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Pozwól, że wskażemy Ci drogę…
Do lepszego samopoczucia, pielęgnacji ciała,  poprawy kondycji fizycznej, leczenia bólu 
poprzez sensoterapię i naturoterapię… Pragniemy oddziaływać na wszystkie Twoje 
zmysły, wykorzystując naturalne substancje pielęgnacyjne pozyskiwane z lasów, jezior 
i darów natury. Wszystko to, abyście mogli odkryć własną drogę do lepszego, 
pełniejszego życia, łącząc pielęgnację, dietę z aktywnością fizyczną i  terapią leczniczą.

,,Nie podążaj za ideami innych, ale ucz się słuchać głosu w sobie…” Babaji

Let us show you the way…
Let us guide to the happiness of soul, beauty of body… Let us give you strength and make your 
body lithe. Let us treat your pain with senso- and nature therapy… We want to stimulate all of 
your senses, drawing on the richness of flora world – forests, lakes and all the greenery around 
us. Our dream is to caress you soul with a better life, fuller life so to speak. Beauty care can be 
easily combined with diet, physical activity and therapy of pain.

,,Do not follow the ideas of others, but learn how to listen to our inner soul instead…” Babaji



Zabiegi i pielęgnacja SPA
SPA care treatments

1. Strefa Poza Stresem VIP
Stress Free Zone VIP

2. Rytuały i pielęgnacja ciała
Rituals and care for the body 

3. Rytuały / zabiegi na twarz 
Face rituals

4. Masaże
Massages

5. Zabiegi dla dzieci
Treatments for children

6. Pielęgnacja dłoni i stóp
Hand and foot care

Dla relaksu i odnowy biologicznej

Dla pielęgnacji i urody

Dla zdrowia i kondycji

Przyjazne kobietom w ciąży

Przyjazne nastolatkom



59 PLN / osoba      cały dzień

59 PLN / person      whole-day

149 PLN /  osoba  |  209 PLN /  dla 2 osób      50 min

149 PLN / person  |  209 PLN /  for 2 person      50 min

To przestrzeń zaprojektowana tak, by pomóc Ci osiągnąć stan głębokiego relaksu. Tutaj znajdziesz wszystko niezbędne do odpoczynku, odnowy sił 
witalnych i oczyszczenia organizmu. Strefa Poza Stresem zachęca do relaksu i odnowy biologicznej oraz wskazuje drogę do dbałości o własne lepsze 
samopoczucie  i  czerpanie  energii  ze  światła,  wody  oraz  otaczającej  natury.

It’s a place where you can immerse yourself in the deepest of relaxation. Everything you need to regain strength, restore vitality and cleanse your body is here. The Stress 
Free Zone tempts and seduces you into a world of peace, biological renewal and wellness both for your frame of mind and for your outer show. Here, you shall learn to get 
energy from the light, from

Grota solna, wykorzystująca dobroczynne właściwości soli krystalicznej oraz infuzji soli medycznej. Czyste, zjonizowane powietrze w grocie solnej poprawia stan zdrowia, 
wzmacnia odporność i pobudza siły witalne organizmu. 

Salt Cave, based on the beneficial properties of crystal salt and medical salt infusion. Thanks to the clear, ionised air in the salt cave, your health thrives, your vitality comes back, the whole 
body and spirit rejoice.

Multiterapia, która skrywa w sobie chromoterapię oraz aromaterapię. Pobyt w gabinecie multiterapii pozytywnie oddziałuje na psychikę, pobudza metabolizm komórek oraz 
stymuluje organy wewnętrzne. Odpowiednio dobrane barwy, pomagają złagodzić lub usunąć różne dolegliwości. Natomiast aromat olejków eterycznych wpływa na sferę 
psychiczną i fizyczną człowieka. 

Multiterapia, consisting of chromo- and aromatherapy. A stay in the multitherapy parlour shows a blissful influence on the psyche, stimulates the cellular metabolism and internal organs as 
well. The right choice of colours helps you alleviate or remove various ailments. And essential oils – if chosen properly – can have an immensely positive impact on the mental and physical 
aspect of our body.

Sauna Rasul to łaźnia parowa, w której oprócz kąpieli w parze wodnej odbywają się kąpiele błotne, o właściwościach detoksykujących i nawilżających. Seans w łaźni błotnej ma 
działanie relaksujące, oczyszczające skórę oraz rozluźniające mięśnie. Para wodna doskonale przygotuje ciało  do dalszych zabiegów. 

Rasul Sauna is a steam room where not only steam baths, but also mud baths take place. They effectively detoxify and moisturise your skin. A session in the mud bath calms you down, 
cleanses your skin and loosens your muscles, whereas the steam perfectly prepares your body for further treatments.

Floating polega na unoszeniu się ciała na powierzchni wody, co w efekcie poprawia samopoczucie, uwalnia od zgromadzonego stresu i minimalizuje ból. W czasie trwania seansu 
zmysły wyłączają się, a ciało ogarnia niezwykły wewnętrzny spokój. Wysokie stężenie roztworu soli Epsom oraz naturalnej soli z Morza Martwego pozwala ciału osiągnąć stan 
nieważkości, a także wprowadzić w niezwykły stan alfa. 

Floating consists in levitating on the water surface, which not only boosts the frame of mind, but alsosets you free from the accumulated stress and alleviates pain. During such a session, your 
senses are silenced, and your body is filled with internal peace. Through a high concentration of the Epsom salt  infusion and natural Dead Sea salt, you can actually fly just above the water, 
carried by the power  of relaxed concentration. 

Biosauna sosnowo-ziołowa, to miejsce najbardziej wpasowujące się w klimat lasów Borów Tucholskich. To połączenie sauny parowej i suchej z inhalacją ziołową i presoterapią 
stóp. Podłoga sauny wyłożona jest naturalnym igliwiem, na ścianach wiszą pęczki lawendy, a z kotła wydobywają się aromaty ziół. Takie połączenie oddziaływuje na wszystkie 
zmysły.

Wypoczywalnia sienno-ziołowa to miejsce, stworzone z myślą o Tobie. Kąpiel w sianie działa odprężająco, pobudza krążenie i delikatnie rozgrzewa. Polecana jest również 
osobom cierpiącym na reumatyzm, dolegliwości stawów i rwę kulszową. Siano jest także doskonałym środkiem pielęgnującym skórę. To doskonała forma relaksu.

Tężnia solankowa.

Pine – Herbal Biosauna, is just the very essence of what the Tuchola Pinewoods stand for. It’s a fusion of the steam bath and dry sauna with herbal inhalation as well as pressotherapy of feet. 
The sauna floor is laid with natural conifer needles, and on the walls, there are lavender bunches hanging, whereas the aroma of herbs coming from the caldron pervades your soul’s core.  All of 
your senses are now sharp as never before. 

Hay – Herb Relaxation Room!, it is your oasis of peace, your secure retreat, the haven you have always longed for. The hay bath calms you down, stimulates blood circulation and warms your 
body slightly up. 

Brine graduation tower .
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Strefa Poza Stresem to świat wellness przeznaczony tylko dla dorosłych, w którym w pełni można cieszyć się relaksem i kąpielami w saunach.

Strefa Poza Stresem VIP

Stress Free Zone VIP

Cena sesji w basenie floatingowym

Floater Session

The Stress Free Zone is a place destined for adults and adults alone where you can enjoy pure wellness and sauna bathing.



Rytuały i pielęgnacja ciała
Rituals and care for the body 

Normalna skóra nie istnieje…to krajobraz, mozaika potrzeb, dlatego  nasze zabiegi to rytuały, które 
rozpoczynają się oczyszczająco-nawilżającymi koktajlami, przechodzą w pielęgnacyjne zabiegi,                        
a  kończą  aromaterapią.
Normal skin is a myth, it’s a far away and long gone memory of childhood, mosaics of needs and dreams. Our rituals shall help you out. 
First, a cleansing – hydrating cocktail, then a care treatment and finally some aromatherapy, too.

Rytuał w mineralnej strefie hammam
249 PLN / osoba  |  479 PLN / 2 osoby      60 min

*z okładem z glinki 285 PLN / osoba  |  559 PLN / 2 osoby      90 min
4 etapy mistycznej relaksacji ciała i umysłu. Uwodzący zmysły masaż pianą wykonywany na ciepłym kamiennym stole to: oczyszczający 
peeling ciała, jedwabny masaż pianą, kąpiel w glince rassul i niesamowicie relaksacyjne olejowanie ciała- płynnym rokitnikowym złotem. 
Rytuał stworzony dla dwojga, przyjaciół -zapewnia niezapomniane chwile, mistyczną podróż w głąb natury i świetną zabawę.
EFEKT: Ceremonia oczyszcza i mineralizuje ciało, głęboko relaksuje, uwalnia od stresów dnia codziennego.
RYTUAŁ: peeling ciała, masaż pianą, *okład z glinki rassul, olejowanie ciała.

Ritual in the hammam mineral zone
4 stages of mystical relaxation of body and mind. Seductive sensuous foam massage performed on a warm stone table is: cleansing body scrub, silk 
foam massage, rassul clay bath and incredibly relaxing body oiling - liquid sea-buckthorn gold. A ritual created for two - provides unforgettable 
moments, a mystical journey into nature.
RESULT: The ceremony cleanses and mineralizes the body, deeply relaxes, frees you from everyday stress
RITUAL: body peeling, foam massage, *rassul clay wrap, body oiling

249 PLN / person  |  479 PLN/2 people      60 min
*with clay wrap 285 PLN / person  |   559 PLN/2 people      90 min



Rytuał polnych kwiatów i dzikiego miodu 409 PLN / osoba  |  720 PLN / 2 osoby     120 min
Zamknij oczy i wyobraź sobie polanę pośrodku lasu, zapach świeżych kwiatów. Czujesz miękkość  mchu  pod palcami, delikatność trawy            
i słodycz miodu w ustach. Taki jest ten rytuał - pełen słodyczy i miękkości. To połączenie oczyszczenia, masażu płynnym, ciepłym miodem            
i  otulającej ciało maski.
EFEKT: Masaż miodem wspomaga krążenie krwi i eliminuje napięcie, odżywia skórę, stymuluje produkcję kolagenu i elastyny. Dogłębnie nawilża i regeneruje, cudownie odpręża.
RYTUAŁ: Peeling, masaż miodem, maska na ciało.

Wild Flower and Honey Ritual
Close your eyes and imagine a glade in the very heart of a forest. Feel the smoothness of moss under your fingers, the caress of grass under your skin 
and the sweetness of honey in your mouth. This ritual is all softness made flesh. A fusion of cleansing, a massage with liquid, warm honey and a special 
body mask.
RESULT: The honey massage improves blood circulation, removes tension, nourishes your skin, stimulates the production of collagen and elastin. Provides deep moisturisation, regeneration 
and relaxation.
RITUAL: Scrub, honey massage, body mask.

409 PLN / person  |  720 PLN / 2 people  120 min    

DARY LASU / GIFTS OF THE FOREST

Rytuał rokitnikowy ogród 299 PLN / osoba  |  559 PLN / 2 osoby     90 min
Peelingujący mus, relaksacyjny masaż aromatycznymi olejami z kwiatów rokitnika, lawendy, róży lub werbeny. Oleje bogate w 
antyoksydanty o działaniu odmładzająco wygładzającym. Pobudzają ciało, odprężają umysł i poprawiają wygląd skóry. Rytuał stanowi 
cudowne połączenie aromaterapii i oczyszczenia skóry, która zyskuje zdrowy koloryt i elastyczność.
EFEKT: Detoks, relaks i odmłodzenie.
RYTUAŁ: Lawendowa kąpiel stóp, peeling ciała, rokitnikowy masaż ciała.

Sea buckthorn garden ritual
A peeling mousse, relaxing massage with aromatic sea buckthorn, lavender, rose or verbena oils. These oils are rich in antioxidants and have 
rejuvenating properties. They stimulate your body, relax your mind and beautify your skin. The ritual is a wonderful combination of aromatherapy 
and skin cleansing. Your skin is now elastic and of a healthy colour. 
RESULT: Detoxification, relaxation and rejuvenation.
RITUAL: Lavender foot bath, body peel, sea buckthorn massage.

299 PLN / person  |  559 PLN / 2 people 90 min      

DARY OGRODU / GIFTS OF THE GARDEN



Rytuał dla dwojga Spa in LOVE

CEREMONIE SPA DLA ZMYSŁÓW
Truskawka/Pomarańcza/Sweet dreams/Magnolia

TALASOTERAPIA – energia wody i minerałów

589 PLN / 2 osoby     90 min

329 PLN / osoba  |  599 PLN / 2 osoby      90 min

349 PLN / osoba  |  609 PLN / 2 osoby      90 min

Chwile tylko we dwoje, blask świec, romantyczna muzyka , wino,kąpiel w mleku i cudowny masaż w gabinecie dla dwojga. Czy może być coś 
bardziej wymarzonego...
EFEKT: Głęboki relaks i cudowne chwile we dwoje.
RYTUAŁ: Kąpiel w mleku, masaż dla dwojga, wino i owoce.

Ceremonie godne bogini, cudownie wypielęgnowane ciało, zrelaksowana dusza i ukojone zmysły, czyli wszystko czego potrzebujesz w Spa.
EFEKT: Oczyszczona skóra, aksamitne ciało i relaks.
RYTUAŁ: Peeling ciała, masaż i maska.

Niewyczerpalne źródło oceanicznych minerałów, wapna i magnezu pozyskiwanego z alg. Terapia antystresowa, wyrównująca niedobory 
minerałów, poprawiająca jakość snu.
EFEKT: Wyrównany poziom minerałów w ciele, zrelaksowane ciało, cudowna morska pielęgnacja.
RYTUAŁ: Oceaniczny peeling, masaż magnezowy, maska, balsam

SPA in LOVE

Ceremony for Your body & soul

Thalassotherapy

Milk bath, relaxing massage, glass of wine and fruits.

Strawberry, orange,magnolia peeling massage mask.

Ocean peeling, magnesium massage, mask, lotion.

329 PLN / person  |  599 PLN / 2 people  90 min    

589 PLN / 2 people  90 min    

349 PLN / person  |  609 PLN / 2 people  90 min    



Ziołowy detoks i peelingi

Scrubs - Body detox

Szczotkowanie ciała

Ceramonia czekolady LOVE MY BODY

149 PLN (do masażu 79 PLN)      30 min

490 PLN      90 min

To delikatny masaż ciała wykonywany na sucho. Dzięki miękkości szczotki, która w całości wykonana jest z liści, uzyskujemy nie tylko efekt 
oczyszczenia, ale także gwarancję niezwykle gładkiej i miękkiej w dotyku skóry. Po zabiegu podawany jest ziołowy napar w celu 
nawodnienia ciała.

Pokochaj siebie na nowo i przeżyj mistyczną ceremonię od której można się uzależnić. Ceremonia 3.kroków, które wypełnia masaż, 
intencja szczęścia i radości oraz rozchodzące się po ciele ciepło. To nie jest zwykła czekolada. Przed masażem przygotowywany jest  eliksir  
z prawdziwego kakaowca, tłuszczu masłowego  i prażonych ziaren kakao oraz kokosu. To wyższy wymiar przyjemności i relaksu jakiego 
jeszcze nigdy wcześniej nie przeżyłeś. Twoje ciało jest cudownie zrelaksowane, Twoje serce rozradowane, dusza ukojona, a skóra miękka       
i gładka jak jedwab. Dodatkowe działanie antycellulitowe.
Ceremonia: (masaż połączony z delikatnym peelingiem, body wrap).

Body brushing

Chocolate ceremony LOVE MY BODY

It’s a soft dry body massage. The soft brush, made of leaves, not only cleanses your skin, but also makes it incredibly smooth and soft to the touch. 
After the procedure, we serve you a herbal infusion to balance the water content in your body.

Love yourself again and experience a mystical ceremony to become addicted to. A 3-step ceremony that is filled with massage, the intention of 
happiness and joy, and the warmth spreading throughout the body.  Your body is wonderfully relaxed, your heart is overjoyed, your soul is soothed, 
and your skin is soft and smooth as silk. Additional anti-cellulite effect.
Ceremony: (massage combined with gentle peeling, body wrap)

149 PLN (if added to a massage 79 PLN)      30 min

490 PLN      90 min

Jeżeli brakuje Ci energii, czujesz wewnętrzne zmęczenie, a skóra jest szara i ziemista czas na 
oczyszczenie. To preludium do prawdziwego relaksu .



Naturalne Peelingi solne:
 • rokitnikowy
 • solno-ziołowy
 • cytrusowy (z ciepłej soli himalajskiej i soczystych pomarańczy)

Natural salt scrubs:
 • sea buckthorn
 • herbs
 • citrus fruit (warm Himalayan salt and juicy oranges)

159 PLN (do masażu 79 PLN)      25 min

159 PLN (if added to a massage 79 PLN)      25 min

Oczyszczający masaż ciała. Wygładza, mineralizuje, pobudza detoksykację. W zależności od kompozycji relaksuje, pobudza bądź 
regeneruje  skórę.

A cleansing body massage which smooths out, mineralizes the skin and boosts detoxification. Depending on the composition chosen, it can either 
calm down, stimulate or regenerate your skin.

Masaż peelingujący z siana i pudru z pestek śliwek 169 PLN      40 min
Peeling zawiera ekstrakt z siana, w którego skład wchodzi około 40-50 gatunków roślin. Do kremowej konsystencji produktu dodane są 
delikatne drobinki z pestek śliwy. Po zabiegu skóra jest aksamitna, gładka, ujędrniona i wygładzona. Do zabiegu podawana jest herbata 
ziołowa.

Exfoliating hay massage with plum stone powder
The scrub is based on a special hay extract which includes 40 – 50 plant species. The creamy consistency of the product has been additionally 
enriched with delicate plum stone particles. After the procedure, your skin is firm and smooth. During the treatment, we serve you a cup of herbal tea.

169 PLN      40 min



Okład z komórek macierzystych jabłoni lub rokitnika 259 PLN      50 min
Ten specyficzny koktajl młodości chroni komórki macierzyste znajdujące się w skórze przed starzeniem, zapewniając im długowieczność             
i aktywność.  Zabieg: masaż z okładem.

Apple or sea buckthorn stem cell compress 
This unique youth cocktail protects the stem cells within your skin from ageing, increasing their activity and providing them with longevity.                         
The treatment consists of a massage and a compress.

259 PLN      50 min

259 PLN      50 min

Mineral therapy-talasoterapia 259 PLN     50 min
Okład z marcepanowych alg, doskonałe wyrównanie niedoboru minerałów, cudowny relaks i odprężenie.

Mineral therapy
Marzipan & algae to compensate for the deficiency of minerals, soothe the senses, eliminate stress.

Niech otuli Cię ciepło… 
Zmysłowe ceremonie pielęgnujące skórę pozostawiające ją aksamitnie miękką i nawilżoną. 
Efekt: lekkie, odprężone ciało  i zrelaksowany umysł.

Sensual body ceremonies which make your skin silky smooth and so well-moisturised. 
Effect: your body is like a feather, your mind is relaxed to the core.



Bio lifting

Bio lifting

Japanese massage

Masaż japoński

449 PLN      110 min

449 PLN      110 min

199 PLN      40 min

199 PLN      40 min

HOLISTYCZNY OPTYMALNY PROGRAM OPARTY O METODĘ TEAM DR JOSEPH. Intensywna kuracja z biodynamicznym masażem  
liftingującym dostosowanym do indywidualnych potrzeb cery. Program składa się z: diagnostyki skóry, masażu stymulującego układ 
limfatyczny, ciepłego kompresu ziołowego, głębokiego peelingu, oczyszczaniu szklaną bańką, masażu bio-dynamicznego stemplami 
kwiatowymi, serum, masażu liftingującego, intensywnie działającej  maski. Na zakończenie dobór produktów codziennej pielęgnacji.

Tanaka to odmładzający masaż twarzy, polegający na uciskaniu mięśni twarzy w czasie nakładania na skórę pielęgnacyjnych kosmetyków. 
Japoński rytuał pielęgnacyjny, wykonywany regularnie, poprawia napięcie skóry, wygładza zmarszczki a także zmniejsza opuchliznę                        
i cienie pod oczami, stosowany regularnie odmładza nawet o 10 lat.

HOLISTIC OPTIMAL PROGRAMME BASED ON THE METHOD BY TEAM DR JOSEPH. An intensive therapy form with a biodynamic lifting 
massage adapted to the individual needs of your skin. The programme includes: skin diagnostics, a massage which stimulates the lymphatic system, a 
warm herbal compress, a deep scrub, cupping, a biodynamic massage with flower stamps, a serum, a lifting massage and last but not least an 
intensive mask. To crown the whole procedure, we help you select the right cosmetics for your skin care at home.

Tanaka is a rejuvenating face massage which consists in pressing the facial muscles when applying cosmetics to the skin surface. If performed on a 
regular basis, this Japanese care ritual improves the firmness of skin, smooths out wrinkles, reduces dark circles and puffiness under your eyes as well 
as can rejuvenate your skin by even 10 years. 

Rytuały / zabiegi na twarz / For my face
Ogród jest najwspanialszym laboratorium
W naturze nie istnieją żadne definicje, ani kategoryzacje. Gdy tylko poznasz sposoby, jak właściwie dbać 
o swoją cerę, będziesz w stanie zrobić kolejny krok, stosując produkty respektujące Twoją naturalną 
równowagę.

Rituals  / facial treatments / For my face
Garden is your most miraculous laboratory. 

Nature knows no definitions or categorisations. Once you’ve discovered how to take care of your complexion properly, you are ready to 
take the next step, choosing such products which respect your natural balance. 

Naturalny lifting i kosmetyka naturalna, czyli jak zachować młodzieńczy wygląd bez użycia skalpela:
A natural lifting cosmetology – your recipe for youthful appearance without surgery: 



Kobido massage

Masaż Kobido 299 PLN      55 min

299 PLN      55 min

Znany jako” niechirurgiczny lifting twarzy” masaż gwiazd.
Zniwelujesz napięcie mięśniowe, które powodują zmarszczki mimiczne. Zapobiegniesz bądź zmniejszysz efekty starzenia się  skóry. 
Odzyskasz młodą twarz poprzez głęboką pracę na strukturach mięśni. Stymulujemy metabolizm komórkowy, co przyczyni się do szybszej 
regeneracji skóry. Oczyścisz skórę dzięki czemu, dodasz jej naturalnego blasku. Stymulujemy produkcję składników skóry – kolagen                         
i elastynę. Zniwelujesz nadmierne napięcie owalu twarzy.

Known as the non-surgical face lifting and massage of stars.
Reduces the muscle tension responsible for facial lines. Prevents or reduces ageing symptoms. Rejuvenates the face by regenerating the muscle 
structures. Stimulates the cell metabolism which accelerates the regeneration of skin, making it clean and radiant again. Boosts the production of 
collagen and elastin. Reduces excessive face oval tightness. 

Lifting dla mężczyzn

Lifting for men

409 PLN      50 min

409 PLN      50 min

zabieg dla wymagającej męskiej cery, poprawiający kondycję skóry, detoksykujący oraz przyjemnie odprężający.

Treatmant for demanding male skin.



Intensive face cleansing therapy

Therapy for sensitive, capillary skin

Intensywnie oczyszczająca kuracja  na twarz

Kuracja dla cery wrażliwej, naczyniowej

299 PLN      60 min

299 PLN      60 min

289 PLN      60 min

289 PLN      60 min

Dogłębne oczyszczenie dostosowane do potrzeb Twojej skóry. Efekt: skóra głęboko oczyszczona, idealna niezależnie od wieku. Twoja 
twarz? Promienna. Twoje uczucie? Czyste i energetyczne. Dla wyraźnie odświeżonego wyglądu pełnego blasku. Etapy zabiegu: ziołowy 
kompres, delikatny masaż limfatyczny, peeling, oczyszczenia bańkami, tonizowanie, maska peel off. Na zakończenie dobór produktów do 
codziennej pielęgnacji.

Jeżeli na Twojej skórze widoczne są zaczerwienienia, plamy, rumieńce, rozszerzone naczynia krwionośne (tzw. pajączki na twarzy), które 
najczęściej pojawiają się w okolicach nosa, na policzkach i na brodzie. Jeśli dość często towarzyszy Ci uczucie swędzenia, ściągnięcia, 
pieczenia, nadwrażliwości na kosmetyki. Źle znosisz zmiany temperatury, suche klimatyzowane powietrze oraz zimową aurę? Lekarz 
stwierdził u Ciebie trądzik różowaty? Ten zbiegi będzie idealny dla Ciebie.

Deep face cleansing adapted to the needs of your skin. Effective cleansing, destined for all the age groups. Your face is radiant, clean and full of energy. 
The complexion is visibly refreshed. The treatment consists of a herbal compress, a soft lymphatic massage, a peel, cupping, tonifying as well as a peel 
off mask. To crown the whole procedure, we help you select the right cosmetics for your skin care at home.

Your complexion shows redness, dark spots, erythema, broken blood vessels, the so-called “spider veins”, most often in the nose area, on the cheeks 
and chin? Your skin is itchy, tight, burning, hypersensitive to cosmetics? You suffer badly from temperature changes, dry conditioned air or winter 
aura? Your doctor diagnosed you with rosacea? This treatment is for you! 



Moisturising, energising care for dry, dehydrated skin

Luxurious lifting – regenerating treatment for mature skin

Kuracja nawilżająca, energetyzująca dla cery suchej odwodnionej

Luksusowy zabieg liftingujący, odmładzający dla skóry dojrzałej

349 PLN      60 min

349 PLN      60 min

359 PLN      60 min

359 PLN      60 min

Zabieg ma za zadanie doprowadzić Twoją skórę do komfortu, a wykonany w serii jako kuracja do stabilizacji i normalizacji. Dzięki 
zastosowaniu wyselekcjonowanych składników aktywnych tj. ekstrakt z figi, żywokostu, żeń-szenia  ma on silnie terapeutyczne działanie. 
Łagodzi wszelkie podrażnienia, głęboko nawilża i dotlenia tkanki.

Twoja skóra staje się mniej jędrna i mniej elastyczna? Zmarszczki mimiczne pogłębiają się i utrwalają? A może zaczęły pojawiać się pierwsze 
przebarwienia? Jest szorstka i chropowata w dotyku? Nie zwlekaj, czas nie stanie w miejscu, a skóra sama się nie zregeneruje! W tym 
rodzaju zabiegu znajdziesz komplet składników, które zapewnią Ci wyczuwalną poprawę gęstości skóry, jej napięcie i cudowną miękkość 
połączoną ze zdrowym blaskiem.

This treatment brings you comfort and soothes your skin. If performed as a series, it effectively stabilizes and normalizes your complexion. Specially 
selected active ingredients, i.e. fig, common comfrey and ginseng extracts, heal the skin, calm down irritation, provide deep moisturisation a                           
nd oxygenate the tissues.

Has your skin become less firm and elastic? Facial lines are deeper and more visible? Perhaps there are the first discolourations disfiguring its surface 
already? Is your skin dry and rough to the touch? Don’t lose time, your skin won’t regenerate without your help! This treatment will effectively improve 
the density, firmness and softness of your skin, restoring its radiance at the same time.



HIGH TECH
- gdy nauka łączy się z naturą czyli to co najlepsze z dwóch światów

HIGH TECH
– when science and nature become one – the best of two worlds combined

DERMAOXY oxygen infusion 

DERMAOXY BANQUET 

DERMAOXY infuzja tlenowa

DERMAOXY BANQUET

Twarz  - 299 PLN + ultradźwięki 349 PLN      40 min
Twarz + szyja - 379 PLN + ultradźwięki 429 PLN      60 min

Twarz+ szyja +dekolt - 459 PLN + ultradźwięki 499 PLN      90 min

Twarz+ szyja +dekolt - 749 PLN      120 min

Face - 299 PLN + ultrasound 349 PLN      40 min
Face + neck - 379 PLN + ultrasound 429 PLN      60 min

Face + neck + neckline - 459 PLN + ultrasound 499 PLN      90 min

Face + neck + neckline - 749 PLN      120 min

Infuzja tlenowa polega na wtłaczaniu składników aktywnych do głębokich warstw skóry za pomocą czystego, hiperbarycznego tlenu. 
Dzięki tej metodzie odmładzamy skórę, nawilżamy ją na poziomie komórkowym oraz redukujemy zmarszczki. Natychmiastowy efekt, 
odmłodzenia skóry gwarantowany.

Luksusowa  pielęgnacja łącząca natychmiastowy efekt z naturalnymi ekstraktami roślinnymi.To połączenie infuzji tlenowej z bankietowym 
zabiegiem odmładzającym. Natychmiastowy efekt odmłodzenia, prasujący zmarszczki od wewnątrz. Dodatkowo zabieg rozszerzony jest 
o masaż Kobido – lifting gwiazd, dający spektakularny efekt. To 120 min czystej przyjemności i 100% odmłodzenia.

A stream of high-pressurised hyperbaric oxygen infused with active substances is applied to the skin which is now – as a result - visibly rejuvenated 
and well-moisturised on the cellular level. Wrinkles are reduced. Instant results and genuinely younger skin guaranteed.

A luxurious care treatment based on natural plant extracts. A fusion of the oxygen infusion and the banquet rejuvenating treatment. Brings instant 
results. Removes wrinkles from the inside. The treatment has been additionally enriched with the Kobido massage – the famous lifting of stars. 
Spectacular results guaranteed. 120 minutes of pure pleasure and 100 % of rejuvenation.

Twoja inspiracja
Aby maksymalnie wykorzystać czas w spa podczas zabiegu na twarz skorzystać mogą Państwo dodatkowo z zabiegów 
poprawiających kondycje oczu, ust lub dłoni.

Your inspiration
During the treatmants, you can use additional care for eyes, lips and hands.



Radiofrekfencja Multi-Polar RF
bezinwazyjny termolifting

Ekspresowy zabieg regenerujący na twarz (peeling + ampułka + maska)

Radiofrequency
Skin lifting

Twarz - 279 PLN      40 min
Twarz+ szyja +dekolt - 359 PLN      60 min

199 PLN      30 min

Twarz - 298 PLN      40 min
Twarz+ szyja +dekolt - 349 PLN      60 min

Face - 298 PLN      40 min
Face + neck + neckline - 349 PLN      60 min

Face - 279 PLN      40 min
Face + neck + neckline - 359 PLN      60 min

· Likwidacja bruzdy nosowo-wargowej
· Poprawa jędrności owalu
· Napięcie skóry
· Wyszczuplanie owalu twarzy
· Lifting

Oczyszczanie Wodorowe

Hydrogen Puryfication

To zabieg prowadzący do złuszczenia warstw naskórka, przy jednoczesnym zaaplikowaniu substancji aktywnych. Powoduje on głębokie 
oczyszczenie skóry, nawilża ją. Ma także bezpośredni wpływ na niwelację zmarszczek i przebarwień. Użycie wodoru ma tutaj kluczowe 
znaczenie z uwagi na wielkość jego cząsteczek, pozwalających na dotarcie nawet do najgłębszych warstw skóry.

Treatmant leading to exfoliaton of the epidermis layers and skin regeneration.



TRYCHOLOGIA
SPA dla włosa

TRICHOLOGY
SPA for hair

Scalp scrub and massage

Peeling skóry głowy i masaż 169 PLN      40 min

169 PLN      40 min

Peeling oczyszcza zanieczyszczoną skórę z pozostałości szamponu, balsamu, odżywki, lakieru czy żelu, oraz martwego naskórka i sebum. 
Piękne zadbane włosy to zasługa kompleksowej pielęgnacji i organicznego oleju kokosowego nakładanego jako maska na włosy w czasie 
odprężającego masażu głowy.

The scrub cleanses the contaminated skin from shampoo, lotion, conditioner, hairspray and gel as well as removes dead skin cells and sebum. For the 
neat scalp is where beautiful hair begins. Complex care is your key to success. This treatment is based on the organic coconut oil applied as a hair mask 
during a relaxing massage of the head.



POWER HIALURONIC Skeyndor

GLOBAL LIFT Skeyndor

GLOBAL LIFT

HIALURONIC POWER

329 PLN      50 min

329 PLN      50 min

420 PLN      50 min

420 PLN      50 min420 PLN      50 min

329 PLN      50 min

Reguluje naturalną hydrodynamikę skóry, przywracając jej optymalne nawilżenie, co gwarantuje proces jej odnowy i wygładzenie jej 
powierzchni. Nowoczesna terapia Power Hialuronic została stworzona, w oparciu o składniki o bardzo niskiej i wysokiej masie 
cząsteczkowej, aby głęboko nawilżyć skórę oraz równocześnie chronić ją przed zbyt wczesną utratą wody, spowodowaną przez agresywne 
czynniki zewnętrzne. Czego rezultatem jest idealnie nawilżona i wygładzona skór.

Program global lift to intensywny zabieg liftingujący oraz ujędrniający dla każdego rodzaju skóry ze wskazaniem dla skóry z oznakami 
fotostarzenia oraz skłonnej do wiotczenia. Analiza skóry odbywa się przed zabiegiem. Na jej podstawie nasz wykwalifikowany personel 
dobiera odpowiedni rodzaj programu. Global lift to nowa strategia anti-age, osiągająca niezwykły efekt pełnego liftingu, dzięki któremu 
przywrócimy prawidłowy kształt owalu twarzy oraz poprawimy strukturę tkanki podskórnej bez używania skalpela.

The global lift program is an intensive lifting and firming treatment for all skin types with indications for skin with signs of photoaging.

Regulates the natural hydrodynamics of the skin, restoring its optimal hydration, which guarantees the process of its renewal and smoothing its 
surface.

BIAŁA KOSMETYKA  dla wielbicieli tradycyjnej kosmetologii
TRADITIONAL COSMETICS



CORRECTIVE Skyndor

CORRECTIVE

440 PLN      50 min

440 PLN      50 min440 PLN      50 min

Zabieg botox-like stanowiący alternatywę dla zabiegów medycyny estetycznej. Bogactwo stymulujących peptydów, substancji 
wypełniających oraz głęboko nawilżających zapewnia natychmiastową poprawę konturów twarzy, zwiększenie elastyczności skóry i 
wyraźne spłycenie zmarszczek. Zabieg dla każdego typu skóry, dla kobiet i mężczyzn po 30 roku życia. Polecany szczególnie dla skóry z 
pierwszymi oznakami starzenia takimi jak zmarszczki mimiczne i statyczne. Idealny zabieg „bankietowy".

A treatment for all skin types, for women and men over 30. Recommended especially for skin with the first signs of aging, such as expression lines and 
static wrinkles. The perfect "banquet" treatment.

ULTRADŹWIĘKI, MULTI-POLAR RF, VACUUM, EMS, LED I ELEKTROFOREZA
- modelowanie sylwetki
- redukcja cellulitu
- redukcja tkanki tłuszczowej
- ujędrnienie skóry

ULTRASOUND, MULTI-POLAR RF, VACUUM, EMS, LED AND ELECTROPHORESIS
- body shaping
- cellulite reduction
- reduction of adipose tissue
- skin firming

INTENSYWNE WYSZCZUPLANIE I MODELOWANIE SYLWETKI
PROCARE XP – NOWOśĆ! w dziedzinie modelowania ciała

INTENSIVE SLIMMING AND BODY SHAPING
PROCARE XP - NEW! in the field of body modeling



Brzuch
Abdomen

Uda
Thigh

Łydki
Calves

Pośladki
Buttocks

TOTAL BODY (brzuch,pośldki, uda, łydki)
TOTAL BODY (abdomen, chinese, thighs, calves)

TOTAL BODY + terapia bandażami
Total body + bandage

300 PLN

390 PLN

200 PLN

250 PLN

560 PLN

650 PLN

PAKIETY:
SET OF TREATMENTS:

Bye,bye cellulite : 2 zabiegi na uda  i pośladki
Bye, bye cellulite: 2 treatments for thighs and buttocks

Wąska talia: 2 zabiegi na brzuch i boczki
Narrow waist: 2 treatments for the abdomen and sides

Od L do XS: 2 zabiegi brzuch, uda, pośladki
From L to XS: 2 treatments abdomen, thighs, buttocks

790 PLN

500 PLN

890 PLN



Lekkie nogi 189 PLN      55 min
Niweluje uczucie ciężkich, opuchniętych i zmęczonych nóg i stanowi doskonałe uzupełnienie terapii antycellulitowej. Zabieg przynosi ulgę 
zmęczonym nogom.  Szczególnie polecany jest latem. Najlepsze efekty terapii uzyskamy  wspomagając kurację  odpowiednio dobraną 
pielęgnacją w domu.  Wskazania: problemy z zatrzymywaniem wody, ciężkie, opuchnięte nogi

Light legs
Reduces the feeling of heavy, swollen and tired legs, perfectly supplements the anti-cellulite therapy. Brings soothing and relief. Especially 
recommended in summer. For better results, please take care of properly selected home care, too. 
Indications: problems with water retention, heavy, swollen legs

189 PLN      55 min

Ziołowe bandażowanie 
Bandaże z masażem antycellulitowym

259 PLN      55 min
299 PLN      90 min

Ciało otulone w kokon aktywnych składników. Pod bandażem nie wytwarza się ciepło. Tym samym nie działa on odwadniająco na tkankę. 
Ponadto bandaż nie uciska skóry, owinięcie w bandaż zapewnia jedynie „kontrolowaną kompresje” Efekt zabiegu to do 5 cm w obwodach. 
Rodzaj bandaży dobierany jest indywidualnie do potrzeb. Aby wzmocnić efekt zabiegu warto połączyć go z masażem antycellulitowym 
wykonywanym za pomocą specjalnych baniek próżniowych.

Herbal bandaging
Bandages with anti-cellulite massage duration

Your body is wrapped in a cocoon of active ingredients. No heat is generated under the bandage. Therefore, it does not have a dehydrating effect on 
the tissue. Furthermore, the bandage does not compress the skin, the wrapping provides solely a form of “controlled compression”. The effect of the 
treatment is up to 5 cm less in circumferences. The bandage type is always adapted individually. For even better results, we recommend enriching the 
treatment with an anti-cellulite cupping massage.

259 PLN      55 min
299 PLN      90 min

Fit chocolate 259 PLN      50 min
Synergiczne połączenie masażu z okładem. Pobudzający masaż antycellulitowy czekoladą z okładem. Słodycz bez grama kalorii. Zabieg 
stymuluje metabolizm tkanki tłuszczowej dając maksymalne efekty w redukcji cellulitu.

Fit chocolate
A synergic fusion of massage and compress. The stimulating anti-cellulite chocolate massage is joined by a special compress. Such sweetness with no 
calories! Such a treatment stimulates the metabolism of adipose tissue and gives maximal results as to the cellulite reduction.

259 PLN      50 min



Masaże
Massages

Masaż leczy duszę, a dotyk to poezja pisana dłońmi…
The massage heals your soul, and the touch is like poetry written with hands...

Dla relaksu i odprężenia …
For true relaxation … 

Masaże na łóżku wodnym Masaże na łóżku wodnym to unikalny masaż na leżance wypłonionej ciepłą wodą. Niezależnie od tego 
samopoczucia, stanie się on ucztą wprowadzającą w stan niesamowitego relaksu i odprężenia. Delikatne falowanie wody przypomina 
pobyt w łonie matki, pozwalając na całkowite wyciszenie i relaks to wyjątkowy zabieg oparty na technikach klasycznych. Masaż ziołowy 
biostymuluje ciało, a kondycja ciała  jest odzwierciedleniem duszy, obrazem uczuć i emocji. Doskonale rozluźnia mięśnie i wprowadza 
harmonię między ciałem, a emocjami pozwalając na całkowite wyciszenie.

Massages on a water bed  Deeply and relax massage performed by therapist.

249 PLN / 159 PLN      55 min / 25 min

269 PLN / 159 PLN      55 min / 25 min

269 PLN / 159 PLN      55 min / 25 min

249 PLN / 159 PLN      55 min / 25 min

Sosnowy (leczniczy)

WAVE BALANCE –  masaż antystresowy ( ziołowe oliwy)

WAVE BALANCE

Masaż uzdrawiający, swobodny, płynny ruch i energia w połączeniu z pracą na tkankach głębokich uwalnia ciało od wielu warstw 
nagromadzonego stresu

Pine (therapeutic)
A healing massage, smooth and energy, combined with work on deep tissues. It relieves the body from stress.

239 PLN / 159 PLN      55 min / 25 min (plecy)

239 PLN / 159 PLN      55 min / 25 min (back)

Cytrusowy (energetyzujący)
Masaż pobudzający, dopasowany do potrzeb i kondycji ciała. Niweluje oznaki zmęczenia, dedykowany osobom potrzebującym dodatkowej 
dawki energii.

Citrus (energising)
A stimulating massage adapted to the needs and condition of your body. Reduces fatigue symptoms, dedicated to those who need an extra portion of 
energy.



Autorski masaż pleców by Notera SPA 189 PLN      55 min
4 techniki masażu pleców: stres powoduje mimowolne napięcie i skurcze mięśni objawiając się bólem szyi, karku i pleców. Wyjątkową 
cechą masażu jest wykorzystanie czterech różnych technik masażu oraz głębokiego masażu dźwiękiem z oryginalnych tybetańskich mis 
dźwiękowych. Masaż jest delikatny, płynny i łagodny, a ruchy masażysty wykonywane są powoli i rytmicznie, co przynosi natychmiastowy  
efekt odprężenia.

Signature massage of the back by Notera Spa
4 techniques of the back massage: stress causes involuntary tension and cramps of the muscles, which in turn leads to the pains in the neck, nape of 
the neck and the back. This unique massage is based on four various techniques and the deep sound massage with the Tibetan singing bowls. It is soft, 
smooth and delicate, the masseur’s movements are slow and rhythmical, bringing you instant soothing and solace. 

189 PLN      55 min

Masaż stemplami ziołowymi 269 PLN     55 min
Stymulujący masaż stemplami, aktywuje pracę metabolizmu i układu odpornościowego, zwiększając elastyczność skóry - delikatnymi lub 
intensywnymi, głębokimi ruchami. To doskonały relaks oraz harmonia dla ciała i umysłu. Masaż ten dodatkowo łagodzi objawy stresu.

Massage with herbal stamps
A stimulating massage with stamps, activates your metabolism and immune system, makes your skin more elastic. Either soft or intensive. Splendid 
relaxation and harmony for body and mind. Heals stress as well.

269 PLN      55 min

Masaż aromaterapeutyczny, relaksacyjny 189 PLN     55 min
Przez wielu uznany za najcudowniejszy masaż świata. Płynne ruchy, gorące oliwy aromaterapeutyczne. Kwintesencja piękna i luksusu, 
zniewalająco gładkiej skóry. 

Aromatherapeutic relaxing massage 
It is believed to be the most wonderful massage on earth. Smooth movements, hot aromatherapeutic oils. That’s the essence of beauty and luxury. 
That’s what smooth skin means

189 PLN      55 min

Masaż kijami brzozowymi 249 PLN / 139 PLN      55 min / 25 min
Wyjątkowy masaż anti-aging, wykonywany kijami brzozowymi. Ujędrniający kompleks składający się w 100% z naturalnych składników. 
Dotyk i bodźce o różnej intensywności w połączeniu z płynnymi ruchami masażu, rozładowują napięcie i regenerują.

Massage with birch sticks
A unique anti-aging massage with birch sticks. A firming complex consisting of 100% natural ingredients. Touch and stimuli of various intensity 
together with fluid movements loosen the tension and regenerate your body.

249 PLN / 139 PLN      55 min / 25 min



Masaż TAI-CHI inny wymiar relaksu

TAI CHI TAI-CHI massage another dimension of relaxation

Masaż leczniczy solą himalajską z rozgrzaniem ogniem

(do każdego masażu skrypt ćwiczeń tai-chi – 8 kawałków brokatu)   249 PLN     50 min

249 PLN     50 min

259 PLN / 169 PLN     55 min / 25 min

259 PLN / 169 PLN     55 min / 25 min

Jedyny w Polsce autorski masaż opracowany przez mistrzynię tai-chi przedstawicielkę Międzynarodowej Szkoły Masażu i Estetyki 
Manualistic dr Sergeya Shchurevich w Polsce. Tai-chi nie da się opisać, tai-chi trzeba przeżyć…, to klucz do wewnętrznego spokoju. To 
całkowite wyciszenie organizmu. Za sprawą masażu nabieramy sił witalnych. Dodatkowo masaż ma właściwości modelujące wpływa na 
prawidłowe funkcjonowanie narządów, stawów i mięśni.

The only original massage in Poland developed by a tai-chi master representative of the International School of Massage and Manualistic Aesthetics 
Dr. Sergey Shchurevich in Poland. Tai-chi cannot be described, tai-chi must be lived..., it is the key to inner peace. This complete silencing of the body, 
thanks to the massage we gain vitality, in addition, the massage has modeling properties affects the proper functioning of organs, joints and muscles.

Masaż detoksykujący zainspirowany dawnymi rytuałami z wykorzystaniem soli himalajskiej. Łagodzi bóle mięśni, zwalcza napięcia, 
stymuluje metabolizm, poprawia krążenie krwi, oczyszcza organizm. Do masażu wykorzystywane są ciepłe kamienie solne oraz lecznicze 
właściwości ognia. Pomaga przywrócić równowagę ciała i umysłu. Idealny na każdą porę roku

Therapeutic massage with fire-heated Himalaya salt
A detoxifying massage inspired by the ancient rituals. The Himalaya salt soothes muscular pains, loosens tensions, stimulates metabolism, improves 
blood circulation and cleanses your body of evil humours. The procedure is performed with warm salt stones boosted by the healing power of fire. 
Helps to restore balance in your body and mind. Suits all the year seasons.

Masaż kwiatowy 269 PLN     60 min
Innowacyjny masaż działający na wiele zmysłów. Relaksuje i odpręża. Działa na trzech różnych szlakach sensorycznych - węchu, dotyku                 
i słuchu. Synergię stanowi  unikalne połączenie olejków eterycznych i specjalnie zaprojektowany dźwięk Tranquillity. Gesty masażu                       
w połączeniu z wykorzystaniem pędzli mają delikatnie kierować do wyciszenia ciała. Skóra staje się nawilżona i jedwabista. Zalecany dla 
tych, którzy czują się zestresowani, niezdolni do wypoczynku i mają problemy ze snem. Kombinacja unikatowego dotyku, dźwięku 
aromaterapii "wyłącza” mózg, który dzięki temu odpoczywa.

Flower Massage
An innovation for your senses. Calms down your soul and sets your mind at peace. Influences three different sensory tracts – the sense of smell, touch 
and hearing. Thanks to a unique synergy of essential oils and the Tranquillity sound designed specially for the purpose, this treatment allows you to 
find your blessedness in no time. Every single part matters here – the massaging movements, the brushes gently caressing your skin - it’s all aimed to 
calm you down. Your skin is now well-moisturised and so smooth. Thus, should you feel stressed, unable to relax, if you can’t sleep at night, this is your 
perfect remedy. Through the pampering touch, the caressing sounds and the sensual aromatherapy, your mind “turns off” and lets your body rest.

269 PLN      60 min



Masaż miodem lub świecą 279 PLN / 149 PLN      55 min / 25 min
Stymulujący masaż , łączący techniki relaksacyjne  i pielęgnację, tworząc harmonijny balans. Dobroczynne działanie ciepłego miodu lub 
głęboko nawilżającej świecy  z odżywczym woskiem pszczelim, zapewniają szczególnie przyjemne uczucie orzeźwienia. Masaż wspomaga 
krążenie krwi i eliminuje napięcie mięśni. 

Honey or Hot Candle Massage 
A stimulating massage, being a fusion of relaxation and care which create a perfect balance together. The beneficial properties of honey or the deeply 
moisturising candle with the nourishing beeswax shall pamper your body and mind. This massage effectively stimulates blood circulation and 
eliminates muscle tension.

279 PLN / 149 PLN      55 min / 25 min

Masaż czekoladą 219 PLN / 149 PLN      55 min / 40 min (plecy)
Słodka rozkosz z misją pielęgnacji skóry. Prawdziwa czekolada w asyście odżywczej oliwy. Zaspokaja potrzeby najbardziej wymagającej 
skóry. Panaceum na  zmęczenie i poprawę samopoczucia z lekką pielęgnacją.

Chocolate massage
The sweetest of pleasures with skin care combined. Real chocolate accompanied by olive oil. Satisfies even the most demanding skin. A panacea for 
fatigue. Makes you feel happy and beautiful. 

219 PLN / 149 PLN      55 min / 25 min (back)

Masaż twarzy z ampułką 129 PLN      25 min
Zacznij od twarzy i poczuj dotyk natury. Relaksacyjny masaż twarzy szyi i dekoltu. Doskonały zabieg na początek pobytu, preludium 
przygotowujące skórę do kolejnych zabiegów. Twój pierwszy krok do odpoczynku.

Face massage
Begins with your face and feel the touch of nature. It’s a relaxing massage of face, neck and neckline. Perfect as a prelude to your stay, preparing you for 
further treatments to come. Your first step towards relaxation. 

129 PLN      25 min

Masaż stóp 89 PLN      25 min
Odprężający masaż dla zmęczonych stóp.

Foot massage
A relaxing massage for tired feet.

89 PLN      25 min



Masaż klasyczny dopasowany do indywidualnych potrzeb 219 PLN / 119 PLN      55 min / 25 min
Masaż wykonywany z dużo większą siłą i energią. Stanowi integralny element masażu leczniczego.

Classic massage adapted to your individual needs
A much more powerful and energetic massage. An integral element of the therapeutic massage.

219 PLN / 119 PLN      55 min / 25 min

DLA ZDROWIA I WITALNOŚCI / FOR HEALTH AND VITALITY

Masaż gorącymi kamieniami 259 PLN      65 min
Rewitalizujący masaż kamieniami - na jednych wpływa uspokajająco i równoważąco, a na innych pobudzająco. Korzystanie z ciepłych oraz 
zimnych kamieni, pozwala osiągnąć harmonię i rozproszyć stan stresu. 

Hot stones massage
A revitalizing massage with stones. Some find it calming and some find it stimulating. The warmth and coldness of stones lead you to harmony and set 
you free from stress.

259 PLN      65 min

Masaż detoksykujący 249 PLN      55 min
Regenerujący masaż detoksykacyjny specjalnymi „bańkami”. Wydobywa indywidualne piękno, dzięki połączeniu najwyższej jakości 100% 
naturalnych składników aktywnych. Delikatne techniki oddechu i głębokie ruchy masażu  odżywiają ciało i przygotowują do intensywnego, 
cyrkulacyjnego masażu „bańkami”. To głęboki zabieg oczyszczający.

Detoxifying massage
A regenerating detoxifying massage with special glasses. Let your natural beauty shine through thanks to the 100% natural composition of active 
ingredients. The soft breathing techniques and deep massaging movements nourish your body and prepare it for the intensive circulating massage 
with glasses. It’s a deeply cleansing treatment.

249 PLN      55 min

DLA OCZYSZCZENIA / FOR DETOXIFICATION

Twoja inspiracja
Dodaj do swojego masażu efekt pielęgnacyjny rozszerzając seans o oczyszczający peeling, odżywczy okład bądź pielęgnację dłoni            
i stóp.

Your inspiration…
Enrich your massage with a cleansing peel, nourishing compress or hand and foot care and enjoy the splendor even longer.



„Czekoladowi piraci” czekoladowy masaż pleców

„Chocolate Pirates” chocolate massage of the back

69 PLN      20 min

„Cytrusowi odkrywcy” cytrusowy masaż pleców

„Citrus Explorers” citrus massage of the back

69 PLN      20 min

Zabiegi dla dzieci
Treatments for children

Bąbelkowa kąpiel dla dziecka z opiekunem

Bubble bath for a child with a guardian

199 PLN      30 min

Dla dzieci z rodzicami
For children with parents

ZABIEGI  SPA / SPA TREATMENTS

Masaż dla dziecka z rodzicem

Massage for a child with a parent

189 PLN      30 min

„Księżniczka” kolorowe paznokcie

„Princess” colourful nails

35 PLN      20 min



Pielęgnacja dłoni i stóp *
Hand and foot care *

Manicure klasyczny 89 PLN      60 min
Zabieg obejmuje kompleksową pielęgnację dłoni wraz z biologicznym opracowaniem paznokci oraz malowanie.

Classic manicure
The treatment includes comprehensive hand care along with the biological nail care and nail polish.

Manicure hybrydowy 99 PLN      60 min
Zabieg obejmuje kompleksową pielęgnację dłoni wraz z  biologicznym opracowaniem paznokci oraz malowanie lakierem hybrydowym.

Hybrid manicure 
The treatment includes comprehensive hand care along with the biological nail care and hybrid nail polish.

Pedicure klasyczny z oprawą biologiczną 169 PLN      90 min
Zabieg obejmuje kompleksową pielęgnację stóp ,frezowanie stóp oraz malowanie paznokci lakierem.

Classic pedicure with a biological setting
The treatment includes comprehensive foot care, feet milling and nail polish. 

Pedicure hybrydowy z oprawą biologiczną

Manicure japoński

189 PLN      90 min

109 PLN      60 min

Zabieg obejmuje kompleksową pielęgnację stóp ,frezowanie stóp oraz malowanie paznokci lakierem hybrydowym.

to zabieg, który potrafi uratować paznokcie oraz sprawić, że szybko staną się odżywione i piękne.

Hybrid pedicure with a biological setting

Japanese manicure

The treatment includes comprehensive foot care, feet milling and hybrid nail polish.

is a rescue for your nails, makes them well-nourished and beautiful again.

*o dostępność zabiegów  proszę zapytać w recepcji SPA.
* please ask the SPA reception about the availability of treatments.



„Nowa Ja”

„Otulający kokon”

„Dotyk motyla”

219 PLN      60 min

199 PLN      60 min

199 PLN      60 min

Poczuj głęboki relaks i pogłęb zaufanie do swojego ciała. Nowa ja, to zabieg głęboko rozluźniający, niwelujący napięcia i bóle pleców.            
To połączenie masażu pleców, szyi i barków oraz odprężającego  masażu stóp. Masaż wykonywany na bazie masła shea. 

To synergia gładkiej nawilżonej skóry, z oczyszczającą mocą kryształków solnych. Poczuj jak otula Cię puch, a Ty czujesz się jakbyś była 
lekka jak motyl. Otulający kokon to oczyszczający peeling ciała z aksamitną maską.

To połączenie odświeżającego masażu nóg, który niweluje efekty opuchlizny i uczucia ciężkich nóg z owinięciem drenującymi bandażami. 
Komfort i odprężenie dla zmęczonych nóg.

„New Me”

„Warm cocoon”

„Touched by a butterfly”

Immerse yourself in this deep relaxation, as deep as you have never experienced it thus far. Listen to your inner voice. The New Me treatment removes 
any tension and back pains, it’s in fact a fusion of the back, neck and shoulder massage with a relaxing foot massage. The shea butter applied makes 
the procedure even more pleasant, indeed. 

It’s a synergy of smooth, well-moisturised skin and the power of tiny little salt crystals. Feel the fluff embracing and holding you tight, you’re as light as 
a butterfly. The Warm Cocoon is a cleansing body scrub with a special velvety mask. 

A refreshing foot massage which combats swelling and unpleasant sensation of pain and heaviness in the lower limbs, enriched with special draining 
bandages. Comfort and relaxation for you tired legs. 

Zabiegi spersonalizowane dla kobiet w ciąży
„PRZYSZŁA MAMA”
Okres ciąży to szczególny czas w życiu kobiety,, gdy jesteś w ciąży, wszystko kręci się wokół miłości”.  
Czuj się  naturalnie pięknie i dbaj o ciało w tym szczególnym okresie.

Personalised treatments for pregnant ladies 
„MUM-TO-BE”

Pregnancy is a very special period in a woman’s life. When you’re with child, it’s basically all about love. So, feel natural, feel beautiful! 
You call the shots now! 



Nasi partnerzy / Our Partners

Dr Joseph, Kurland, Comfort Zone, Skeyndor, Skin Science, Fito SPA, Arosha

GODZINY DOSTĘPNOŚCI STREFY WELLNESS
(basen, jacuzzi, sauna sucha, sauna IR, łaźnia parowa)
niedziela - czwartek 9:00-20:00, 20:00-21:00 Strefa dla dorosłych i młodzieży od 12 roku życia
piątek-sobota 9:00-20:00, 20:00-21:00 Strefa dla dorosłych i młodzieży od 12 roku życia

WELLNESS ZONE AVAILABILITY HOURS
(swimming pool, jacuzzi, dry sauna, IR sauna, steam bath)
Sunday - Thursday from 9:00 am to 8:00 pm, from 8:00 pm to 9:00 pm -  Wellness Zone for adults and teenagers from 12 years of age
Friday-Saturday from 9:00 am to 8:00 pm, from 8:00 pm to 9:00 pm - Wellness Zone for adults and teenagers from 12 years of age

Etykieta spa:

SPA Etiquette

Prosimy o przybycie na zabieg do SPA na 10 minut przed jego rozpoczęciem. Pozwoli to na przygotowanie się do zabiegu                               
i wypełnienie karty konsultacyjnej.
Dla Gości spoza hotelu przygotowaliśmy Notera SPA Bag, w której znajdują się kapcie, szlafrok i ręcznik. Po odbiór Notera SPA 
Bag zapraszamy do Recepcji SPA. Natomiast Gości hotelowych prosimy o przybycie do SPA w szlafrokach i kapciach.
Dbamy o komfort naszych Gości – SPA to przestrzeń ciszy i relaksu, dlatego prosimy o wyłączenie lub wyciszenie telefonów 
komórkowych oraz niewnoszenie i niespożywanie napojów alkoholowych  lub innych środków odurzających podczas 
przebywania na terenie SPA.

W celu zwiększenia skuteczności zabiegów, prosimy o:
• unikanie obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem,
• unikanie kąpieli słonecznej bezpośrednio przed i po zabiegu,
• korzystanie z basenu, sauny i jacuzzi zawsze przed zabiegami,
• poinformowanie przed zabiegiem o zażywanych lekach, przebytych chorobach i ewentualnych przeciwwskazaniach.

W przypadku niestawienia się na zarezerwowane zabiegi (bez odwołania na minimum 6 godzin wcześniej) będzie pobierana 
opłata w wysokości 50 % wartości zamówionego zabiegu.
W przypadku spóźnienia się na zabieg z winy Gościa, czas spóźnienia zostanie odliczony od łącznego czasu zabiegu.
SPA zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu przez pracownika, jeżeli spotka się on z niestosowanym zachowaniem Gościa 
(agresja, propozycje seksualne, itp.).

Please arrive to the SPA for 10 minutes before the start. This will allow you to prepare for the procedure and fill in the consultation card.
For guests from outside the hotel, we have prepared a Notera SPA Bag, which includes slippers, a bathrobe and a towel. After picking up the 
Notera SPA Bag, we invite you to the SPA Reception. However, hotel guests are requested to come to the SPA in bathrobes and slippers.
We care about the comfort of our guests – SPA is a space of silence and relaxation, therefore we ask you to turn off or mute mobile phones 
and not consume alcoholic beverages or other intoxicants while staying in the SPA.

In order to increase the effectiveness of treatments, please:
• avoid heavy meals an hour before the planned treatment,
• avoid sunbathing immediately before and after the treatment,
• use the pool, sauna and jacuzzi always before treatments,
• informing before the procedure about taken medicines, diseases and possible contraindications.

If you do not attend the booked treatments (without a minimum 6 hours’ notice), you will be charged 50% of the value of the procedure you 
ordered.
In case of being late for the procedure due to the fault of the Guest, the delay time will be deducted from the total time of the treatment.
The SPA reserves the right to terminate the procedure by an employee if he / she encounters an inappropriate behavior of the Guest 
(aggression, sexual propositions, etc.).



ul. Wczasowa 1
89-606 Charzykowy
hotel@hotelnotera.pl

www.hotelnotera.pl
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