Uzdrowiskowe SPA
to wymarzone miejsce
by odzyskać równowagę
ciała, ducha i umysłu
zapewniając pełną regenerację i odnowę
Spędź z nami wyjątkowe chwile,
skorzystaj z oferty gabinetów SPA

ZABIEGI NA CIAŁO
ZABIEGI NA TWARZ
ZABIEGI NA DŁONIE
ZABIEGI NA NOGI
MASAŻE
REKREACJA

CENNIK SPA
2018/2019

ZABIEGI NA CIAŁO
Zabieg modelujący

50min.

200 zł

Masaż antycellulitowy modeluje i kształtuje sylwetkę dostarczając głębokiego odprężenia.
Pomaga usunąć nadmiar zalegającej w tkankach wody. W połączeniu z produktami
kosmetycznymi opartymi na bogactwie morskich roślin doskonale redukuje tkankę
tłuszczową oraz pomarańczową skórkę.

Masaże
Masaż bańką chińską wybrana partia ciała
Masaż gorącymi kamieniami częściowy
Masaż gorącymi kamieniami całego ciała
Masaż relaksacyjny częściowy
Masaż relaksacyjny całego ciała
Masaż limfatyczny częściowy
Masaż limfatyczny całego ciała
Masaż bambusami częściowy
Masaż bambusami całego ciała
Masaż stemplami częściowy
Masaż stemplami całego ciała
Masaż świecą częściowy
Masaż świecą całego ciała
Masaż antycellulitowy ud i pośladków
Masaż czekoladą całego ciała

Peeling

30min.

30 min.
30 min.
50 min.
30 min.
50 min.
30 min.
50 min.
30 min.
50 min.
30 min.
50 min.
30 min.
50 min.
45 min.
50 min.

80zł
70zł
110zł
80zł
130zł
80zł
130zł
80zł
130zł
100zł
150zł
100zł
150zł
120zł
130zł

70 zł

STREFA SPA
Basen z hyrdomasażami, sauna ńska, sauna ziołowa, łaźnia parowa, jacuzzi - wewnętrzne
i zewnętrzne, tężnia solna, ściana solna, ścieżka Kneippa, strefa relaksu, kompleks
schładzający - drewniana balia, podwieszane wiadro prysznicowe
1 wejście

bez limitu

40 zł

karnet 10 wejść - ważność 3 miesiące

bez limitu

320 zł

ZABIEGI NA TWARZ
Peeling twarzy z masażem

30min.

50 zł

Idealny zabieg dla zmęczonej skóry. Peeling wygładza i poprawia strukturę naskórka, ujednolica
koloryt cery i pobudza mikrokrążenie oraz usuwa zanieczyszczenia. Masaż z zastosowaniem
kremu na bazie naturalnych składników uelastycznia i ujędrnia skórę.

Nawilżające muśnięcie

40min.

80 zł

Zabieg pielęgnacyjny, który oczyszcza i wygładza naskórek pozostawiając skórę miękką
i elastyczną. Hydrolipidowa maseczka połączona z masażem działa odżywczo i dociera
do głębokich partii skóry.

Złoty eliksir

40min.

90 zł

Kompletna, przeciwstarzeniowa pielęgnacja dla wymagającej cery. Pozwala na szybką
regenerację i poprawę kondycji skóry. Działa odżywczo, odmładzająco i ujędrniająco. Masaż
podczas zabiegu wprowadza w stan relaksu i odprężenia.

Naturalne antidotum

40min.

100 zł

Terapia polecana do oczyszczania i pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również wrażliwej
i naczyniowej. Moc zawartych w peelingu ekstraktów ziołowych chroni i wzmacnia naskórek.
Skóra po zabiegu zostaje oczyszczona, nawilżona i odzyskuje blask.

Herbaciane otulenie

40min.

120 zł

Kompletna, przeciwstarzeniowa pielęgnacja dla wymagającej cery. Pozwala na szybką
regenerację i poprawę kondycji skóry. Działa odżywczo, odmładzająco i ujędrniająco. Masaż
podczas zabiegu wprowadza w stan relaksu i odprężenia.

Odżywczy dotyk

50min.

130 zł

Zabieg stymuluje procesy regeneracyjne, spłyca oraz zapobiega powstawaniu nowych
zmarszczek, dzięki innowacyjnym składnikom odmładzającym i masażu skóra staje
się świeża, gładka, elastyczna i wyraźnie odmłodzona . Działa przciwzmarszczkowo,
wyrównuje koloryt skóry, redukuje oznaki starzenia i zmarszczki mimiczne. Zabieg
nawilży i nada skórze zdrowy blask.

Zabieg przeciwstarzeniowy

50min.

140 zł

Ekskluzywny zabieg z wykorzystaniem złota, wyciągu z pereł, z czarnej trufli, kolagenu
i kwasu hialuronowego rozświetli, odmłodzi skórę pozostawiając ja intensywnie napiętą
i nawodnioną.

Głębokie nawilżenie

50min.

130 zł

Kompleksowy zabieg nadający skórze idealnej gładkości i nawilżenia. Odżywia, chroni,
remineralizuje. Dzięki zastosowaniu maski i kremów skóra staje się rozjaśniona i pełna
blasku. Masaż towarzyszy wszystkim etapom luksusowej pielęgnacji twarzy.

ZABIEGI NA DŁONIE I STOPY
Piękne dłonie

30min.

45 zł

Peelingujący masaż dłoni usuwa warstwę rogową naskórka, skóra staje się gładsza
i wygląda młodziej. Poprawia także mikrokrążenie krwi oraz powoduje skuteczniejsze
wnikanie w skórę składników pielęgnacyjnych zawartych w masce.

Manicure SPA

40min.

100 zł

Kompleksowy zabieg pielęgnacyjny dłoni i paznokci. Klasyczny manicure połączony
z odżywczą maską i serum głęboko nawilża i odżywia skórę oraz płytkę paznokcia
nadając im jedwabistej gładkości.

Masaż tajski stóp

40min.

75 zł

Intensywny masaż uciskowy, wykonywany przy użyciu specjalnej pałeczki, pozwala
na dotarcie do stref energetycznych i bezpośrednio oddziałuje na cały organizm.
Łagodzi ból, poprawia krążenie, sen, usuwa uczucie ‘ciężkich nóg’.

Lekkie nogi

50min.

120 zł

Odpowiednio dobrane techniki masażu w połączeniu z kosmetykami o właściwościach
chłodzących regenerują zmęczone nogi nadając uczucie lekkości i świeżości. Skóra staje
się miękka oraz gładka. Dzięki olejom eterycznym (rozmaryn, szałwia) stymuluje krążenie,
a wyciąg z kasztanowca działa drenująco.

ZABIEGI KOSMETYCZNE
Regulacja brwi
Henna brwi lub rzęs
Regulacja brwi z henną
Regulacja z henną brwi i rzęs
Usuwanie hybryd
Manicure hybrydowy dłoni
Manicure hybrydowy stóp
Manicure żelowy dłoni

10 zł
15 zł
22 zł
30 zł
22 zł
50 zł
50 zł
70 zł

REKREACJA
Strefa tness
1 wejście
karnet 10 wejść - ważność 3 miesiące

Indywidualna nauka pływania
Nauka pływania w grupach do 3 osób

bez limitu
bez limitu
45min.
45min.

14 zł/os.
112 zł/os.
40 zł/os.
30 zł/os.

ZABIEGI NA CIAŁO
Relaks dla ciała

50min.

150 zł

Relaksacyjny masaż z użyciem masła z opuncji gowej dzięki zawartości wyciągu z owocu
korsykańskiej opuncji wzbogaconej witaminą C redukuje napięcie, nawilża, odżywia
i pielęgnuje ciało. Jeśli potrzebujesz wyciszenia, relaksu ten zabieg jest dla Ciebie,
wprowadzi cię w stan głębokiego odprężenia.

Zabieg oczyszczająco-nawilżający

50min.

Peelingujący masaż usuwa martwe komórki naskórka, pobudza mikrokrążenie, ułatwiając
absorbcję składników aktywnych. Dzięki zastosowaniu produktów kosmetycznych na bazie
naturalnych składników zabieg aktywnie odmładza, ujędrnia i uelastycznia skórę.
Uczta dla skóry
150 zł
peeling z morskiego piasku i kokosa, olej do masażu z wyciągiem kwiatowym
Naturalne wzmocnienie
170 zł
peeling cukrowy, olejek makadamia
190 zł
Oleo WysSPA
peeling z olejkiem kokosowym, masłem Shea, serum i maska z dodatkiem unikalnej
leczniczej wody mineralnej z Uzdrowiska Wysowa-Zdrój

Kuracja odmładzająca

60min.

180 zł

Prawdziwe ukojenie dla ciała i duszy. Relaksacyjny peeling całego ciała wprowadza w błogi
nastrój. Odmładzające serum oraz maska stymuluje odnowę komórkową skutecznie
wspomagając walkę z widocznymi oznakami starzenia. Wykonany po peelingu masaż
z użyciem masła na bazie ekstraktów z winogron, oliwek oraz rozmarynu głęboko nawilża
i uelastycznia skórę.

Rytułał 'hammam'

60min.

Rytuał oparty na tradycyjnej, tureckiej metodzie pielęgnacji ciała rozpoczynający się pobytem
w łaźni parowej. Ciepła para zwilża i zmiękcza skórę, a następnie otwiera pory, usuwając toksyny,
przygotowując ciało do dalszej pielęgnacji. Na kamiennym podgrzewanym stole wykonywany
jest rękawicą Kessa, peeling całego ciała który dogłębnie oczyszcza, wygładza i ujędrnia skórę.
Glinka Ghassoul nałożona na skórę i pozostawiona do wyschnięcia, dzięki zawartości m.in.
magnezu, krzemu, potasu, wapnia i żelaza poprawia jej elastyczność oraz strukturę, a także
zapobiega wysuszaniu naskórka. Ceremonia kończy się wmasowaniem olejku makadamia,
który wzmacnia warstwę lipidową skóry. Po zabiegu skóra jest widocznie nawilżona i odżywiona.
Rytuał do samodzielnego wykonania dla jednej osoby
Rytuał wykonywany przez obsługę SPA dla jednej osoby
Rytuał do samodzielnego wykonania dla dwóch osób
Kolejna osoba (pow. 2, maks. 4)

80 zł
150 zł
150 zł
50 zł/os.

Uzdrowisko Wysowa S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149
Ośrodek Uzdrowiskowy „Biawena”
Godziny otwarcia strefy SPA i sali tness:
poniedziałek - sobota: 14.00 - 20.00
niedziela: 11.00 - 20.00
Zabiegi SPA i kosmetyczne wykonywane są codziennie
w godzinach 10.00 - 19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu
WARUNKI REZERWACJI Prosimy o przyjście na zabieg na 10 minut przed planowanym terminem. Aby zarezerwować swoje chwile pełne relaksu
należy skontaktować się z recepcją telefonicznie pod numerem +48 18 353 20 96 lub e-mailowo: spa@uzdrowisko-wysowa.pl
SPÓŹNIENIE Rezerwacja usługi w Uzdrowiskowym SPA jest ważna maksymalnie do 10 minut po umówionym terminie. W przypadku spóźnienia
się Gościa powyżej 10 minut od umówionego terminu rezerwacji Uzdrowiskowe SPA zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub skrócenia
czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.
REZYGNACJA Rozumiemy, że Państwa plany mogą ulec zmianie, dlatego istnieje możliwość anulacji terminu zabiegu na 24 godziny przed
planowaną godziną jego wykonania bez ponoszenia kosztów. W przypadku anulowania zabiegu na 12 godzin przed planowaną wizytą,
Uzdrowiskowe SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia 50% wartości zabiegu. Jeżeli anulacja nastąpi w czasie krótszym niż 12 godzin do
momentu planowanego zabiegu, Uzdrowiskowe SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia 100% wartości zabiegu. W przypadku anulacji
rezerwacji grupowej (5 i więcej osób), bezpłatna anulacja jest możliwa na 48 godzin przed planowanym zabiegiem. Po tym czasie konieczne jest
uregulowanie 100% wartości zarezerwowanych zabiegów. Uzdrowiskowe SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia strefy SPA i sali
tness oraz gra ku zajęć odbywających się w Uzdrowiskowym SPA z przyczyn niezależnych.

www.uzdrowisko-wysowa.pl

