
           

Zabiegi na twarz 

REPECHAGE 
Algi morskie znane są ze swoich cennych właściwości dla piękna i młodości. Od lat wykorzystuje je amerykańska 
marka Repechage, która w swoich produktach łączy drogocenne walory natury i nowoczesnych technologii. Są to 
kosmetyki bezpieczne, ekologiczne, przeznaczone do użytku domowego, a także stosowania w profesjonalnych 
salonach. Warto wspomnieć, że marka Repechage jest związana z Polską – stąd pochodzi jej założycielka, Lydia 
Sarfati. 

Vita Cura *5 
Stworzony na bazie opatentowanych składników zapobiegających starzeniu się skóry. 
Daje natychmiastowy efekt odmłodzenia, efekt WOW! 
Dopracowany medycznie zestaw oparty na wyjątkowej kombinacji naturalnych, roślinnych i morskich składników. 

Odżywia, ujędrnia i wzmacnia barierę naskórkową, zapewniając jej zaawansowaną odnowę. 
Zabieg może być wykonany jednorazowo jako zabieg bankietowy, przed wielkim wyjściem, lub w celu uzyskania 
trwałych efektów pobudzenia i ujędrnienia w serii. 
Zawarte w nim bakterie głębinowe Thermophyllus, regenerują DNA i fibroblasty, pentapeptydy zwiększają produkcję 
włókien kolagenowych i elastynowych, a biopolimery tworzą siateczkową strukturę natychmiastowo napinając skórę 
w kilka minut i wygładzając zmarszczki. 

Efekty: 
⦁ natychmiastowe odmłodzenie 
⦁ rozświetlenie 
⦁ naprawa uszkodzeń w DNA komórkowym 
⦁ głębokie nawilżenie 
⦁ ujędrnienie 
⦁ regeneracja i wzmocnienie skóry 

Czas trwania: 60 minut Cena: 380 zł 

Ekspresowy zabieg nawilżający Seaweed Treatment Mask 
Zabieg dedykowany dla skóry, która: 
⦁ wymaga szybkiego nawilżenie i nawodnienia, 
⦁ jest zmęczona i przesuszona słońcem oraz klimatyzacją. 
⦁ z trądzikiem pospolitym i trądzikiem różowatym w pierwszym stadium lub okresie wyciszenia choroby. 

Korzyści: 
⦁ głęboko nawilża i odżywia dzięki zawartości algi Laminaria Digitata, 
⦁ dostarcza skórze niezbędnych witamin, aminokwasów i minerałów, 
⦁ odświeża i odpręża, 
⦁ przywraca blask skórze. 

Delikatny peeling ze skórką cytryny i proszkiem ryżowym doskonale oczyszcza skórę z martwego, nagromadzonego 
naskórka. 
Kojący masaż na C-Serum szybko i głęboko przywróci odpowiedni poziom nawilżenia skóry oraz mocno ją odżywi. 
Skoncentrowany czysty wyciąg z alg morskich, bogaty w witaminy, aminokwasy i minerały, zapobiega odwodnieniu 
oraz powstawaniu drobnych zmarszczek, a także regeneruje zniszczoną skórę i wspomaga leczenie stanów zapalnych 
skóry, które często wywołane są brakiem witamin i innych niezbędnych substancji. 
Natomiast chłodząca i łagodząca maska z alg morskich zapewni skórze dodatkowe odżywienie i odświeżenie, 
pozostawiając ją gładką i rozświetloną. 

Czas trwania: 45 minut, cena 200 zł 



 

 

GIGI 

GIGI Cosmetic Laboratories została założona w 1957 roku, przez znanego biochemika i farmakologa Elieyzer Landau 
w Izraelu. Firma szczyci się wieloletnim międzynarodowym uznaniem na całym świecie w produkcji profesjonalnych 
dermokosmetyków. Ściśle współpracuje z dermatologami, chemikami, chirurgami i farmaceutami przy tworzeniu 
nowych zaawansowanych protokołów skutecznego leczenia. GIGI używa najlepszych składników przez co kosmetyki 
mają dużą wydajność i doskonałą jakość. 

Bioplazma 

Linia oparta na składnikach pozyskiwanych z oceanu i połączonych z dodatkami ziołowymi, dzięki którym skóra jest 
odporna na uszkodzenia środowiskowe oraz te związane z wiekiem. Laboratoria GIGI opracowały kompleks 
pielęgnacyjny składający się z mieszanki alg występujących w morzu północnym. Algi te zawierają niezbędne kwasy 
tłuszczowe, witaminy, minerały i polisacharydy. Nałożony na skórę, kompleks alg nadaje jej blasku i świeżego, 
młodzieńczego wyglądu. Regularne stosowanie widocznie wygładza drobne linie i zmarszczki. 

Czas trwania: 60 minut Cena: 270 zł 

Nutri Peptide 

Zabieg walczy ze wszystkimi oznakami starzenia się skóry: rozjaśnia plamy, zmniejsza zmarszczki, przywraca skórze 
równowagę wodno-lipidową dostarczając jej nawilżenia i składników odżywczych. Z racji, że „anty-aging zaczyna się 
od wewnątrz” zabieg poprawia energię komórek, co niweluje powstawanie zmarszczek, przesuszenie i szorstkość 
skóry. Nutri Peptide to także procedura odżywcza i ochronna dla skóry suchej, tłustej, z przebarwieniami czy 
nadreaktywnej. 

Czas trwania: 60 minut Cena: 240 zł 

Ester C 

Zabieg bazuje na wysoce efektywnej i łatwo przyswajalnej witaminie C oraz kwasie migdałowym, by wzmocnić 
prawidłową aktywność skóry. Regularne stosowanie pozostawia ujednolicony koloryt, zapobiega powstawaniu 
zmarszczek i gromadzeniu się plam melaninowych na wierzchniej warstwie skóry. Badania przeprowadzone na 
produktach linii ESTER C pozwoliły stwierdzić, że: przenika i wzmacnia ściany komórkowe skóry, zapewniając 
skuteczne działanie przeciwko wolnym rodnikom. ESTER C pobudza produkcję fibroblastów w skórze i redukuje 
zmarszczki spowodowane przesuszeniem lub promieniowaniem. Zwiększa poziom nawilżenia w połączeniu z 
kwasem hialuronowym znajdującym się w skórze. 

Czas trwania: 60 minut Cena: 270 zł 

 

VALENCIA PEEL 

Valencia Peel jest kolejnym przełomem w świecie kosmetyki. Łączy w swojej formule aż cztery kwasy: ferulowy, 
salicylowy, trójchlorooctowy (TCA) i askorbinowy. Takie innowacyjne połączenie daje nam optymalny efekt 
remodelingu, ujędrnienia, redukcji przebarwień i blizn. Działanie anti-aging wzmacnia jeszcze wspomniany już kwas 
ferulowy wspierany przez witaminę C. Dwa silne antyoksydanty zmniejszają objawy fotostarzenia i pozytywnie 
wpływają na produkcję kolagenu.  Jeśli mamy wiotką skórę i przy okazji przebarwienia, Valencia Peel będzie usuwał 
oba te problemy. Zabieg ten gwarantuje zauważalny lifting i przebudowę skóry już po jednym zastosowaniu, a 
najlepsze efekty daje seria trzech, czterech zabiegów wykonywanych raz w miesiącu. 

Cena: 320 zł 

 

 

 



 

 

FERULAC PEEL 

Ferulac to idealne rozwiązanie w terapii przeciwstarzeniowej i na przebarwienia posłoneczne. Na efekt nie trzeba 
czekać długo- pojawia się w ciągu kilku dni. Jest to peeling oparty na kwasie ferulowym, floretynie, kwasie 
hialuronowym oraz witaminach. Ze względu na swoje bardzo silne właściwości antyoksydacyjne jest to zabieg 
całoroczny, a o tej porze szczególnie polecany dla wszystkich rodzajów skóry. Preparaty wykorzystane w zabiegu 
Ferulac są wykonane w technologii nanosomowej: wnikają głęboko w skórę, wolno się uwalniają, a ich działanie jest 
przedłużone. 

Wskazania do zabiegu: 
• Terapia anti-aging 
• Przebarwienia posłoneczne 
• Poprawa kondycji skóry w ciągu kilku dni. 

Ferulac Peel to nowoczesna, nieinwazyjna metoda walki z problemami skórnymi: łojotokiem, wiotkością, 
nadmiernym wysuszeniem czy przebarwieniami skóry, która zapewnia szybkie i spektakularne efekty bez 
konieczności uczestniczenia w długiej i bolesnej terapii.  Ferulac Peel, dzięki właściwościom zawartego w nim kwasu 
ferulowego, działa niejako na kilku poziomach: odmładza i rozjaśnia skórę, chroni ją przed negatywnymi skutkami 
promieniowania UVA/UVB oraz działa przeciwzapalnie. 

Peeling przynosi natychmiastowe i widoczne efekty w postaci wyraźnego rozjaśnienia i poprawy kolorytu skóry. Po 
zabiegu cera staje się świetlista, jędrna, a większość problemów (przebarwienia, zmarszczki, blizny potrądzikowe) 
znika lub ulega znaczącej redukcji. 

Cena: 280 zł 

 

Zabieg nawilżający INTENSIVE HYALURONIC 

Ratunek dla skóry odwodnionej, szorstkiej w dotyku, ściągniętej i podrażnionej. 

Zabieg potocznie nazywany jest kąpielą w kwasie hialuronowym. To substancja, która naturalnie występuje w skórze 
– wypełniając przestrzenie międzykomórkowe naskórka, zatrzymuje wodę. W organizmie młodego człowieka kwasu 
hialuronowego jest pod dostatkiem, dlatego skóra jest sprężysta. Z wiekiem jego ilość maleje, dlatego traci ona 
swoją elastyczność, staje się szorstka, skłonna do podrażnień. Mocno odwodniona jest pokryta siateczką drobnych 
zmarszczek. „Kąpiel w kwasie hialuronowym” ma na celu uzupełnienie niedoborów tego związku w skórze i szybką 
poprawę jej nawilżenia. Zabieg działa jak balsam – łagodzi uczucie dyskomfortu i ściągnięcia, wygładza także drobne 
zmarszczki spowodowane odwodnieniem. Poprawia gładkość i koloryt cery. Szara, szorstka skóra staje się delikatna 
w dotyku i gładka. 

Cena: 250 zł 

 
 

 
Recepcja SPA 

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

e-mail: spa@hotelchopin.pl 



 

Zabieg oczyszczający OSMOPEEL 

Profesjonalny zabieg głębokiego oczyszczania połączony z łagodnym złuszczaniem przy użyciu kwasów AHA. 

Zabieg ten ma na celu usunięcie zalegających na powierzchni skóry warstw zrogowaciałego naskórka, przy 
jednoczesnej ochronie naturalnej warstwy hydrolipidowej. Efektem jest nie tylko poprawa wyglądu skóry (efekt 
odświeżenia, poprawa kolorytu cery), lecz także większa skuteczność kolejnych zabiegów dermokosmetycznych – 
oczyszczenie z nadmiaru martwych komórek ułatwia bowiem penetrację składników aktywnych w głąb skóry. 
Dodatkowo dzięki opatentowanej formule Skin Balance System zabieg stymuluje naturalne mechanizmy obronne 
skóry. Osmopeel świetnie przygotowuje twarz do procedur nawilżających i regenerujących, ale sprawdza się też jako 
samodzielny zabieg – rozjaśnia, wygładza, nawilża i pięknie rozświetla skórę. 

Cena: 190 zł 

 

AUTORSKI ZABIEG DO CERY NACZYNKOWEJ 

Zabieg uszczelniający naczynia krwionośne, przeznaczony do pielęgnacji skóry wrażliwej ze skłonnością do rumienia i 
zaczerwienień. Składniki aktywne takie jak kwas laktobionowy i witamina C powodują wzmocnienie ściany naczyń 
krwionośnych, zmniejszając jej wrażliwość na zmiany temperatur i skutecznie redukując podrażnienia. 

Efekty zabiegu: 

• obkurczenie i wzmocnienie naczyń krwionośnych 
• pobudzenie syntezy kolagenu 
• wzmocnienie mechanizmów naprawczych skóry uszkodzonej promieniami UV 
• uelastycznienie i wygładzenie skóry twarzy 
• łagodzenie podrażnień 

Cena: od 200 zł 

 

AUTORSKI ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-REGULUJĄCY 

Zabieg przeznaczony do skór mieszanych, tłustych i zanieczyszczonych. Głęboko oczyszcza oraz zapobiega 
powstawaniu wyprysków. Reguluje działanie gruczołów łojowych, zachowując równowagę nawilżenia skóry. 

Zabieg ten pozwala na głębokie oczyszczenie przy jednoczesnym łagodzeniu i leczeniu zmian zapalnych, 
pozostawiając skórę zregenerowaną, świeżą i nieskazitelną. 

Cena: od 200 zł 

 

AUTORSKI ZABIEG ŁAGODZĄCO - ODŻYWCZY 

Zabieg skierowany do skór wrażliwych ze skłonnością do przesuszeń oraz podrażnień. Wyjątkowa formuła z 
antyoksydantami łagodzi, uspokaja oraz przywraca młodzieńczy wygląd twarzy. Pomaga zmniejszyć uszkodzenia 
skóry oraz rewitalizuje zestresowaną cerę. Silnie nawilża, łagodzi oraz regeneruje. Zapobiega nadmiernej suchości 
oraz powstaniu zaskórników. Skóra po zabiegu odzyskuje zdrowy i promienny wygląd. Problem odwodnienia, 
przesuszenia i podrażnień zostaje rozwiązany. 

Cena: od 200 zł 

 

 


