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ZABIEGI NA TWARZ, SZYJĘ I DEKOLT 

 

Aquatherm – zabieg kojący i wzmacniający 

 60 min / 250 PLN 

 

Eternal – zabieg z komórkami macierzystymi 

z jabłoni 60 min / 300 PLN 

 

Corrective – zabieg wypełniający i spłycający 

zmarszczki 70 min  / 320 PLN 

 

Timeless Prodigy – ekskluzywny rytuał 

odmładzający 90 min / 600 PLN 

 

Nawilżający  zabieg dla mężczyzn – intensywna 

kuracja nawilżająca 60 min / 250 PLN 

 

Energizujący  zabieg dla mężczyzn – 

intensywna kuracja przeciwzmarszczkowa 

 60 min / 300 PLN 

 

 

ZABIEGI NA TWARZ Z URZĄDZENIAMI 

 

Profacial 4w1 – zabieg przy użyciu 

Multiplatformy, składający się z czterech 

etapów: peelingu wodnego, działania 

odmładzającego, rewitalizacji i nawilżenia. 

  80 min / 400 PLN 

 

Oczyszczanie – oczyszczanie za pomocą 

peelingu wodnego 30 min / 150 PLN 

 

Peeling kawitacyjny z maską dotleniającą, 

liftingującą lub anti-aging 40 min / 200 PLN 

 

 

Vinushape – zabieg, gdzie połączenie 

ultradźwięków, fal radiowych, vacuum oraz LED 

poprawia wygląd skóry, odmładza, liftinguje 

i redukuje opuchnięcia pod oczami 

 

* okolice oczu   30 min / 150 PLN 

* twarz 30 min / 200 PLN 

* okolice  podbródka i szyi 30 min / 150 PLN  

 

 

ZABIEGI Z MASKAMI NA CIAŁO 

 

Szafirowy Dotyk Odnowy – rytuał witalizujący 

 60 min / 230 PLN 

 

Zielona Herbata – rytuał dla ciała i zmysłów 

 60 min / 230 PLN 

 

Euforia Zmysłów – rytuał harmonizujący 

 90 min / 280 PLN 

 

 

ZABIEGI NA CIAŁO Z URZĄDZENIAMI 

 

Vinushape - zabieg na ciało, gdzie połączenie 

czterech technologii: ultradźwięków, fal 

radiowych, vacuum oraz LED, pozwala na 

uzyskanie bardzo dobrych rezultatów 

zabiegowych pod kątem poprawy wyglądu 

skóry, modelowania sylwetki, redukcji tkanki 

tłuszczowej i cellulitu 

 

* ramiona  30 min / 180 PLN 

* uda  przód i tył 30 min / 200 PLN 

* pośladki 30 min / 200 PLN 

* pośladki, uda przód i tył  40 min / 400 PLN 

* brzuch i talia  30 min / 250 PLN 

* łydki  30 min / 180 PLN 

 

Aquadrain - zabieg na ciało z bandażami 

Arosha, o działaniu drenującym, wzbogacony 

o technologię  drenażu Vinushape 

 90 min / 350 PLN 

 

Liphocel - zabieg na ciało z bandażami Arosha, 

o działaniu antycellulitowym, poszerzony 

o technologię fal radiowych Vinushape 

 90 min / 350 PLN 
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PIELĘGNACJA DŁONI 

 

Manicure klasyczny z malowaniem 

 60 min / 80 PLN 

 

Manicure hybrydowy 60 min / 130 PLN 

 

Manicure SPA z peelingiem i maseczką na 

dłonie 

 60 min / 120 PLN 

Malowanie paznokci 

 20 min / 40 PLN 

Usunięcie lakieru hybrydowego 

 30 min / 50 PLN 

 

 

PIELĘGNACJA STÓP 

 

Pedicure z malowaniem 60 min / 110 PLN 

  

Pedicure hybrydowy 60 min / 150 PLN 

  

Pedicure SPA z peelingiem i maseczką na stopy 

 60 min / 140 PLN 

 

 

MASAŻE 

 

Masaż klasyczny 30 min / 160 PLN 

 60 min / 210 PLN 

 

Masaż relaksacyjny z aromaterapią 

 30 min / 150 PLN 

 60 min / 220 PLN 

 

Masaż gorącymi kamieniami 

 60 min / 250 PLN 

 

Masaż stemplami ziołowymi Permanent Contour 

 60 min / 250 PLN 

 

 

Masaż drenujący Vinushape na brzuch, pośladki 

i uda 40 min / 150 PLN 

 

Masaż kosmetyczny twarzy 30 min / 120 PLN 

 

Masaż  relaksacyjny stóp/dłoni 

 30 min / 120 PLN 

 

 

ZABIEGI DLA DZIECI 

 

MiniSPA dłonie - malowanie paznokci i masaż 

dłoni 30 min / 40 PLN 

 

MiniSPA stopy - malowanie paznokci i masaż 

stóp 30 min / 40 PLN 

 

Relaksacyjny masaż ciała na bazie naturalnych 

olejów (dla dzieci 4-10 lat) 20 min / 50 PLN 

 

 

SAUNA I BASEN 

 

Dla Gości hotelowych  bez dodatkowej opłaty 

Dla Gości z grupy HSP  1 godz / 40 PLN 

Dla pozostałych Gości  1 godz / 60 PLN 

 

 

 

Hotel Szczawnica Park Resort & Spa **** 

zastrzega sobie prawo do zmiany cen. 

 

Czas trwania zabiegu podany jest 

w przybliżeniu. 

 

Pracujemy na kosmetykach firmy Skeyndor, 

Kurland i Arosha 


