
OFERTA 
ZABIEGÓW SPA

Godziny otwarcia:
Centrum SPA                                   9.00-21.00       tel. wew. 859
Strefa Aqua basen z saunami             7.00-21.00       tel. wew. 850
Fitness:                                             8.00-20.00

Rezerwacje zabiegów dla Gości z zewnątrz:  + 48 (18) 530 30 04 
Rezerwacja zabiegów dla Gości hotelowych: wew. 859

recepcjaspa@czarnypotok.com; www.czarnypotok.com
ul. Czarny Potok 65, 33-380 Krynica Zdrój, Recepcja tel. +48 (18) 530 30 00

Centrum SPA&Wellness zaprasza 
7 dni w tygodniu (budynek F)



CENTRUM SPA to niepowtarzalne miejsce, które mieści kilkanaście profesjonalnie 
wyposażonych, luksusowych gabinetów, w tym gabinet duo oraz strefę VIP, w których nasi 
goście odczuwają lecznicze moce natury, ukojenie i błogi relaks.

Oferujemy Państwu wędrówkę po świecie masaży od leczniczych po orientalne, a także 
światowej klasy zabiegi na markach takich jak CARITA, SOTHYS, SKINCEUTICALS, 
ORGANIQUE, GEHWOL, które zapewniają nie tylko piękny wygląd, rozkosz dla zmysłów, 
ale przede wszystkim trwałe rezultaty. Te ekskluzywne linie kosmetyczne nawiązują do tego co 
znane jest od wieków: DOBROCZYNNOŚCI PŁYNĄCEJ Z NATURY.

Dobro naszych Gości i ich pełne zadowolenie są dla nas najważniejszym celem, dlatego 
oprócz wykorzystania w zabiegach znakomitych, naturalnych kosmetyków czeka na Państwa 
w pełni przeszkolony i profesjonalny zespół kosmetologów i terapeutów, którzy swoją 
fachowością i zaangażowaniem sprawiają, że każdy zabieg, masaż jest wyjątkowy.

ZAPRASZAMY

www.czarnypotok.com



VIP SPA

Specjalnie dla naszych gości stworzyliśmy:
•  STREFĘ VIP SPA

•  GABINET VIP DUO
•  ALFASFERĘ

SAUNY VIP – do dyspozycji oddajemy: zapachową suchą saunę beskidzką, górską saunę ziołową, łaźnię parowo-
błotną, prysznic wrażeń, górską kąpiel schładzającą, strefę wypoczynku z podgrzewanymi leżakami. 

Czas: 60 minut bez glinki: Cena 150 zł z glinką: Cena 250 zł (dla 2 osób)
Czas: 60 minut bez glinki: Cena 250 zł z glinką: Cena 350 zł  (dla 4 – 6 osób) 

Czas: 90 minut bez glinki: Cena 250 zł z glinką: Cena 350 zł (dla 2 osób)
Czas: 90 minut bez glinki: Cena 350 zł z glinką: Cena 450 zł (dla 4 – 6 osób) 

GABINET VIP DUO 
Gabinet oferuje zabiegi, masaże dla dwojga w tym samym czasie, które odbywają się w miłej i zmysłowej 
atmosferze. Płonące świece, relaksująca muzyka oraz wspaniała woń olejków eterycznych pomogą oderwać się od 
codziennej szarej rzeczywistości. Ponadto w gabinecie można skorzystać z sauny infrared oraz prysznica wrażeń.
Rezerwacji gabinetu można dokonać w dwóch wariantach:

•  OFERTA STANDARD
Każda osoba wybiera preferowany przez siebie masaż lub zabieg. Czas i cena wg naszego menu SPA.

•  Czas: 3 godziny / Cena: 1250 złOFERTA VIP DLA DWOJGA     
  Masaże lub zabiegi do wyboru z naszego menu SPA oraz seans w saunie infrared i prysznic wrażeń. Aby 

uprzyjemnić jeszcze bardziej czas, serwujemy lampkę wina musującego oraz drobną przekąskę.

ALFASFERA        Czas: 30 minut / Cena: 25 zł
Odkryj stan głębokiego relaksu Alfa, w którym odnowisz swoje siły witalne, poszerzysz percepcję, zwiększysz 
kreatywne myślenie. W falującej AlfaSferze poczujesz się tak, jakbyś narodził się na nowo.

www.czarnypotok.com



KĄPIELE

KĄPIEL PEREŁKOWA      Czas: 20 minut / Cena: 40 zł
Jak szampan delikatnie musuje, przekazując przyjemne sygnały znajdującym się na całym ciele zakończeniom 
włókien nerwowych likwidując zmęczenie i stres.

HYDROMASAŻ       Czas: 20 minut / Cena: 40 zł
Poprawia samopoczucie, pobudza i dodaje energii. Pozwala dłużej zachować dobrą formę i młodość. Znacznie 
poprawia krążenie krwi i limfy przez co rozluźnia napięte mięśnie, łagodzi bóle stawów, oczyszcza skórę z toksyn. 
Po takiej kąpieli ciało jest odprężone a skóra wygładzona.

KĄPIEL W PIWIE       Czas: 20 minut / Cena: 85 zł
Odprężająca, poprawiająca wygląd skóry i bogata w witaminy z grupy B kąpiel, połączona z degustacją piwa.

KĄPIEL W WINIE       Czas: 20 minut / Cena: 90 zł
Stymuluje metabolizm, eliminuje toksyny oraz zatrzymywanie wody w tkankach. Skóra po kąpieli staje się 
olśniewająco miękka, sprężysta, odświeżona i odprężona.

KĄPIEL Z KULĄ ORGANIQUE      Czas: 20 minut / Cena: 50 zł
Unikalna receptura łagodnego pudru do kąpieli gwarantuje odżywienie, nawilżenie, a także ochronę i pielęgnację 
skóry. Pudry do kąpieli polecane są do każdego rodzaju skóry, zwłaszcza do skóry przesuszonej, delikatnej oraz 
potrzebującej odżywienia i uelastycznienia.

KĄPIEL ALGOWA        Czas: 20 minut / Cena: 60 zł
Kąpiel wypełniona morskimi mikroelementami i błogim relaksem. Zmikronizowane algi morskie posiadają 
niezwykłe właściwości rewitalizujące skórę, wspomagają wyszczuplenie, detoksykują, stymulują syntezę kolagenu 
dzięki czemu skóra po kąpiel jest ujędrniona, napięta i gładka.

www.czarnypotok.com



RYTUAŁY MASAŻU

Wyjątkowe ceremonie, które pozwolą doświadczyć 
niepowtarzalnej podróży w świat masaży.

MASAŻE LECZNICZE

Masaże wykorzystują konwencjonalne techniki wpływające na całe ciało. Przyspieszają 
krążenie krwi i limfy, zmniejszają napięcie mięśni i związane z tym dolegliwości bólowe. 

Przynoszą ulgę w wielu dolegliwościach, poprawiając ogólne dobre samopoczucie.

MASAŻ KLASYCZNY CAŁOŚCIOWY       Czas: 60 minut / Cena: 150 zł
Masaż działa przeciwbólowo, polepsza odżywianie tkanek, regeneruje mięśnie, reguluje napięcie mięśniowe, 
zwiększa elastyczność i sprężystość mięśni, przyspiesza przemianę materii, uaktywnia przepływ krwi i limfy.

MASAŻ KLASYCZNY CZĘŚCIOWY       Czas: 30 minut / Cena: 100 zł
Masaż częściowy wybranej części ciała, w czasie którego stosuje się techniki masażu klasycznego. Powoduje 
usuwanie dolegliwości bólowych i napięć.

MASAŻ GŁOWY I TWARZY        Czas: 20 minut / Cena: 100 zł
Masaż skóry głowy i twarzy poprawia krążenie. Może znakomicie wpłynąć na zdrowie. Jest środkiem pomocnym 
przy leczeniu bólów spowodowanych, np. migrenami. Jego celem jest rozluźnienie i usunięcie napięcia mięśni.

MASAŻ KLASYCZNY STÓP         Czas: 20 minut / Cena: 100 zł
Masaż odczuwalny jako bardzo przyjemny i relaksujący, ponieważ swoim oddziaływaniem obejmuje jeden 
z najbardziej unerwionych obszarów naszego ciała. W czasie codziennej aktywności stopy są intensywnie 
obciążone, dlatego po aktywnym dniu masaż stóp pomaga nam się rozluźnić i wypocząć.

WITALIZUJĄCY MASAŻ BOROWINOWY CAŁOŚCIOWY    Czas: 60 minut / Cena: 170 zł
WITALIZUJĄCY MASAŻ BOROWINOWY NA PLECY     Czas: 30 minut / Cena: 120 zł
Przeciwdziała objawom zmęczenia organizmu spowodowanego szybkim tempem życia. Masaż zwiększa potencjał 
sił witalnych, regeneruje organizm, usuwa objawy zmęczenia i przepracowania.

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH       Czas: 60 minut / Cena: 180 zł
Podstawowym celem zabiegu jest likwidacja napięć mięśniowo-powięziowych. Podczas zabiegu ruchy są 
wykonywane precyzyjnie i wolno. Mocna siła nacisku dostosowana indywidualnie - dobrana do poziomu 
napięcia tkanek.

DRENAŻ LIMFATYCZNY NÓG       Czas: 30 minut / Cena: 110 zł
Służy poprawieniu przepływu chłonki w układzie limfatycznym, likwidacji obrzęków zastoinowych, 
onkotycznych, zapalnych. Usprawnia transport soli mineralnych i wody.
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LECZNICZY MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ      Czas: 30 minut / Cena: 120 zł
To prastara metoda lecznicza, stanowiąca alternatywę dla akupunktury, znakomicie usuwa wszelkie blokady 
energetyczne oraz przynosi ulgę w przypadku różnorakich dolegliwości poprzez energetyzowanie i rozgrzanie 
odpowiednich punktów ciała.

SŁOWIAŃSKI MASAŻ PLECÓW       Czas: 45 minut / Cena: 150 zł
Masaż pleców z użyciem gorącego miodu, wonnych pyłków kwiatowych i mleczka pszczelego. Wzmacnia układ 
odpornościowy, ma właściwości głęboko detoksykujące, przynosi ulgę w bólu, odżywia skórę i spowalnia procesy 
starzenia.

• Peeling – 10 minut
• Masaż miodem – 25 minut
• Emulgacja miodu olejkiem, zmycie ciepłymi myjkami, nałożenie balsamu – 10 minut

BIZNES MASAŻ NA KARK I OBRĘCZ BARKOWĄ     Czas: 20 minut / Cena: 90 zł
Mięśnie tych partii ciała szczególnie chłoną codzienny stres i napięcie. Ten masaż dostarcza obolałym, znużonym 
tkankom miłego i cudownego odprężenia.

www.czarnypotok.com



MASAŻE RELAKSACYJNE

Otwierają drogę do świata relaksu i przyjemności. Działają na wszystkie zmysły: 
przytulny wystrój wnętrza, światło świec, kojący zapach, zmysłowa muzyka i delikatne 

techniki masażu wprowadzają w doskonały nastrój.

AROMATYCZNE PODRÓŻE NA CIAŁO      Czas: 60 minut / Cena: 230 zł
Oddaj się spersonalizowanemu zabiegowi, który łączy peeling całego ciała z ceremonią masażu relaksującego. Do 
Państwa wyboru pozostają cztery nuty zapachowe w tym jedna męska oraz trzy rodzaje produktów na których 
zostanie wykonany zabieg.

RYTUALNY MASAŻ ŚWIECĄ SECRET      Czas: 60 minut / Cena: 200 zł
Masaż z wykorzystaniem aromatycznej świecy przyniesie ukojenie ciału i nerwom. Ciepły olej ze świecy, 
składający się z naturalnych wosków oraz mieszanki olejków eterycznych, pozostawi skórę cudownie nawilżoną, 
jedwabiście gładką i miękką.

MASAŻ RELAKSACYJNY 
To propozycja specjalnie przygotowana dla wszystkich zmęczonych, zapracowanych, spiętych i zestresowanych. 
Celem tego masażu jest całkowite rozluźnienie ciała i odprężenie. Masaż może być wykonany na bazie:

• Aromatycznej oliwki       Czas: 60 minut / Cena: 160 zł
• Na maśle Shea z pomarańczą i Chilli      Czas: 60 minut / Cena: 170 zł
• Na oliwie makadamia       Czas: 60 minut / Cena: 160 zł
• Wersja z pielęgnacją ciała.       Czas: 75 minut / Cena: 200 zł

GÓRSKA TERAPIA KAMIENIAMI 
MARMUROWYMI I BAZALTOWYMI      Czas: 75 minut / Cena: 200 zł
Holistyczna terapia wykonywana ciepłymi kamieniami na ciało. To ukryta w naszym SPA oaza spokoju dla 
zmęczonych, zestresowanych i zapracowanych osób, która przywraca idealną harmonię dla duszy i ciała…

MASAŻ NA CZTERY RĘCE  „ ”       Czas 60 minut / Cena: 400 zł
Masaż wykonywany jest przez dwie masażystki, przy muzyce relaksacyjnej i przy użyciu ciepłego oleju. Ujędrnia 
skórę i poprawia jej ukrwienie. Wprowadza w stan głębokiego relaksu, wycisza, przywraca harmonię ducha i ciała.
Masaż „Na cztery ręce” to dwa razy więcej…!

• Przyjemności
• Relaksu
• Energii  

RYTUAŁ AYURWEDYJSKI        Czas: 60 minut / Cena: 250 zł
Inspirowany hinduską ayurwedą zabieg odmładzający z użyciem ciepłych, aromatycznych stempli wypełnionych 
przyprawami (imbir, cynamon, gałka muszkatołowa). Czerpiąca z orientalnych tradycji pielęgnacja, rozpoczyna 
się korzennym peelingiem, po którym następuje odżywczy masaż ciepłymi stemplami.
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JAPOŃSKI RYTUAŁ HANAKASUMI NA CIAŁO     Czas: 60 minut / Cena: 230 zł
Wyjątkowa pielęgnacja nawiązująca do tradycyjnych, japońskich rytuałów kąpielowych. Obejmuje delikatny 
peeling i masaż ciała oraz stóp przy użyciu odżywczego masła Shea, a wszystko w aromatach kwiatów japońskiej 
wiśni i lotosu.

CZEKOLADOWY MASAŻ PLECÓW       Czas: 40 minut / Cena: 150 zł
Masaż relaksacyjny pleców wykonywany ciepłą czekoladą, poprzedzony peelingiem czekoladowym – pobudza 
produkcję hormonów szczęścia - endorfin, poprawia samopoczucie oraz doskonale odżywia i nawilża skórę.
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PIELĘGNACJA CIAŁA

PEELING CIAŁA
Doskonale pobudza mikrokrążenie i oczyszcza z toksyn pozostawiając skórę jedwabiście gładką i odżywioną. 
Proponujemy peelingi:

• Solny         Czas: 30 minut / Cena: 80 zł
• Cukrowy        Czas: 30 minut / Cena: 85 zł

PERFEKCYJNE WYSZCZUPLENIE I UJĘDRNIENIE

MASAŻ WYSZCZUPLAJĄCY BAŃKĄ CHIŃSKĄ    Czas: 60 minut / Cena: 150 zł
Intensywny masaż nóg, pośladków i brzucha o działaniu wyszczuplającym i ujędrniającym, dający widoczne 
efekty po wykonaniu serii zabiegów.

ZABIEG INTENSYWNIE WYSZCZUPLAJĄCY 
I ANTYCELLULITOWY       Czas: 90 minut / Cena: 280 zł
Precyzyjnie dobrany do klienta- poprzedzony profesjonalną diagnozą i oceną stopnia zaawansowania cellulitu 
oraz peelingiem. Intensywny masaż i nowoczesne składniki aktywne redukują wszystkie rodzaje cellulitu. 

ZABIEG INTENSYWNIE UJĘDRNIAJĄCY
Zaprojektowany specjalnie dla obszarów ciała wymagających zdecydowanego działania. Nowoczesne składniki 
aktywne wraz z technikami manualnymi przywracają napięcie, gęstość skóry oraz modelują sylwetkę:

• Uda, pośladki, kolana      Czas: 90 minut / Cena: 250 zł
• Brzuch, talia, ramiona      Czas: 90 minut / Cena: 120 zł
• Biust        Czas: 50 minut / Cena: 120 zł 
• Brzuch dla mężczyzn      Czas: 60 minut / Cena: 200 zł

ZABIEG GUAM FANGI D'ALGA 
(peeling ujędrniający, kąpiel algowa, maska Guam)    Czas: 60 minut / Cena: 150 zł
(peeling ujędrniający, maska Guam, masaż modelujący)    Czas: 75 minut / Cena: 170 zł
Działa dobroczynnie na skórę – ujędrnia ją, nawilża, wygładza oraz dostarcza niezbędnych składników 
odżywczych. Stanowi doskonałe uzupełnienie kuracji odchudzających. Skutecznie walczy z cellulitem i nadmiarem 
tkani tłuszczowej.

ZABIEG FANGHI D'ALGA GUAM FREDDO 
(peeling ujędrniający, maska Guam)      Czas: 45 minut / Cena: 110 zł
Przeznaczony specjalnie dla osób mających problem z kruchymi naczynkami oraz żylakami. Zabieg nawilża, 
oczyszcza i tonizuje skórę. Łagodzi podrażnienia, intensywnie zwalcza cellulit i nadmiar tkanki tłuszczowej.
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ZABIEG FANGHI D'ALGA GUAM DREN NA NOGI
(peeling ujędrniający, kąpiel algowa, maska Guam)    Czas: 75 minut / Cena: 150 zł
(peeling ujędrniający, maska Guam, masaż modelujący)    Czas: 75 minut / Cena: 170 zł
Redukuje niedoskonałości spowodowane obrzękiem oraz zatrzymywaniem wody. Precyzyjnie dobrane składniki 
maski Guam oraz zakończenie zabiegu manualnym drenażem limfatycznym dają natychmiastowy efekt lekkich 
nóg.
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RYTUAŁY SPA

W luksusowy sposób odprężają ciało, przywracają siły witalne. 
Wykorzystane w rytuałach naturalne kosmetyki sprawiają, 

że skóra staje się promienna, odżywiona i jedwabiście gładka.

RELAKS I UJĘDRNIENIE       Czas: 75 minut / Cena: 170 zł
Na bazie czekolady z pomarańczą z wyciągiem z kakaowca. Pachnące słodyczą i gorącą czekoladą rytuały w jednej 
chwili wprawiają w doskonały nastrój, odprężają i nastawiają pozytywnie do życia. Dzieje się tak, gdyż czekolada 
wyzwala produkcję endorfin – hormonów szczęścia. Użyte w kosmetykach prawdziwe masło z kakao doskonale 
pielęgnuje i wzmacnia skórę, a także opóźnia procesy jej starzenia. Pachnąca czekolada posiada również 
potwierdzone właściwości wyszczuplające i antycellulitowe.

RYTUAŁ KLEOPATRY       Czas: 90 minut / Cena: 190 zł 
Zabiegi oparte na kozim mleku i śliwce chińskiej lychee to królewska uczta dla ciała i ducha. Innowacyjne 
produkty wzbogacone o ekskluzywny wyciąg z perły i łagodzący kompleks IRCALMIN zapewniają 
kompleksową pielęgnację nawet najbardziej wymagającej skórze. Kozie mleko dostarcza bogactwa składników 
odżywczych, lychee witamin, a ekstrakt z perły ochrony i regeneracji. Jest to zabieg dla skóry suchej, zmęczonej, 
wrażliwej potrzebującej nawilżenia, skłonnej do podrażnień.

REWITALIZACJA, OCHRONA I ODMŁODZENIE    Czas: 75 minut / Cena: 165 zł
Orzeźwiające rytuały pachnące świeżą żurawiną to apetyczna przygoda, po której skóra nabiera młodzieńczego 
wyglądu. Dobroczynne właściwości żurawiny to zasługa zawartych w niej witamin, zwłaszcza ogromnej ilości 
witaminy C, wyjątkowo skutecznej w walce z wolnymi rodnikami.
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PIELĘGNACJA TWARZY

LAGOON HYDRATION       Czas: 60 minut / Cena: 350 zł
pielęgnacja nawilżająca dla skóry odwodnionej
Zabieg silnie regenerujący, nawilżający z wodą z laguny. Skóra odzyskuje miękkość i elastyczność a linie i zmarszczki 
wynikające z odwodnienia znikają.

COTTON SOFTNESS  Czas: 60 minut / Cena: 350 zł     
pielęgnacja kojąca dla skóry wrażliwej
Zabieg, który sprawia, że skóra jest ukojona i odporna na działanie czynników drażniących, odzyskuje komfort 
a zaczerwienienia zostają zredukowane.

LIFT FIRMING  Czas: 60 minut / Cena: 400 zł      
pielęgnacja ujędrniająco-liftingująca
Zabieg ten stworzony został w odpowiedzi na potrzeby skóry tracącej swą jędrność. Drenaż i złuszczanie 
wykorzystujące działanie renowatora dopełnia ujędrniający masaż.

ZABIEGI INTENSYWNE 
Z MASAŻEM DIGI-ESTHETIQE

COLLAGENE HYALURONIQUE  Czas: 75 minut / Cena: 400 zł    
Zabieg odmładzający z kolagenem i kwasem hialuronowym.
Specjalistyczna, intensywna pielęgnacja odmładzająca dostosowana do indywidualnych potrzeb skóry w każdym 
wieku, poprzedzona dokładną diagnozą. Zabieg wykonywany jest na bazie czterech różnych serum o działaniu 
przeciwzmarszczkowym, ujędrniającym, liftingującym i rozświetlającym.

ENERGIA MŁODOŚCI       Czas: 60 minut / Cena: 360 zł
Zabieg odmładzająco rozświetlający z ekstraktem z żeńszenia syberyjskiego.
Oczyszcza, dodaje energii, rozświetla zmęczoną skórę, nadając jej młodzieńczy i promienny wygląd. Jednocześnie 
chroni przed działaniem szkodliwych czynników środowiska.

KORYGUJĄCY ZABIEG PRZECIW  STARZENIU    Czas: 60 minut / Cena: 290 zł
Zabieg wykonany kosmeceutykami SkinCeuticals (w ofercie od 15.01.2015)
Dzięki wykorzystaniu Profesjonalnej maski ujędrniającej bogatej w witaminę C, skóra jest dotleniona i rozja-
śniona, zmarszczki ulegają wygładzeniu. Dodatkowy masaż specjalny, uszczypnięcia Jacquet, poprawi mikro 
cyrkulację i odżywia głębsze warstwy skóry. W trakcie zabiegu stosujemy Ce Ferulic oraz Retinol 0.3. Zabieg 
korygujący umożliwia również pielęgnację dłoni, oferując ich skórze gładkość i jedwabistość.
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ZABIEGI SPECJALISTYCZNE

ZABIEG NA OKOLICE OCZU      Czas: 50 minut / Cena: 190 zł
Przygotowany w celu ochrony specyficznej okolicy oczu. Szybko redukuje objawy zmęczenia, działa 
odmładzająco. Przynosi ulgę zmęczonym oczom.

OWOCOWY ZABIEG NA KAŻDĄ PORĘ ROKU    Czas: 60 minut / Cena: 240 zł
Określona zmianami pór roku koncepcja zabiegu zapewnia skórze potrzebne jej elementy: 
promienność i jędrność na wiosnę-lato, komfort i odżywianie na jesień-zimę. 

ZABIEG ROZJAŚNIAJĄCY Z WITAMINĄ C      Czas: 60 minut / Cena: 240 zł
Zabieg przeznaczony dla każdego typu cery, o każdej porze roku. Zabieg ma działanie wygładzające, dotleniające, 
rozświetlające a dzięki zawartej witaminie C skóra po zabiegu jest rozjaśniona i promienna. Idealny jako zabieg 
bankietowy.

ZABIEG DLA SKÓRY Z ZACZERWIENIENIAMI    Czas: 45 minut / Cena: 250 zł
Zabieg wykonany kosmeceutykami SkinCeuticals (w ofercie od 15.01.2015)
Zabieg łagodzi zaczerwienienia i zmniejsza dyskomfort skóry. Stosowane w trakcie zabiegu preparaty zapobiegają 
*powstawaniu zaczerwienień, a także silnie łagodzą i nawilżają skórę.
Ponadto wzmocniona zostaje bariera ochronna skóry, dzięki czemu skóra jest lepiej chroniona przed 
negatywnymi czynnikami zewnętrznymi.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY DLA SKÓRY Z PROBLEMAMI 
Z ZASTOSOWANIEM BLEMISH & AGE     Czas: 60 minut / Cena: 240 zł
Zabieg wykonany kosmeceutykami SkinCeuticals (w ofercie od 15.01.2015)
Zabieg oczyszczający zwalczający niedoskonałości i chroniący skórę przed oznakami starzenia się. 
Wykorzystanie preparatów o unikalnym połączeniu kwasów zapewnia efektywne usunięcie martwych 
komórek naskórka, odblokowanie porów oraz uregulowanie wydzielania sebum.

DODATKOWE ZABIEGI SPECJALISTYCZNE 
(w ofercie od 15.01.2015)

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA      Czas: 60 minut
TWARZ          Cena: 210 zł
TWARZ, SZYJA         Cena: 230 zł
TWARZ, SZYJA DEKOLT        Cena: 270 zł

PEELING KAWITACYJNY        Czas: 10 minut / Cena: 50 zł
MIKRODERMABRAZJA        Czas: 10 minut / Cena: 80 zł
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ZABIEGI BAZOWE      Czas: 60 minut / Cena: 180 zł
Przywracają dobry wygląd skóry, przygotowane dla różnych typów cer:

• Nawilżająco ochronny zabieg dla cery mieszanej
• Oczyszczający zabieg dla cery tłustej
• Odżywczy zabieg dla cery suchej
• Wzmacniający zabieg dla cery naczyniowej
• Podstawowy zabieg nawilżający
• Podstawowy zabieg ujędrniający

ZABIEGI Z MASKAMI ALGOWYMI NA TWARZ

LIFT&LUMIERE         Czas: 30 minut / Cena: 185 zł
(peeling, serum, maska algowa, wmasowanie kremu na zakończenie zabiegu)
Z opcją masażu liftingującego.        Czas: 50 minut / Cena: 230 zł
Zabieg dla cer szarych, zmęczonych, pozbawionych blasku. 

ULTRA HYDRATION       Czas: 30 minut / Cena: 150 zł
(peeling, serum, maska algowa, wmasowanie kremu na zakończenie zabiegu)
Z opcją masażu odżywczo – wygładzającego.      Czas: 50 minut / Cena: 190 zł

 Zabieg dla wszystkich typów cer o różnych porach roku.

VITAL ANTI-AGING        Czas: 30 minut / Cena: 170 zł
(peeling, serum, maska algowa, wmasowanie kremu na zakończenie zabiegu)
Z opcją masażu ujędrniającego.      Czas: 50 minut / Cena: 220 zł
Zabieg liftingująco-regenerujący dla cer dojrzałych, tracących jędrność.
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STREFA MĘSKA

To kompletna pielęgnacja skóry męskiej, 
połączona z oczyszczeniem, detoksykacją i odmłodzeniem. 

PIELĘGNACJA TWARZY ONLY FOR MAN

SMOOTH AND LIFT       Czas: 60 minut / Cena: 400 zł
Regenerujący zabieg odmładzający dla mężczyzn.

INTENSYWNY ZABIEG ODMŁADZAJĄCY     Czas: 60 minut / Cena: 400 zł
Zabieg na bazie kolagenu i kwasu hialuronowego.

ODŚWIEŻAJĄCY ZABIEG DLA ZMĘCZONYCH    Czas: 60 minut / Cena: 360 zł
To zastrzyk energii dla cery szarej, zmęczonej, po którym skóra staje się promienna i wypoczęta.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO ENERGIZUJĄCY     Czas: 60 minut / Cena: 210 zł
Zabieg detoksykujący, relaksujący, poprawiający napięcie skóry i jej koloryt.

ZABIEG POPRAWIAJĄCY KONDYCJĘ SKÓRY   Czas: 60 minut / Cena: 250 zł
Zabieg wykonany kosmeceutykami SkinCeuticals (w ofercie od 15.01.2015)
Odpowiednio dostosowany do skóry mężczyzny, której brakuje blasku, jędrności i napięcia, zabieg ten opiera się 
na różnych technikach, w tym tzw. "palper-rouler". Jest to zabieg skoncentrowany na pielęgnacji przeciw 
starzeniu się skóry i jej przebarwieniom, podczas którego wykonuje się masaż tonizująco-ugniatający, 
z zastosowaniem produktów dostosowanych do grubszej, a także zwykle bardziej tłustej skóry męskiej (Simply 
Clean, Retinol 0.3), które regulują nadmiar wydzielanego sebum i ujednolicają koloryt skóry.

INTENSE PERFECT SKIN       Czas: 30 min / Cena: 115 zł
(peeling, serum, maska algowa, wmasowanie kremu na zakończenie zabiegu)
Z opcją masażu ujędrniającego       Czas: 50 min / Cena: 160 zł 
Idealny zabieg dla cer mieszanych, tłustych wymagających przywrócenia równowagi i blasku. Głęboko oczyszcza 
skórę z toksyn, dotlenia i silnie odżywia
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SPECJALNA OFERTA DLA MILUSIŃSKICH

Specjalna oferta przygotowana z myślą o najmłodszych.

CHOCOSPA – czekoladowy zabieg na ciało z degustacją czekoladki    30 minut / Cena: 120 zł

MASAŻ DLA DZIECI – na bazie koktajlu owocowego     30 minut / Cena: 100 zł

MALOWANIE PAZNOKCI        20 minut / Cena: 20 zł

OWOCOWA KĄPIEL (malinowa lub pomarańczowa)     20 minut / Cena: 80 zł

WARKOCZYKI / FRANCUZY       30 minut / Cena: 30 zł
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KOŃCOWY DOTYK
Wyjątkowa pielęgnacja dla Twoich dłoni i stóp, która przywróci im naturalne piękno.

Ostatni dotyk piękna, który dopełni Twoją wizytę w SPA.

LUKSUSOWY MANICURE Z RYTUAŁEM PIELĘGNACYJNYM SPA   Czas: 75 minut / Cena: 120 zł
To prawdziwa terapia SPA dla dłoni i paznokci, rozpoczynająca się peelingiem. Następnie nakładana jest maska, 
która wygładza i pozostawia skórę miękką w dotyku. Przed rytuałem pielęgnacyjnym wykonywany jest manicure.

LUKSUSOWY PEDICURE Z RYTUAŁEM PIELĘGNACYJNYM SPA   Czas: 90 minut / Cena: 150 zł
Pedicure SPA to terapia dla zmęczonych stóp, która niesie ze sobą dogłębne odżywienie suchej i zaniedbanej 
skóry. Rozpoczyna się peelingiem, następnie wykonywany jest masaż stóp. Przed rytuałem pielęgnacyjnym 
wykonywany jest pedicure.

KLASYCZNY MANICURE 
Podstawowy zabieg pielęgnacyjny. Polega na opracowaniu kształtu i płytki paznokcia.
Po klasycznym manicure wykonywany jest peeling dłoni, a na zakończenie wmasowanie balsamu odżywczego. 
z malowaniem         Czas: 60 minut / Cena: 80 zł
bez malowania         Czas: 50 minut / Cena: 60 zł

MALOWANIE PAZNOKCI        Czas: 30 minut / Cena: 30 zł

KLASYCZNY PEDICURE Z KĄPIELĄ ZIOŁOWĄ
To zabieg pielęgnacyjny poprzedzony kąpielą ziołową stóp, polegający na usunięciu zrogowaciałego naskórka 
z podeszwy stopy za pomocą frezarki oraz kompleksowym przygotowaniu płytki paznokcia. Na zakończenie 
wykonywany jest peeling stóp i wmasowanie balsamu odżywczego.
z malowaniem         Czas: 60 minut / Cena: 100 zł
bez malowania        Czas: 60 minut / Cena: 80 zł

ŚCIĄGNIĘCIE HYBRYDY        Czas: 30 minut / Cena: 20 zł

MANICURE MONOPHASE      Czas: 75 minut / Cena: 90 zł
To zabieg obejmujący malowanie paznokci lakierem jednofazowym, który maksymalnie skraca czas wykonywanej 
stylizacji. Manicure wykonany jest bez użycia bazy i topu, tylko dwie warstwy koloru utwardzane w lampie 
UV/LED. Efekt utrzymuje się do 10 dni nie niszcząc płytki paznokcia.  

PEDICURE MONOPHASE        Czas: 90 minut / Cena: 110 zł
Początkowo zabieg obejmuje czynności wykonywane przy pedicure klasycznym, następnie paznokcie u stóp 
malowane są lakierem jednofazowym utwardzanym w lampie UV/LED. 

MANICURE GEL COLOR       Czas: 75 minut / Cena: 120 zł
PEDICURE GEL COLOR      Czas: 90 minut / Cena: 130 zł
O.P.I. To najnowsza technologia produktu, Gel color nie jest lakierem hybrydowym ale delikatnym żelem, 
przepuszczającym powietrze dzięki czemu nie niszczy płytki paznokcia.
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PIELĘGNACJA DODATKOWA

DEPILACJA WOSKIEM
Wąsik/broda/nos          Cena: 30 zł
       
OPRAWA OCZU
Henna brwi          Cena: 30 zł
Henna rzęs          Cena: 30 zł
Regulacja brwi          Cena: 20 zł
Henna pakiet z regulacją         Cena: 70 zł

MAKIJAŻ na profesjonalnej linii pielęgnacyjnej SOTHYS
Dzienny         Cena: 120 zł
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KÉRASTASE HAIR SPA

Kompletna pielęgnacja dedykowana pięknu włosów, oparta na czterech gestach 
pielęgnacyjnych Kérastase: wzmocnieniu, odżywieniu włosów, pielęgnacji koloru oraz 

skóry głowy. Odbudowuje strukturę włosów, nadaje im lekkości, połysku, energii, 
miękkości i elegancji. Włosy odzyskują blask i naturalne piękno.

EKSPRESOWY RYTUAŁ WZMACNIAJĄCY    Czas: 30 minut / Cena: 100 zł
Kuracja dla włosów przesuszonych, pozbawionych elastyczności matowych. Dzięki zabiegowi włosy odzyskają 
sprężystość, satynową miękkość i połysk.

RYTUAŁ PRZECIWDZIAŁAJĄCY WYPADANIU WŁOSÓW  Czas: 30 minut / Cena: 100 zł
Zabieg, który dostarcza energii i składników odżywczych, niezbędnych do stymulowania produkcji włosów. 
Zapewnia kompleksowe działanie pielęgnacyjne odżywiając włosy od korzenia aż po same końce.

RYTUAŁ PRZYWRACAJĄCY NATURALNE PIĘKNO   Czas: 45 minut / Cena: 120 zł
Dla włosów, które straciły swoje naturalne piękno i potrzebują jego szybkiego przywrócenia. Efekt kuracji 
wyjątkowy: włosy są pełne siły i sprężystości, nabierają blasku, miękkości i łatwiej się rozczesują.

RYTUAŁ INTENSYWNIE REGENERUJĄCY    Czas: 60 minut / Cena: 150 zł
Gdy włosy są osłabione, kruszą się i łamią, potrzebują specjalnego programu, który odbuduje je od wewnątrz, 
dodając siły i odporności.

RYTUAŁ KERATHERMIE       Czas: 90 minut/ Cena: 250 zł
Rytuał odbudowujący i dyscyplinujący strukturę włosa i trwale odbudowujący dla włosów bardzo zniszczonych 
zabiegami chemicznymi, natychmiast przywraca im naturalne piękno i blask.
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USŁUGI FRYZJERSKIE

W naszym SPA dbamy o włosy kompleksowo oferując 
podstawowe usługi fryzjerskie m.in.:

mycie włosów, strzyżenie, modelowanie i stylizację.

STRZYŻENIE DAMSKIE       50 zł / 60 zł / 70 zł
STRZYŻENIE GRZYWKI       10 zł
STRZYŻENIE I STYLIZACJA      80 zł / 90 zł / 100 zł
STYLIZACJA        50 zł / 60 zł / 80 zł
PROSTOWANIE        50 zł / 70 zł / 90 zł
MODELOWANIE        50 zł / 70 zł / 90 zł
LOKI         90 zł / 100 zł
UPIĘCIE FANTAZYJNE       80 zł
STRZYŻENIE MĘSKIE       50 zł
STRZYŻENIE BRODY       30 zł
STRZYŻENIE WĄSÓW       20 zł
STRZYŻENIE DLA DZIECI      40 zł (dzieci do 12 lat)

         

BUTIK SPA

Ciesz się atmosferą SPA w domu oraz zadbaj o swój wygląd i zdrowie skóry w profesjonalny sposób. Skorzystaj 
z bogatej oferty produktów renomowanych firm kosmetycznych CARITA, SOTHYS, KÉRASTASE i GEHWOL, 
które dostępne są w naszym butiku SPA.
Nasz personel SPA dobierze dla Ciebie pielęgnację uwzględniającą Twoje indywidualne potrzeby.
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WARTO WIEDZIEĆ... CZYLI JAK KORZYSTAĆ ZE SPA

REZERWACJA ZABIEGÓW
W celu rezerwacji zabiegów gości hotelowych prosimy o kontakt telefoniczny 

z pokoju hotelowego pod nr wew. 859. Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów, 
aby dobrać dla Państwa najbardziej dogodny termin. 

Ostatni zabieg rezerwujemy na godzinę 2000 (w każdy dzień tygodnia).

PRZYBYCIE
Prosimy o przybycie do SPA 10 minut przed umówioną wizytą. 

Pozwoli to lepiej przygotować się do zabiegu. 
Przy pierwszej wizycie goście będą poproszeni o wypełnienie karty zabiegowej.

SPÓŹNIENIE
W przypadku spóźnienia czas zabiegu może być krótszy, jeżeli są zarezerwowane kolejne zabiegi.

STRÓJ W SPA
W naszym SPA możesz bezpłatnie skorzystać z ręczników. 

Zapewniamy też bieliznę jednorazową do zabiegów. 
W przypadku korzystania z zabiegów pielęgnacji dłoni i stóp 

oraz usług fryzjerskich przebieranie się nie jest konieczne.

REZYGNACJA Z ZABIEGU
Całkowicie bezpłatna rezygnacja z zabiegu jest możliwa tylko 3 godziny przed jego rozpoczęciem. 

Rezygnacja do 3 godzin przed zabiegiem zobowiązuje klienta do pokrycia 50% ceny zabiegu. 
Odwołanie wizyty lub nie poinformowanie o odwołaniu zabiegu po tym czasie, zobowiązuje gościa do 

całkowitego pokrycia ceny zabiegu.

ZASADY PŁATNOŚCI
Goście hotelowi korzystający ze SPA mogą obciążyć swój rachunek hotelowy 

za wszystkie zakupione usługi i produkty lub dokonać płatności gotówką oraz kartami kredytowymi.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE SPA?
Strefa zabiegowa jest przeznaczona dla osób powyżej 18 roku życia. 

Tylko niektóre zabiegi mogą być proponowane młodzieży powyżej 16 roku życia
za zgodną opiekunów prawnych.

PAMIĘTAJ, ŻE...
SPA to strefa ciszy i relaksu, dlatego prosimy przestrzeganie poniższych zasad: 

pozostawienie telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, 
odbiorników radiowych i muzycznych w szatni, 
w strefie zabiegowej prosimy o zachowanie ciszy, 

prosimy o niewnoszenie żywności, napoi i alkoholu 
oraz przestrzeganie zakazu palenia i spożywania alkoholu, 

ze SPA nie mogą korzystać osoby będące pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających.

www.czarnypotok.com


