
 

Zabiegi na ciało 

HERLA - ZABIEG YOUNGLORY 

Odmładzająca seria do ciała stworzona z myślą o pielęgnacji skóry pozbawionej jędrności 
oraz widocznymi zmarszczkami i rozstępami. Seria Younglory niweluje skutki biologicznego 
procesu starzenia się skóry, wygładzając ciało, pozostawiając je jedwabiście gładkim i miłym 
w dotyku. Zabieg wykorzystuje bogactwo właściwości antyoksydacyjnych czerwonych 
owoców chroniących skórę przed szkodliwym działaniem wolnych rodników oraz 
luksusowych formuł olejów młodości: z pestek winogron, z malin, z granatu oraz z dzikiej 
róży. Zabieg wyróżnia się spośród innych zastosowaniem terapeutycznego masażu 
pałeczkami bambusowymi. 

Masaż ten jest rodzajem intensywnego masażu relaksującego i drenującego całego ciała przy 
użyciu pałeczek bambusa, które są rolowane po ciele. Wpływa na rozluźnienie mięśni i pełna 
relaksację. Pozwala na odpoczynek i rozładowanie negatywnego napięcia. Jeśli cierpisz na 
chroniczny stres a Twoje dolegliwości łączą się z napięciem mięśniowym- masaż bambusem 
to pomysł dla Ciebie. Masaż ten działa drenująco stymulując przepływ krwi i limfy odpręża, 
ale także działa modelująco. 

Cena: 250 zł 

 

GOLDEN - rytuał dla Panów 

Najnowszy rytuał, który odsyła wszystkie troski w zapomnienie. Zabieg łączący w sobie 
peeling, seans w łaźni parowej oraz odprężający masaż całego ciała. 

Podczas peelingu podnosi się ukrwienie skóry, następuje oczyszczenie martwego naskórka. 
Przywracający wewnętrzny spokój masaż olejem Golden intensywnie odżywi, nawilży i 
zregeneruje naskórek. 

Cena: 260 zł 

 

HERBACIANY OGRÓD 

Zabieg, który nie tylko przynosi szybkie efekty pielęgnacyjne, ale również pobudza zmysły i 
pozostawia ciało i duszę w harmonii. 

Zabieg "Herbaciany Ogród" wykorzystuje aksamitne produkty i najbardziej pierwotną formę 
kontaktu - dotyk. Oprócz podróży w świat relaksu i odprężenia gwarantuje usunięcie 
martwych komórek naskórka oraz głęboką pielęgnację skóry. Ponadto cenne substancje 
takie jak: masło shea, olej makadamia, olej z vitis vinifera zapewnią skórze optymalne 
natłuszczenie. 

Cena: 250 zł 



 

TURBO SLIM Ekspresowy Zabieg Wyszczuplający 

Smukła sylwetka i gładkie, jędrne ciało, pozbawione widocznych oznak cellulitu to dzisiaj 
pragnienie każdej kobiety. Turbo slim to zabieg najnowszej generacji. Szybko i łatwo 
redukuje cellulit oraz tkankę tłuszczową. Po pierwszym zabiegu skóra jest jędrna, 
zagęszczona, pozbawiona cellulitu, a także widoczna jest utrata centymetrów w obwodach! 
Działa na każdy rodzaj cellulitu – wodny, tłuszczowy, wodno-tłuszczowy i włóknisty. 
Turbo kosmetyki i technologia hydrodynamiczna łączą się, tworząc innowacyjny zabieg. 
Efekty po zabiegu są na to najlepszym dowodem. 

Efekty zabiegu: 

• zdrowsza, stonowana tkanka 
• skóra pozbawiona cellulitu 
• wyszczuplona sylwetka 

Cena pojedynczego zabiegu: 300 zł  
Cena przy serii 5 zabiegów: 250 zł / zabieg 

 

CZEKOLADKA - ZABIEG RELAKSUJĄCO – STYMULUJĄCY 

Zabieg "czekoladka" działa na wszystkie zmysły, dostarczając niepowtarzalnych przeżyć. 
Polecany dla osób mających problemy z nadmiarem tkanki tłuszczowej, zmianami 
cellulitowymi oraz przy modelowaniu sylwetki. Efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu. 
Zmniejsza się obwód ciała, widoczne jest przyśpieszenie spalania tkanki tłuszczowej, 
poprawia się jędrność i elastyczność skóry. Zabieg powoduje głęboki relaks i poprawę stanu 
psychicznego. Po zmyciu cudownej ekskluzywnej maski czekoladowej wykonywany jest 
masaż relaksujący na kosmetyku z nutą czekoladową. 

Wskazania do zabiegu: nadmiar tkanki tłuszczowej, odnowa biologiczna, oznaki 
przedwczesnego starzenia, złe samopoczucie związane ze stresem. Efekty zabiegu: 
stymulacja mikrokrążenia, redukcja tkanki tłuszczowej, poprawa jędrności i elastyczności 
skóry, spowolnienie procesu starzenia, głęboki relaks i poprawa stanu psychicznego. 

Cena: 280 zł 

 

KOKOSOWE SPA 

Cudowny zabieg łagodząco - regenerujący, otulający ciało kokosową nutą. Wskazaniami do 
zabiegu jest przesuszenie, szorstkość skóry, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, 
podrażnienie skórne, skóra odwodniona z oznakami przedwczesnego starzenia, rogowacenia 
posłoneczne. Zabieg zapewnia długotrwałe wygładzenie i nawilżenie skóry, ochronne bariery 
immunologicznej, następuje wyciszenie dermatoz. Wspaniała regeneracja zniszczonego i 
odwodnionego naskórka. Rewelacyjne działanie anty-age. Częstotliwość zabiegów: jeden raz 
w tygodniu lub w zależności od problemu skóry. 

Cena: 240 zł  
 

 

 



 

 

SOCZYSTY GREJPFRUT 

Zabieg rozpoczyna się peelingiem cukrowym, który dokładnie oczyszcza skórę oraz usuwa 
obumarły naskórek. Kolejnym etapem jest masło do ciała dogłębnie nawilżające, 
wzmacniające barierę wodno – lipidową (masło Shea, olej awokado oraz proteiny mleczne). 
Intensywnie wygładza, redukuje suchość oraz zabezpiecza skórę przed działaniem czynników 
zewnętrznych. Dopełnieniem rytuał jest masaż olejem GREJPFRUTOWYM, pozytywnie 
wpływającym na skórę. 

Efekty zabiegu: 
• Skóra jest miękka, gładka i pełna komfortu. Odzyskuje blask i promienność. 
• Nawilżona i zmiękczona skóra, zwiększony komfort i elastyczność. 
• Znika uczucie napięcia, ciało jest zrelaksowane i odzyskuje miękkość. 
• Dzięki właściwościom stymulującym, zapewnia uczucie lekkości. 
 
Cena: 260 zł 

 

RYTUAŁ ZAPACH OCEANU  

Dotyk-najbardziej pierwotna forma kontaktu, mistyczna przyjemność i odprężenie dla ciała i 
umysłu. Problemy i pęd dnia codziennego sprawiają, ż z rozmarzeniem myślimy o 
przyjemnych chwilach, relaksie i momentach wytchnienia. Oddaj się zabiegowi, którego 
celem jest poprawa samopoczucia, wyciszenie i ukojenie Twojego organizmu. Efektem 
końcowym zabiegu jest głębokie odprężenie oraz wyjątkowa pielęgnacja ciała. Zabieg 
pozostawi na skórze przyjemny zapach, który przypomina beztroskie wakacje. 
 
Wskazania do zabiegu: 

•Stany napięcia mięśniowego 
• Zmęczenie 
• Stan przewlekłego stresu 
• Sucha, szorstka skóra 
• Ziemisty koloryt skóry 

 
Efekty zabiegu: 

• Gładka, aksamitna w dotyku skóra 
• Poprawa nawilżenia i natłuszczenia skóry 
• Relaks i odprężenie 
• Dotlenienie komórek 
• Poprawa ukrwienia skóry 

 
Czas trwania zabiegu: około 90 min 
 
Cena: 250 zł 

 

 

 



 

 

PEELING CIAŁA 

W ofercie SPA znajduje się peeling solny stworzony na bazie olejków 
roślinnych, wzbogacony naturalnymi solami - daje możliwość głębokiego oczyszczania porów 
od głowy aż do stóp. Nawilża skórę i delikatnie ją złuszcza usuwając martwe komórki 
naskórka pozostawiając ją gładką i odprężoną. Poprawia jakość i ogólną kondycję skóry, 
zwiększa sprężystość i elastyczność. Eliminuje toksyny i zanieczyszczenia. Zabieg podkreśla 
młodzieńczy i zdrowy blask skóry. Zalecenia: dla skóry suchej, szorstkiej, dla skóry matowej, 
pozbawionej blasku. Szczególnie korzystny przed wakacjami. Idealnie sprawdza się po 
depilacji woskiem zapobiegając wrastaniu włosów. Częstotliwość: raz na miesiąc lub według 
potrzeb. 

Peelingi które oferujemy można połączyć z łaźnią parową i masażem, dzięki czemu uzyskane 
rezultaty są dużo lepsze, dodatkowo zapewnia to zwiększone doznania sensualne. 

Cena: 
peeling ciała: 120 zł 
peeling ciała + łaźnia: 160 zł 
peeling ciała + masaż 30 min: 230 zł 
peeling ciała + masaż 60 min: 340 zł 
peeling ciała + łaźnia + masaż 30 min: 250 zł 
peeling ciała + masaż świecą 45 min: 320 zł 
peeling ciała + masaż świecą 60 min: 360 zł 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Phytomer to marka pasjonująca się naturalną, morską pielęgnacją skóry. Jest stabilnym i 
wiarygodnym partnerem, a także pionierem w eko-przyjaznej produkcji. Od 50 lat dzieli się 
swoją pasją do morza i kosmetyków. 
 
SCULPT ZONE - zabieg modelujący sylwetkę 

W otoczeniu pełnego komfortu zabieg marki Phytomer zadba o szczuplejszą sylwetkę, 
jędrniejsze ciało i poprawę kondycji skóry. Zawiera intensywny peeling, masaż na wybranych 
partiach ciała oraz innowacyjny okład termo-modelujący, który w rekordowo krótkim czasie 
redukuje krągłości i cellulit. Zabieg daje poczucie lekkości ciała i gładkości skóry, a delikatna 
piankowa konsystencja okładu przyjemnie otula ciało, zapewniając głębokie poczucie relaksu 
i przyjemności. Okład Thermo Sculpting zawiera ekstrakt z różowego pieprzu i kompleks 
rozgrzewający, zwiększający efektywność lipolityczną i aktywność komórek tłuszczowych. 
Zastosowanie morskiej mgiełki rozpylonej w gabinecie pozwoli uciec od codzienności i skupić 
się na odpoczynku, zaś sam zabieg przyczyni się do pięknie wymodelowanej i zadbanej 
sylwetki. 
Czas trwania: 90 minut       
Cena: 280 zł (w serii 250zł) 
 
SEA BACK CARE - morska pielęgnacja pleców 

Zabieg w morskim stylu rozpoczyna się peelingiem pleców, pozostawiającym niezwykle 
komfortową skórę, dzięki olejowemu wykończeniu. Niesamowite 
wrażenia relaksujące i pielęgnacyjne zapewni ciepła maska z alg o 
konsystencji ptasiego mleczka.  Niczym „morski szampan” 
wytwarza musujące pęcherzyki podczas aplikacji dla efektu 
odprężenia. Morska mgiełka rozpylana na wstępie pozwoli 
przenieść się do innego wymiaru i zrelaksować. 
Dopełnienie zabiegu stanowi klasyczny, rozluźniający masaż, który 
zredukuje stres i ogólne napięcie. Poprawi samopoczucie zarówno na poziomie fizycznym, 
jak i psychicznym. Zabieg zapewni odprężenie i relaks po ciężkim dniu lub po 
przepracowaniu. 
Czas trwania: 60 minut           
Cena: 190 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recepcja SPA 
tel. +48 662 734 702 
tel. +48 46 880 59 99 

e-mail: spa@hotelchopin.pl 
 


