MENU SPA

PIELĘGNACJA CIAŁA
1. BODY DREAM DE LUxE 260 PLN/ 75 min

6. MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ 220 PLN/50 min

Zabieg idealnie wygładzający, nawilżający i regenerujący skórę. Zawarte w kosmetykach
substancje aktywne (olej słonecznikowy, olej jojoba, ekstrakt z buka, olej z łopianu, kompleks
krzemowo-białkowy) na długo rewitalizują, wzmacniają i ujędrniają skórę.

Masaż relaksacyjny olejkiem czekoladowym składający się w 80% z masła Shea.
Czekolada działa regenerująco na skórę oraz przyspieszają krążenie krwi,
opóźniając proces starzenia się skóry.

2. ZABIEG CZEKOLADOWY NA CIAŁO 260 PLN/75 min

Dodatkowo: Czekoladowy peeling całego ciała 90 PLN

Zabieg przyspieszający krążenie krwi i oczyszczanie organizmu z toksyn.
Działa nawilżająco, odżywiająco i wyszczuplająco, a także opóźnia procesy starzenia skóry.
Odprężenie w trakcie zabiegu potęguje aromaterapeutyczne działanie czekolady.

7. AROMATYCZNY MASAŻ CIEPŁYM OLEJKIEM ZE ŚWIECY 240 PLN/50 min

3. OKŁAD Z BŁOTA Z MORZA MARTWEGO 180 PLN/50 min
Zabieg obejmuje okład z błota z morza martwego na całe ciało oraz wmasowanie olejku
migdałowego. Błoto rewitalizuje i głęboko oczyszcza skórę ze szkodliwych substancji.
Efektem zabiegu jest napięta, aksamitna i gładka skóra.
Dodatkowo: Peeling całego ciała solą z Morza Martwego 90 PLN

4. PEELING CAŁEGO CIAŁA Z WMASOWANIEM OLEJKU 180 PLN/40 min
5. ZABIEG DRENUJĄCO-WYSZCZUPLAJĄCY 310 PLN/75 min
Intensywny zabieg o działaniu termogenicznym mający na celu likwidację niedoskonałości
związanych z cellulitem. Pomaga w redukcji typowych oznak cellulitu, wspomaga
mikrocyrkulację oraz dzięki stymulacji lipolizy, wpływa na przebudowę ciała. Zalecany do
neutralizacji trwałego cellulitu spowodowanego otłuszczeniem.

Dzięki zawartości wosku pszczelego, oleju sojowego oraz czystych olejków esencjonalnych
olejek ze świecy ma doskonałe właściwości kosmetyczne. Po zabiegu skóra jest nawilżona,
miękka w dotyku i otulona zniewalającym zmysły zapachem.

8. ZABIEG LAWENDOWY 260 PLN/75 min
Głęboko relaksujący zabieg oparty na właściwościach aromaterapeutycznych lawendy.
Peeling solny z dodatkiem olejków wygładza i lekko natłuszcza skórę, przygotowując ją do
przyjęcia odżywczej maski lawendowej.

ZABIEGI SETOWE NA TWARZ KLAPP COSMETICS
1. STRI-PExAN KOMÓRKI MACIERZYSTE JABŁONI 340 PLN/75 min

8. REPACELL 390PLN/75 min

Polecany dla młodych skór z pierwszymi oznakami starzenia oraz dla skór dojrzałych.
Efektem zabiegu jest rozjaśnienie, odżywienie i głębokie nawilżenie skóry, a także zniesienie
oznak zmęczenia.

Luksusowy, odprężający zabieg pielęgnacyjny dostosowano do potrzeb różnych rodzajów skóry.
Perfekcyjnie dopasowane produkty odżywiają i koją skórę. Innowacyjny składnik anti-aging
TCR3-Plus wspiera żywotność komórek i pozostawia skórę świeżą, wygładzoną i rozświetloną.

2. HYALURON INFUSION 380 PLN/75 min

9. CUVEE PRESTIGE 450 PLN/75 min

Zabieg na twarz i dłonie. Zabieg nawilżający przeznaczony dla szorstkich, przesuszonych
i pozbawionych blasku cer. Efekt poprawy owalu twarzy, spłycenia drobnych zmarszczek
i wyrównania kolorytu cery utrzymują się przez wiele dni po wykonaniu zabiegu.

Luksusowy zabieg dla każdego typu cery po 35 roku życia. Sekret działania tkwi w unikalnej
kompozycji wyselekcjonowanego ekstraktu z królewskich winogron oraz innowacyjnego
aktywatora skóry QT40. Efektem zabiegu jest promienna, gładka skóra, a także widoczne
spłycenie zmarszczek.

3. HYALURONIK MULTI EFFECT 380 PLN/75 min
Zabieg nawilżający przeznaczony głównie dla cer tłustych i mieszanych. Zawiera kwas
hialuronowy, olejek jojoba, ekstrakt z alg, skwalen oraz wyciąg z winogron. Efektem zabiegu
jest nawilżona i wygładzona skóra z wyrównanym kolorytem.

4. IMMUN HYDRA COLLAGEN SILK 340 PLN/60 min
Intensywnie nawilżający zabieg z kolagenem morskim i proteinami jedwabiu przeznaczony
dla każdego rodzaju cery, nawet bardzo wrażliwej. Poprawia napięcie i jędrności skóry.

5. CAVIAR POWER 340 PLN/60 min
Zabieg przeznaczony dla skóry dojrzałej, suchej i wymagającej intensywnej regeneracji.
Wysokowartościowy ekstrakt z kawioru intensywnie nawilża i odmładza skórę, pobudza
procesy regeneracyjne.

6. CAVIAR POWER IMPERIAL SUPER LIFT 370 PLN/60 min
Intensywny zabieg liftingująco – pielęgnujący dla każdego typu cery dojrzałej. Jednocześnie
złuszcza i napina skórę. Naturalne biopeptydy intensywnie nawilżają skórę, dzięki czemu
bogactwo minerałów pozyskanych z kawioru ma możliwość głębokiej penetracji w głąb
naskórka.

7. C PURE FACE INFUSION 370 PLN/75 min
Zabieg przeznaczony dla każdego typu cery. Umożliwia podjęcie ukierunkowanej walki
z destrukcyjnym działaniem zanieczyszczonego środowiska i promieniowania słonecznego.
Wykorzystane w zabiegu estry kwasu askorbinowego dają spektakularne efekty w profilaktyce
i zwalczaniu oznak starzenia się cery.

10. REPAGEN ExCLUSIVE 480 PLN/75 min
Zabieg anti-aging występujący w wersji dla skór wrażliwych z telangiektazjami i dla skór
normalnych, mieszanych i wymagających regeneracji. Zawarty w masce kwas salicylowy
zapewnia profesjonalne złuszczenie naskórka, natomiast innowacyjny kompleks Repagen®
powoduje szybki i zauważalny remodeling skóry.

11. EISZELLE 790 PLN/90 min
Zabieg dla każdego typu cery, przede wszystkim dla cery wymagającej intensywnej terapii
przeciwzmarszczkowej. Oparty na unikalnej formule składników, z których główną grupę
stanowią świeże komórki pozyskiwane z różnego rodzaju tkanek specjalnej rasy owiec: skóry,
tkanki łącznej, grasicy czy łożyska.

12. MEN RECOVERY TREATMENT 380 PLN/75 min
5 fazowy zabieg to „zastrzyk energii” dla wszystkich typów męskiej skóry.
Składniki aktywne naturalnego pochodzenia, m.in. zielona kawa, sok z brzozy, kwas hialuronowy,
kompleks z buraka cukrowego i skrobi kukurydzianej oraz Avocadin, spełniają oczekiwania
zmęczonej, słabo nawilżonej skóry o obniżonym napięciu. Efektem terapii jest skóra odświeżona,
oczyszczona, optymalnie nawilżona i wygładzona.

ZABIEGI KOMPONOWANE NA TWARZ KLAPP COSMETICS
1. BEAUTIFULL EYES 90 PLN/30 min

6. BETA GLUCAN 220 PLN/50 min

Zabieg dla osób mających problem z nadmierną suchością skóry okolic oczu.
Intensywnie regeneruje, dodaje jędrności, silnie nawilża i rozjaśnia.
Może być wykonywany w trakcie zabiegu pielęgnacyjnego na twarz (20 minut).

Zabieg dla cer wrażliwych, atopowych i alergicznych. Silnie wycisza i nawilża skórę,
stanowi także zabieg SOS dla skór poparzonych słońcem i podrażnionych.

2. SKIN COUPEROSE 220 PLN/50 min

Zabieg dla każdego typu skóry działający przeciwzmarszczkowo. Dzięki unikatowemu
składnikowi o nazwie Matrixyl powoduje spłycenie drobnych zmarszczek, nawilża
skórę i zwiększa jej napięcie.

Zabieg wyciszający dla skór z rozszerzonymi naczynkami. Wzmacnia ściany naczyń
krwionośnych, łagodzi rumień, a także nawilża i spowalnia aktywność wolnych
rodników.
3. SKIN CALMING 220 PLN/50 min
Zabieg łagodzący podrażnienia i wzmacniający system obronny skóry. Serum używane
w trakcie zabiegu powoduje nawilżenie, spłycenie drobnych zmarszczek, chroni skórę
przed wolnymi rodnikami.
4. HYDRA PLUS 220 PLN/50 min
Zabieg nawilżający na bazie kwasu hialuronowego i ekstraktu z papai, chroni przed
utratą wilgotności, wyrównuje niedobory wody w głębszych warstwach skóry, a także
wspomaga regenerację skóry uszkodzonej promieniami słonecznymi.
5. SKIN BALANCING 220 PLN/50 min
Zabieg normalizujący dla skór tłustych – trądzikowych, z zaburzonymi funkcjami
wydzielania sebum. Łagodzi stany zapalne, ma działanie matujące, przeciwgrzybiczne
i przeciwbakteryjne.

7. SKIN PUSH UP 240 PLN/50 min

8. ZABIEG DOTLENIAJĄCY 220 PLN/50 min
Przeznaczony dla skór poszarzałych, pozbawionych blasku. Stymuluje funkcje życiowe
komórek, nawilża skórę i podwyższa zdolność absorpcji tlenu. Nadaje skórze świeży
i promienny wygląd.
9. ZABIEG REGENERUJĄCY Z WITAMINĄ A 240 PLN/50 min
Zabieg przeznaczony dla wymagającej, zestresowanej, zmęczonej skóry.
Zawarte w produktach: retinol, kwas hialuronowy, liposomy i olejek karotenowy
wspomagają regenerację naskórka.

RYTUAŁY
MASAŻ PĘDZLAMI – RYTUAŁ NA TWARZ I CIAŁO 410 PLN/80 min

RYTUAŁ „CZARNA PERŁA” 410 PLN / 75 min

Innowacyjny masaż działający na wiele zmysłów. Relaksuje i odpręża. Gesty masażu
w połączeniu z wykorzystaniem miękkich pędzli mają delikatnie kierować do wyciszenia ciała
oraz osiągnięcia spokoju. Skóra staje się nawilżona i jedwabista. Zalecany dla tych, którzy
czują się zestresowani, niezdolni do wypoczynku i mających problem ze snem.

Rytuał Czarna Perła, czyli uczucie subtelności, luksusu oraz dotyk blasku. Zabieg ten to
rytualny masaż całego ciała, masaż stóp oraz pielęgnacyjna maska na twarz. Rytuał nawilża
i przynosi ukojenie odwodnionej i zmęczonej skórze oraz przywraca jej elastyczność. Efekt
zabiegu to gładka, nawilżona i odnowiona skóra. Produkty do masażu wzbogacone w podwodne minerały oraz cenny puder perłowy.

RYTUAŁ DLA MĘŻCZYZN – TYTAN 320 PLN/75 min
Zabieg stworzony specjalnie dla Panów wspomagający oczyszczanie i detoksykację ciała.
Kompozycja regenerujących i odżywiających skórę składników zawartych zarówno w peelingu jak i mleczku do masażu intensywnie pielęgnuje oraz subtelnie otula ciało pięknym
zapachem.

RYTUAŁ „BLASK ZŁOTA” 440 PLN/80 min
Luksusowy rytuał całego ciała - doskonale nawilżający, rozświetlający i peelingujący. Wpływa
na zdrowy wygląd skóry. Produkty do masażu zawierają drobinki złota, które nie tylko
rozświetlają, ale również regenerują, łagodzą stany zapalne oraz chronią skórę jako naturalny
filtr UV. Podstawowymi składnikami kosmetyków są oleje jojoba i ze słodkich migdałów. Efekt
zabiegu to zadbana, jędrniejsza i głęboko nawilżona skóra.

ZABIEGI DODATKOWE NA TWARZ
1. LAWENDOWY MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU 130 PLN/25 min
2. MIKRODERMABRAZJA Z MASKĄ ALGOWĄ 210 PLN/60 min

5. PEELING KAWITACYJNY Z ULTRADŹWIĘKAMI, MASKĄ ALGOWĄ ORAZ AMPUŁKĄ
HYDRA LUB PUSH UP 180 PLN/60 min

Zabieg polega na usunięciu warstwy rogowej naskórka za pomocą specjalnego urządzenia.
Dzięki umiarkowanemu usuwaniu górnych warstw naskórka, w jego najgłębiej położonej,
żywej warstwie, dochodzi do zintensyfikowanego tworzenia się nowych, pełnowartościowych
komórek.

6. MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA KWASEM HIALURONOWYM 350 PLN/60 min

3. MIKRODERMABRAZJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU Z MASKĄ ALGOWĄ
250 PLN/75 min

7. SKINSHOOTER – MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA 320 PLN/50 min

4. PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ ALGOWĄ 120 PLN/45 min
Efektywna i szybka metoda oczyszczania skóry. Usuwa zrogowaciałe komórki naskórka i
przywraca skórze zdrowy i promienny wygląd, a także wyrównuje jej koloryt.

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
REPAGEN ExCLUSIVE MASKA NA DŁONIE
maska poprzedzona peelingiem dłoni
100 PLN/30 min

REPAGEN ExCLUSIVE FOOT MASK
maska poprzedzona peelingiem stóp
120 PLN/30 min

REPAGEN ExCLUSIVE MASKA NA DŁONIE
do zabiegu na twarz 90 PLN

REPAGEN ExCLUSIVE FOOT MASK
do zabiegu na twarz 110 PLN

Maska w formie rękawic to doskonała pielęgnacja
zniszczonej i szorstkiej skóry dłoni.
W skład maski wchodzi olej z oliwek, olej
sezamowy, olej jojoba, masło Shea, witamina E,
kolagen. Intensywnie nawilża skórę, wspiera
naturalną ochronę przed wolnymi rodnikami oraz
rozjaśnia.

Maska w formie skarpet przeznaczona do
pielęgnacji zniszczonej i popękanej skóry
stóp. Zawarte w masce naturalne oleje oraz
masło shea powodują regenerację naskórka,
który przez długi czas pozostaje miękki
i wygładzony.

Zabieg, podczas którego w głębokie warstwy skóry wprowadzone zostają cząsteczki kwasu
hialuronowego. Efektem zabiegu jest intensywna regeneracja skóry, poprawa jej wyglądu,
widoczne odmłodzenie i głębokie nawilżenie. Skóra staje się napięta, zmarszczki wypełnione.
Zabieg z wykorzystaniem serum z linii Clinical Care przeznaczony do każdego rodzaju cery.
Łączy fizykalną stymulację skóry i biologiczne działanie składników występujących w serum
dobranym do cery.

MASAŻE I REHABILITACJA
MASAŻE
1. MASAŻ KLASYCZNY
2. MASAŻ LECZNICZY
3. MASAŻ RELAKSACYJNY

140 PLN/25 min
150 PLN/25 min
130 PLN/25 min

190 PLN/50 min
210 PLN/50 min
180 PLN/50 min

BALNEOLOGIA
1. KĄPIEL SOLANKOWA 50 PLN
Kąpiel w nieoczyszczonej solance wzmacnia odporność, przyśpiesza usuwanie toksyn
z organizmu, łagodzi stany zapalne, relaksuje, poprawia stan skóry oraz łagodzi jej
nadmierną potliwość.
2. KĄPIEL BOROWINOWA 55 PLN
Stosowana w stanach zapalnych, schorzeniach mięśni, kości i stawów, a nawet chorobach kobiecych. Oczyszcza skórę.
3. KĄPIEL LAWENDOWA 70 PLN
Lawenda łagodzi stres, ułatwia zasypianie, koi podrażnienia skóry. Kąpiel w wodzie
z lawendą uspokaja, relaksuje, rozluźnia mięśnie i tonizuje skórę.

KINEZYTERAPIA
1. TERAPIA MANUALNA WYKONYWANA PRZEZ FIZJOTERAPEUTĘ 100 PLN
3 TERAPIA MANUALNA WYKONYWANA PRZEZ LEKARZA 180 PLN

FIZYKOTERAPIA
KAŻDY ZABIEG 30 PLN
jonoforeza

prądy Nemecka

laseroterapia

prądy Träberta

ultradźwięki

prądy diadynamiczne

pole magnetyczne

prądy Kotza

prądy galwaniczne

prądy TENS

HYDROTERAPIA
1.KĄPIEL Z MASAŻEM PODWODNYM 70 PLN
Natrysk z dysz umieszczonych w ścianach wanny. Zmienne uruchamianie dysz od
części dystalnych w kierunku serca powoduje rozluźnienie mięśni, przemieszczenie krwi
i limfy. Wpływa pobudzająco na narząd ruchu i układ nerwowy.
2. KĄPIEL PEREŁKOWA 70 PLN
Kąpiel wannowa, do której wtłaczane pod ciśnieniem powietrze przybiera kształt perły.
Temperatura kąpieli ma ok. 35-37°C. Zabieg działa odprężająco, poprawia
samopoczucie i pobudza układ nerwowy oraz krążenia.
3. MASAŻ BICZAMI SZKOCKIMI 30 PLN
Zabieg działa tonizująco na skórę, silnie pobudza układ krążenia i nerwowy.
Działa przeciwbólowo i relaksacyjnie.

Warunki rezerwacji zabiegów
1. Rezerwacje zabiegów dokonywane są codziennie w godz. 09.00 - 21.00.
2. Rezerwacja jest ważna do maksymalnie 10 minut po umówionym terminie.
3. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 10 minut od umówionego terminu rezerwacji hotel zastrzega sobie
prawo do anulowania rezerwacji lub skrócenia czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.
4. Istnieje możliwość anulacji zabiegu na 24 godzin przed planowaną godziną zabiegu bez ponoszenia kosztów.
Przy anulacji zabiegu na 6 godzin przed planowaną wizytą, hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia
50% wartości zabiegu. Jeżeli anulacja nastąpi w czasie krótszym niż 6 godzin do momentu planowanego zabiegu
hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia 100% wartości zabiegu.

Medical SPA Hotel **** Lawendowe Termy
ul. abp. Jakuba Świnki 10, 99-210 Uniejów
Recepcja SPA:
42 233 47 61
Recepcja Hotelu:
42 233 47 00 lub 882 194 285
www.lawendowetermy.pl

