CENNIK SPA HOTEL SKANSEN
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
1.Masaż twarz, szyi i dekoltu
100,00 zł/ 30 min
2.Zabieg HYDRO - BALANCE
Aloesowy zabieg intensywnie nawilżający, skierowany do skóry suchej, odwodnionej i
wymagającej pomocy. Stanowi ochronę cery wrażliwej i hypoalergicznej działając łagodząco i naprawczo
180,00 zł /50 min
3. Zabieg PURE SKIN
Skutecznie oczyszczający zabieg na bazie wyciągu z cytryny. Zapobiega powstawaniu
stanów zapalnych, regulując wydzielanie sebum. Daje efekt rozjaśnienia i odświeżenia
180,00 zł/50 min
4. PERFECT MAN
Oczyszczająco- nawilżający zabieg twarzy, ukierunkowany na potrzeby męskiej skóry.
Działa wygładzająco, głęboko odżywczo , zapewniając skuteczną ochronę i długotrwałe
nawilżenie.
180,00 zł/50 min

5. Zabieg MIRACLE EYES
Regenerujący zabieg z chabra na okolicę oczu
120,00 zł/ 30 min

ZABIEGI APARATUROWE HI -TECH
1.Peeling kawitacyjny
Nowoczesna, ultradżwiękowa metoda głębokiego oczyszczania warstwy rogowej
naskórka, połączona z nałożeniem odpowiedniej maski algowej /kremowej

100 zł/50 min
2.Mikrodermabrazja diamentowa
Zabieg polega na mechanicznym złuszczaniu warstwy rogowej naskórka. Intensywnie
dotlenia i przygotowuje skórę do wnikania aktywnych substancji. Można go wykonać samodzielnie lub przed zabiegiem
140,00 zł/50 min
3. Mezoterapia bezigłowa
Innowacyjny metoda transportu aktywnych preparatów w głąb skóry, za pomocą specjalnej głowicy. Zabieg wyraźnie spłyca zmarszczki i blizny
160,00 zł/ 60 min
4. Fale radiowe RF
Nowoczesny zabieg polegający na podgrzewaniu skóry właściwej, co znacznie wpływa
na poprawę jej objętości i gęstości, tzw. lifting bez skalpela
160,00 zł/60 min
5. Infuzja Tlenowa - Biooxy Infusion MONDONIQ
Innowacyjny sposób iniekcji składników aktywnych w głąb skóry za pomocą czystego i
naturalnie skoncentrowanego tlenu. W bezbolesny, bezpieczny i niezwykle spektakularny
sposób dostarcza skórze niezwykle cennych substancji zawartych w firmowych koncentratach oraz zaopatruje komórki w życiodajny tlen.
Zabieg ten stanowi doskonałą alternatywę dla wszelkich zabiegów inwazyjnych.
250,00 zł/90 min
 INTENSYWNY RYTUAŁ PRZECIWZMARSZCZKOWY I UJĘDRNIAJACY
„SIŁA JADU WĘŻA”
Zabieg przeciwzmarszczkowy, zapewnia skórze możliwość ochrony i autoregeneracji, pomaga w detoksykacji, przedłuża żywotność komórek oraz daje
natychmiastowy efekt liftingu, wygładzenia i napięcia.
 GŁĘBOKO REGENERUJĄCY I ODŻYWCZY RYTUAŁ „SEKRET ŚLIMAKA”

Intensywnie odbudowujący zabieg oparty na naturalnym, ekologicznym śluzie
ślimaka. Wyselekcjonowane składniki aktywne stymulują komórki skóry do
odnowy.
 ULTRANAWILŻAJĄCY I REWITALZUJĄCY ZABIEG Z KWASEM HIALURONOWYM I KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI „HIFUSION Aquadermie”
Intensywny zabieg nawilżający, wykorzystujący bogactwo dwóch rodzajów
kwasu hialuronowego, które działają na różnych poziomach skóry. Zalecany
dla skór odwodnionych, wymagających intensywnego nawilżenia, z
widocznymi przesuszeniami i brakiem elastyczności.
 ODMŁADZAJĄCY RYTUAŁ ROZŚWIETLAJĄCO - WYBIELAJĄCY
„DRAGONS BLOOD”
Niezwykle skuteczny zabieg dla skór szarych, pozbawionych blasku, z
przebarwieniami, wymagającymi rozświetlenia i rozjaśnienia. Poprawia koloryt i nadaje cerze promienny wygląd.
 KOJĄCA TERAPIA DLA SKÓRY NACZYNIOWYCH, DELIKATNYCH I NADREAKTYWNYCH „LASERIQ”
Delikatny zabieg stworzony z myślą o skórach podrażnionych, naczyniowych
i nadreaktywnych . Oparty o innowacyjny botaniczny składnik wykorzystujący
dobroczynne działanie światła czerwonego, które przyspiesza procesy naprawcze skóry poprawiając jej elastyczność i koloryt.
7.VOLUMETIQ LIFT
Innowacyjna koncepcja synergicznej technologii liftingu volumetycznego, która pozwala
na rozwiązanie wielu problemów skóry. Działa jednocześnie na naskórek oraz głębokie
warstwy skóry, oferując istotną poprawę w zakresie jędrności i napięcia, likwidację
zmarszczek, blizn i rozstępów, wyrównanie powierzchni i poprawę kolorytu skóry.
280,00 zł/60min

 INTENSYWNY ZABIEG PEPTYDOWY, PRZECIWZMARSZCZKOWY I
UJĘDRNIAJACY Z EKSTRAKTEM Z TRUFLI „BotoPAX”
 GŁĘBOKO REGENERUJĄCY, ODŻYWCZY I OCZYSZCZJĄCY ZABIEG
„Acne”
 WITAMINOWY I ULTRANAWILŻAJĄCY ZABIEG Z KOMÓRKAMI MACIERZYSTYMI I KAWIOREM „VitaminoCEA”
 ODMŁADZAJĄCY ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY Z PEPTYDAMI I ZŁOTEM
KOLOIDALNYM „IlluminoPP”
 ZABIEG MODELUJĄCY KONTUR TWARZY, NAPINAJĄCY I REDUKUJĄCY
DRUGI PODBRÓDEK „New Face”

ZABIEGI CIAŁA
Do każdego zabiegu w SPA Harmonia możliwe jest wykupienie dodatkowych 30 minut
relaksu w ciepłym kopresie z aromatyczną maską na całe ciało w cenie 50,00 zł.
1. Aroma - Peeling całego ciała

120,00 zł /30 min

2. Rytuał Monduniq „Luxury Gold & Honey SPA”
Luksusowy i intensywnie regenerujący rytuał SPA, bazujący na aromacie miodu, mleka
oraz rozświetlających złotych drobinach. Dzięki zawartości naturalnych i wyselekcjonowanych składników aktywnych działa wygładzająco i odżywczo na skórę. Idealny dla
osób, które chcą poczuć się wyjątkowo, luksusowo i w niezwykły sposób zadbać o siebie.
220,00 zł/50min
3. Rytuał Monduniq „VELVET BLUEBERRY SPA”
Aksamitna Jagoda
Niezwykle sensualny i relaksujący rytuał do ciała z obłędnym aromatem słodkich jagód.
Działa odżywiająco, ujędrniająco i wygładzająco na skórę. Idealny dla osób, które chcą
głębokiego relaksu oraz zabiegu ujędrniającego i wygładzającego skórę.
220,00 zł/50min
4. Rytuał Monduniq„Touch of Argan Paradise“
Zabieg poprawiający elastyczność i napięcie skóry. W niezwykle przyjemny sposób otula
swoim delikatnym zapachem, przywraca harmonię ciału i duszy. Pozwala na chwilę
zapomnienia. Idealny zabieg Dla Dwojga.
220,00 zł/50min
5. Zabieg metodą ENDERMOLOGII
Jest to połączenie masażu próżniowego i terapii limfatycznej .Zabieg bardzo skutecznie
poprawia krążenie krwi i limfy oraz przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Zabieg
endermologii można połączyć z masażem częściowym ciała.
Zabieg endermologii na całe ciało - 130 zł
Seria 5 zabiegów - 500 zł
Seria 10 zabiegów - 800 zł

Zabieg endermologii z masażem częściowym - 240 zł
Seria 5 zabiegów z masażami - 850 zł
Seria 10 zabiegów z masażami - 1600 zł

6. Termogeniczny zabieg kształtujący i modelujący sylwetkę
„THERMOGENIQ”
Niezwykle intensywny i efektywny zabieg modelujący sylwetkę. Pobudza procesy spalania tkanki tłuszczowej dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu VEXEL, który
uaktywnia się w samorozgrzewającej masce o unikalnej żelowej konsystencji. Niezwykle
aktywny Slim- Excess poprawia jędrność, zwiększa naprężenie zwiotczałych powierzchni
skóry, rewitalizuje, nawilża i wygładza. Przyspiesza eliminowanie nadmiaru wody, lipidów
i toksyn.
260,00 zł/80 min

7. GINGER OF SPA - zabieg wyszczuplający
Imbirowy, delikatnie rozgrzewający zabieg ciała. Działa antycellulitowo, poprawia krążenie i oczyszcza organizm z toksyn. Zabieg składa się peelingu całego ciała oraz masażu
masłem SHEA.
220,00 zł/ 50 min
8. BAMBOO OF SPA - zabieg nawilżający
Zabieg głęboko nawilżający, poprawiający elastyczność i jędrność. Po zabiegu skóra
staje się wyjątkowo miękka, pachnąca i delikatna w dotyku. Zabieg składa się peelingu
całego ciała oraz masażu masłem SHEA.
220,00 zł/50 min

MASAŻE
1. Masaż klasyczny………………………100,00 zł/25 min 160,00 zł/50 min
2. Masaż Bajkowy Relaks……………..…100,00 zł/25 min 160,00 zł/50 min
3. Masaż Luxury Masłem SHE…………110,00 zł/25min 180,00 zł/50 min
4. Masaż gorącymi kamieniami………....110,00zł/25 min 180,00 zł/50 min
5. Masaż bańką chińską……………..…110,00zł/25 min 180,00/zł 50min
6. Masaż świecą………………..……….100,00 zł/25 min 160,00 zł/50 min
7. Masaż stóp …………………………….…………………..90,00 zł/30 min

Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy

1.Manicure klasyczny z malowaniem lub odżywką……………….……40 zł/50 min
2. Manicure japoński………………………………………………………………...40 zł/ 60 min
3.Manicure hybrydowy…………………………………………………….55 zł/ 50 min
4.Usunięcie hybrydy ………………………………………………………25 zł/ 30 min
5.Manicure męski…………………………………………………………..50 zł/ 50 min
6. Pedicure klasyczny z malowaniem lub odżywką…………………….100 zł/ 90 min
7. Pedicure hybrydowy……………………………………………………..120 zł/ 90 min
8. Pielęgnacja dłonie /stopy (peeling + masło Shea )………………… 30 zł /15 min
9. Kawiorowe dłonie / stopy ( peeling +maska+masaż + parafina)…..80 zł/ 30 min
10. Parafina dłonie /stopy …………………………………………………..40 zł/30 min

SPA dla Dzieci i Młodzieży*
1.Pakiet Małej Księżniczki
Czekoladowy masaż twarzy i ciała armatycznym masełkiem lub olejkiem
90,00 zł/30min
2.Malowanie paznokci dłoni

10,00 zł/10min
3.Pakiet Małego Księcia
Arbuzowy masaż twarzy i ciała aromatycznym masełkiem lub olejkiem
90,00 zł/30min
*zabiegi mogą się odbywać jedynie w obecności rodzica lub opiekuna

Medycyna estetyczna
Kwas hialuronowy - zabieg wypełniania zmarszczek kawasem hialuronowym
Modelowanie ust, nawilżenie, odświeżenie czerwieni wargowej…………………500 zł/ 1 ml
Wypełnianie bruzd nosowo - wargowych ………………………………………….450 zł/ 1 ml
Wypełnienie linii marionetki…………………………………………………………..400 zł/ 1 ml
Wypełnienie lwiej zmarszczki…………………………………………………………400 zł/ 1 ml
Wypełnienie zmarszczek na czole……………………………………………………500 zł/ 1 ml

Makijaż permanentny
1. Brwi - metoda cieniowania …………………………………………… 250,00 zł
2. Kreski górne …………………………………………………………… 150,00 zł
3. Usta kontur …………………………………………………………….. 200,00 zł
4. Usta kontur + wypełnianie …………………………………………….250,00 zł
Dodatkowe wzmocnienie (jeden zabieg) 50% ceny

Zabiegi dodatkowe
1. Makijaż dzienny…………………………………………..….80,00 zł/ 30min
2. Makijaż wieczorowy………………………………….….…100,00 zł/ 60min
3. Rzęsy metodą 1:1 ........……………………..…………….130,00 zł/ 90min
4. Keratynowy lifting i laminowanie rzęs ………………..….100,00 zł/ 60min
5. Henna brwi………………………………………………………..…..10,00 zł
6. Regulacja brwi………………………………………………………..10,00 zł

7. Henna rzęs……………………………………………………………10,00 zł

PAKIETY SPA
PAKIET OWOCOWY RAJ
1. Owocowy peeling ciała w formie masażu
2. Masaż twarzy, szyi i dekoltu na bazie wyciągu z pomarańczy
3. Regenerujący zabieg „Perłowe Dłonie”
300,00 zł/ 90 min/ 1 os
450,00 zł/ 90 min/ 2 os
PAKIET BAJKOWY SKANSEN
1. Luksusowy zabieg twarzy + dermo konsultacja
2. Oczyszczający Aroma Peeling ciała
3. Relaksacyjny masaż masłem SHEA
4. Zabieg Kawiorowe Dłonie
Usunięty zabieg kawiorowe stopy
350,00 zł/ 120 min /1 os
500,00 zł/ 120 min/ 2 os

PAKIET DLA PRZYSZŁEJ MAMY
1. Zabieg „Chocolate of SPA“ poprawiający nastrój, Nawilża i ujędrnia skórę
2. Masaż relaksacyjny głęboko nawilżający twarzy, szyi i dekoltu
3. Kawiorowe dłonie
4.Relaksacyjny masaż stóp

350,00 zł/120min

Rezygnację z zabiegu należy zgłosić najpóźniej 6 godzin przed jego rozpoczęciem, aby uniknąć ponoszenia kosztów zabiegu (50% ceny)

