjach komercyjnych,
mogących służyć również jako doskonały prezent podarunkowy.
Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 9:00 – 20:00
Sobota 9:00 – 21:00
Niedziela 9:00 – 20:00
tel 74 866 42 33
z pokoju hotelowego: wew. 400
mail: spa@adamspa.pl

Etykieta SPA:
1. Rezygnacja z zabiegu powinna byc zgłoszona na 2 godziny przed jego rozpoczeciem. Brak
informacji o rezygnacji spowoduje obciążenie Państwa kosztami zabiegu.
2. Strefa Spa&Wellness jest miejscem przeznaczonym do relaksu i wyciszenia, zatem prosimy o
zachowanie ciszy.
3. W przypadku spóźnienia z Państwa strony, czas trwania zabiegu zostanie odpowiednio skrócony,
bez prawa do zniżki.
4. Masaże i inne zabiegi dla dzieci (4-16 lat) odbywają się w obecności rodziców po uprzednim
podpisaniu zgody na wykonanie zabiegu.

Cennik ważny od 15 grudnia 2018r.

