masaże całego ciała
Masaż klasyczny
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż ciepłą i aromatyczną świecą
Masaż drenujący bambusem
Masaż prawdziwą, ciepłą czekoladą
Masaż na preparacie
miodowo-migdałowym (peelingomasaż)
Masaż mix połączenie masażu klasycznego
z gorącymi kamieniami
Masaż masłem karite

50 min.
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.

170,200,240,210,250,-

50 min.

280,-

50 min.
50 min.

220,190,-

25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.

100,100,130,120,120,130,-

25 min.
25 min.

140,110,-

masaże częściowe
Masaż klasyczny pleców
Masaż stóp z elementami refleksoterapii
Masaż bańką chińską
Masaż pleców gorącymi kamieniami
Masaż drenażowy nóg bambusem
Masaż pleców ciepłą aromatyczną i odżywczą świecą
Masaż częściowy mix, połączenie masażu
klasycznego z gorącymi kamieniami
Masaż masłem karite

autorskie zestawy masaży i terapie
Nowatorski masaż PRESTIGE SPA
masaż ten łączy w sobie 3 techniki, które obezwładniają zmysły
zapachem odżywczej świecy, rozgrzewają dotykiem kamieni
i oddziaływują na strefy refleksologiczne stóp.

90 min.

320,-

Czekoladowy masaż całego ciała poprzedzony
peelingiem i zakończony balsamem.

90 min.

360,-

Miodowo-migdałowy peelingomasaż całego ciała oraz twarzy.

75 min.

340,-

Torfowe ukojenie rozpoczyna oczyszczający, ziołowy peeling
pleców z rozluźniającymi i rozgrzewającym okładem z torfu, na
zakończenie klasyczny masaż *pleców lub całego ciała.

*50 min. 220,75 min. 300,-

Drenaż limfatyczny ramion i nóg z masażem pleców.

50 min.

180,-

Masaż klasyczny całego ciała z elementami bańki chińskiej
w miejscach szczególnie predysponowanych.

50 min.

220,-

Masaż głowy i karku na hinduskich olejach odżywczych

25 min.

160,-

Peelingomasaż odżywczy i złuszczający martwy naskórek,
wykonywany na ekskluzywnej masce zmiękczającej. Do wyboru:
stopy lub dłonie. Podczas działania maski przeprowadzamy
odprężający masaż głowy.

45 min.

160,-

Antycellulitowy masaż bańką chińską i miotełkami
bambusowymi w miejscach predysponowanych poprzedzony
peelingiem ciała.

75 min.

290,-

yonelle
KATEGORIA PREMIUM – ekskluzywne zabiegi wielofazowe, działające przeciw
starzeniowo, efekty widoczne już po pierwszym zabiegu. Polecane są
szczególnie do skór dojrzałych, wymagających bardzo wysokiego potencjału
odmładzania.
INFUSION SUPERLIFT
Superintensywny zabieg silnie liftingujący i ujędrniający cerę
dojrzałą. Nowatorski, wielofazowy zabieg z retinolem infuzyjnym.
Zapewnia absolutnie spektakularny efekt odmłodzenia wyglądu
skóry dojrzałej. Silnie liftinguje, ujędrnia, wygładza, redukuje
widoczność zmarszczek.
Czas zabiegu

ok. 75 min.

380,-

INFUSION SUPERLIFT Z MIKRONAKŁUWANIEM
Poprzez setki tysięcy powstałych mikrokanalików retinol i inne
składniki aktywne zawarte w serum wnikają w skórę nawet 1000
razy lepiej niż normalnie, działając z nieporównywalną
skutecznością. (Mezoroller pozostaje dla klientki do
wykorzystywania podczas pielęgnacji domowej).
Czas zabiegu

ok. 90 min.

480,-

H2O INFUSION EXPRESS
Zabieg błyskawicznie rewitalizujący cerę zmęczoną.
Intensywny, szybki zabieg typu SOS, błyskawicznie poprawiający
jędrność, nawilżenie i koloryt skóry dojrzałej oraz spłycający
zmarszczki. Doskonały sposób, by olśniewać gładką skórą.
Czas zabiegu

ok. 75 min.

420,-

BIOFUSION SECOND SKIN
Zabieg z witaminą C biologicznie regenerujący skórę dojrzałą
suchą i odwodnioną. Intensywny zabieg do cery suchej,
normalnej, dojrzałej, odwodnionej, skłonnej do ściągania
i podrażnień. Skóra zostaje poddana procesowi biologicznej
regeneracji, dzięki zastosowanej technologii biofuzji.
Rekordowa gładkość skóry wyczuwalna jest od razu po zabiegu.
Czas zabiegu

ok. 75 min.

390,-

yonelle
ACTIVE ENERGY VIT. C FORTE
Zabieg do każdego rodzaju skóry z infuzyjną 20% witaminą C.
Polecany do cery mieszanej, problematycznej, z przebarwieniami
posłonecznymi i pozapalnymi. Zabieg błyskawicznie odświeża,
rewitalizuje, widocznie zwęża pory oraz ujednolica koloryt cery.
Czas zabiegu

ok. 75 min.

460,-

SPILANTOL MIMICAL EFECT
Luksusowy zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący
owal twarzy. Inspirowany najaktywniejszymi składnikami
wykorzystywanymi w medycynie estetycznej. Polecany do
każdego typu cery. Widoczne wygładzenie powierzchni skóry
oraz rekordowe uelastycznienie i nawilżenie.
Czas zabiegu

ok. 75 min.

370,-

MAGNIFICO - facelifting
do pełnego zabiegu kosmetycznego -30% od ceny wyjściowej
Każdą pełną kosmetykę twarzy, można rozszerzyć o dodatkowe
zastosowanie Faceliftingu MAGNIFICO: to rewolucyjny zabieg
zagęszczający skórę, stymulujący ją do przebudowy, dotleniający
i liftingujący. Wykorzystanie aż 4 technologii w jednej
procedurze pozwala uzyskiwać spektakularne efekty poprawy
owalu, redukcji zmarszczek i bruzd, jak również eliminacji
opuchlizny, czy zasinień pod oczami.

Lifting powiek i okolic oczu, usuwanie „worków” pod oczami
Lifting i ujędrnienie twarzy, remodeling kolagenu
Lifting twarz, szyja, dekolt, usuwanie drugiego podbródka

15 min. 150,30 min. 220,45 min. 280,-

yonelle

KATEGORIA PRO&CONTRA – zabiegi specjalistyczne na różne problemy ze skórą.
Skutecznie łagodzi niepożądane objawy dając skórze to czego jej brakuje (PRO) i
usuwając to co zbędne (CONTRA).
CONTRA-DRY
Zabieg odżywczy do skóry suchej. Idealny do skóry przesuszonej, szorstkiej,
skłonnej do łuszczenia się, z odczuwalnym dyskomfortem ściągania i braku
elastyczności.

55 min.

270,-

MANDEL LIFT PEEL
Zabieg liftingujący z zastosowaniem kwasu migdałowego. Całoroczny zabieg
do każdego rodzaju skóry dający spektakularny efekt liftingu. Widocznie spłyca
zmarszczki, poprawia elastyczność i napięcie skóry. Rewelacyjnie reguluje
skóry tłuste i problematyczne, wycisza stany zapalne.

55 min.

290,-

CONTRA-REDNESS
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka. Wyjątkowo skuteczny zabieg do
cery naczynkowej, poprawiający wygląd i komfort skóry z kruchością naczynek
i tendencją do rozszerzania się, wrażliwej, nadreaktywnej, skłonnej do
podrażnień.

55 min.

280,-

CONTRA–SEBUM
Zabieg przeciwłojotokowy, z kwasem szikimowym i witaminą C. Do cery
mieszanej, tłustej, szorstkiej. Doskonale oczyszcza, matuje skórę i redukuje
rozszerzone pory. Reguluje pracę gruczołów łojowych, nawilża i wyrównuje
koloryt cery.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manulanym

55 min.
85 min.

280,340,-

CBD PRO-PERFECTION
Zabieg poprawiający stan i wygląd cery mieszanej i tłustej z uporczywymi
niedoskonałościami. Wykorzystuje farmaceutyczny kannabidiol CBD, i japoński
węgiel ubame. Zabieg polecany zarówno do cery z trądzikiem skóry dojrzałej
oraz młodzieńczej.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym

55 min. 290,85 min. 350,-

YOUNG&PURE
Zabieg pielęgnujący, wykorzystujący odpowiednio dobrane i tolerowane przez
skórę młodą kosmetyki w połączeniu z kawitacją ultradźwiękową.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym.

50 min.
80 min.

*Każdą kosmetykę można rozszerzyć o dodatkową intensywną pielęgnację
oczu z zastosowaniem płatków hydroinfuzyjnych.

230,350,-

50,-

babor

MIMICAL CONTROL – liftingujący i wygładzający zmarszczki mimiczne,
najbardziej spektakularne efekty anti-aging. Preparaty stosowane
w zabiegu działają na trzy sposoby: niwelują mikronapięcia w skórze,
wygładzają zmarszczki oraz zapobiegają utracie elastyczności.
Zabieg Mimical Control z zastosowaniem radioliftingu MAGNIFICO

ok. 55 min. 330,ok. 85 min. 480,-

VITALIZING – intensywna pielęgnacja cery suchej, ubogiej w wilgoć.
Zapewnia głębokie nawilżenie, odżywienie i ochronę. W zależności od
zaawansowania problemu istnieje możliwość indywidualnego doboru
kremu do masażu oraz serum w ampułce.

ok. 55 min. 300,-

ZŁOTO MAROKA – zabieg ujędrniający i poprawiający elastyczność
skóry. Intensywnie pobudza syntezę kolagenu w skórze, zapewnia
odpowiedni poziom nawilżenia, wygładzenia i odżywienia. Dodatkowo
przeprowadzana jest pielęgnacja parafinowa dłoni z masażem ramion.

ok. 75 min. 340,-

COMPLEX C – witaminowa pielęgnacja rewitalizująca i odmładzająca.
Wygładza i wyrównuje warstwę lipidową naskórka, pobudza procesy
regeneracyjne. Wyciągi z jarzębu brekinii, jagód goji i acai o dużej
zawartości wit.C wzmacniają i rewitalizują skórę oraz chronią ją przed
szkodliwym działaniem wolnych rodników.

ok. 55 min. 320,-

BALANCING&PURIFYING – Regenerująca pielęgnacja cery skłonnej do
zanieczyszczeń, modeluje kontury twarzy i poprawia koloryt cery.
Równowaga dzięki kompleksowi nawilżająco-matującemu. Hamuje
rozwój bakterii i wspiera proces gojenia stanów zapalnych.
*Zabieg połączony z oczyszczaniem manualnym

ok. 55 min. 280,ok. 85 min. 340,-

Każdą pełną kosmetykę twarzy można rozszerzyć o dodatkowe
zastosowanie Faceliftingu MAGNIFICO: to rewolucyjny zabieg
zagęszczający skórę, stymulujący ją do przebudowy, dotleniający
i liftingujący. Wykorzystanie aż 4 technologii w jednej procedurze
pozwala uzyskiwać spektakularne efekty poprawy owalu, redukcji
zmarszczek i bruzd, jak również eliminacji opuchlizny czy zasinień pod
oczami.
Lifting powiek i okolic oczu, usuwanie „worków” pod oczami
Lifting i ujędrnienie twarzy, remodeling kolagenu
Lifting twarz, szyja, dekolt, usuwanie drugiego podbródka

15 min.
30 min.
45 min.

150,220,280,-

zabiegi ekspresowe
MANDEL EXPRESS PEEL – ZABIEG BANKIETOWY
Zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu migdałowego. Całoroczny
zabieg do każdego rodzaju skóry, łącznie z wrażliwą i naczynkową.
Błyskawicznie wygładza powierzchnię skóry. Rozjaśnia i wyrównuje koloryt.
Wyraźnie poprawia napięcie skóry, pobudza ją i przywraca zdrowszy
wygląd. Reguluje wydzielanie sebum i oczyszcza skórę.
Czas trwania zabiegu
30 min.
S.O.S. WOKÓŁ OCZU
Zabieg błyskawicznie rewitalizujący cerę zmęczoną. Intensywnie ujędrnia,
spektakularnie rozjaśnia skórę, odświeża i nadaje ekspresowo młodszy,
wypoczęty wygląd. Polecany podczas trwania zabiegów na ciało.
Czas trwania zabiegu

190,-

25 min.

140,-

CAVIPEELING
Peeling kawitacyjny, ultradźwiękowe, bezbolesne i głębokie oczyszczenie
skóry. Skóra po zabiegu jest przygotowana na skuteczniejsze przyjmowanie
preparatów kosmetycznych, dlatego zastosowanie pod koniec zabiegu
odpowiedniej maski szybko regeneruje i nawilża skórę. Podczas maski
wykonywany jest nawilżający masaż dłoni, ramion i dekoltu.
Czas trwania zabiegu
40 min.

180,-

KRÓLEWSKI LIFT YONELLE
Masaż twarzy, szyi i dekoltu. Ruchy masażu są bardzo precyzyjne, połączone
w liftingujące, stymulujące i relaksujące sekwencje, ułożone w kompletną
całość. Już od pierwszych chwil wprowadzają w stan błogiego odprężenia,
dając jednocześnie poczucie intensywnego pobudzenia mięśni twarzy.
Masaż wykonywany jest na odpowiednio dobranym do potrzeb skóry
kremie.
Czas trwania zabiegu
25 min.

160,-

ZABEGI DODATKOWE
Pakiet stylizacji brwi i rzęs
Regulacja brwi
Henna brwi
Henna rzęs
Wąsik
Świecowanie uszu

60,od 20,- do 30,25,25,30,90,-

modelowanie sylwetki urządzeniami hi-tech
MAGNIFICO – INTENSYWNE MODELOWANIE, DERMOMASAŻ,
ENDERMOLOGIA + IR + RF
Maksymalne efekty gwarantuje 5 niezastąpionych technologii:
1. Podciśnieniowa liposukcja ultradźwiękowa
2. Fale radiowe RF
3. Promieniowanie IR
4. Masaż ssąco-próżniowy (endomasaż)
5. Mechaniczny masaż rolkami
WSKAZANIA:
-szybkie zwalczanie zmian cellulitowych
-silne ujędrnienie i modelowanie sylwetki
-redukcja tkanki tłuszczowej
-zwiększenie napięcia powłok brzusznych
-pobudzenie układu krwionośnego i limfatycznego
-wygładzenia skóry
-modelowanie owalu twarzy
-intensywne zabiegi przeciwzmarszczkowe

Zabieg całego ciała z peelingiem,
maską i masażem na balsamie
Zabieg całego ciała z peelingiem
Zabieg na uda, pośladki i brzuch
Zabieg na uda i pośladki
Zabieg na brzuch
Zabieg na ramiona
Wykup karnet na 5 zabiegów, a 6 utrwalający otrzymasz GRATIS!

170 min. 540,110 min. 480,80 min. 390,60 min. 310,40 min. 220,30 min.
150,-

VIP LINE – wyszczuplający zabieg, pozwalający uzyskać perfekcyjne
kształty z efektem modelującym. Rewelacyjne i skuteczne programy
odchudzające na brzuch, pośladki, uda, ramiona (nawet 4 cm w obwodzie
już po pierwszym zabiegu).
‒ Ujędrnianie zwiotczeń ciała (także po ciąży)
‒ Liftingi miejscowe twarzy i ciała
‒ Wzmacnianie struktury mięśni (trening izolowanych grup mięśniowych)
Jednorazowy zabieg o podwójnym działaniu wyszczuplającym i
ujędrniającym.
Karnet 5 zabiegów

600,-

Karnet 10 zabiegów

150,1200,-

modelowanie sylwetki urządzeniami hi-tech
KRIOLIPOLIZA – jedna z najnowocześniejszych metod redukcji
tkanki tłuszczowej. Nieinwazyjny i bezbolesny zabieg mrożenia
wybranych obszarów ciała. W trakcie zabiegu dochodzi do
rozpadu (lipolizy) tkanki tłuszczowej. Ochłodzone komórki
tłuszczowe przechodzą „kontrolowaną śmierć” i stopniowo są
eliminowane z organizmu. Grubość tkanki tłuszczowej maleje i
efekt jest TRWAŁY.
Jedno przyłożenie (dwie głowice), jeden obszar ciała.
Zabieg

ok. 70 min. 350,-

Wykup promocyjny pakiet wyszczuplający:
Dzień 1 modelowanie całego ciała urządzeniem Magnifico
poprzedzone peelingiem i zakończone balsamem
Dzień 2 kriolipoliza
Dzień 3 masaż całego ciała na preparacie ujędrniającym
Cena:

110 min.
75 min.
50 min.
990,-

odnawiające zabiegi na ciało z
wykorzystaniem kapsuły spa
Arbuz – działanie antycellulitowe i nawilżające
Kawa – stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej
Multiwitamina – wzmacnia i regeneruje strukturę skóry
Czekolada – efekt ujędrniający i relaksujący
Malina – odżywienie i oczyszczenie
*Zabieg w kapsule można rozszerzyć dodatkowo
o pielęgnacyjno-relaksujący masaż twarzy.

60 min. 290,-

130,-

kompleksowe rytuały pielęgnacyjne
PROSECCO QUEEN uspokajająca i relaksująca kąpiel o delikatnym
zapachu prosecco z lampką bąbelków w ręku, nawilżająco-odżywczy
masaż całego ciała na mleczku ze złotym pyłem. Zakończeniem rytuału
jest Królewski Lift De Lux z odpowiednio dobraną do cery maską,
podczas której odbywa się masaż stóp i dłoni.
Czas zabiegu

140 min.

570,-

LADY YONELLE (YONELLE cosmetics) – Peelingomasaż całego
ciała na bazie miodu, wosku pszczelego i migdałów poprawia
krążenie, wygładza i natłuszcza skórę. Na podstawie diagnozy cery
przeprowadzamy pełną pielęgnację twarzy, szyi i dekoltu
z zastosowaniem królewskiego liftu.
Czas zabiegu

110 min.

540,-

SMOOTH BODY - Intensywny peeling cukrowy o orzeźwiającym
zapachu przygotowuje ciało na wchłonięcie silnie odżywczych olejów
arganowych, sojowych i kokosowych z ciepłej świecy. Rytuał zakończony
jest bankietowym zabiegiem na twarz Mendel Express Peel.
Czas zabiegu

120 min.

490,-

BATH PACK - Aromatyczny i soczysty peeling, rozluźniająca kąpiel w
oślim mleku przy lampce wina, która wprowadzi ciało w doskonały stan
do masażu całego ciała aromatyczną świecą. Walory tego rytuału
doceniają wszyscy, bez względu na wiek i rodzaj skóry.
Czas zabiegu

110 min.

430,-

HERBAL BEAUTY (BABOR cosmetics) – ziołowy peeling całego ciała z
masażem, usuwa zanieczyszczenia, nadaje gładkość i delikatność
skórze. W połączeniu z aromatem ziół zamkniętym w ampułce
i dodatkowym masażem drenującym twarzy działa odprężająco
i relaksująco.
Czas zabiegu

80 min.

410,-

FRUITY BEAUTY (BABOR cosmetics) – rozświetlająca i wygładzająca
owocowa pielęgnacja twarzy i ciała. Owocowy koktajl dostarcza skórze
niezbędnych witamin oraz chroni ją przed działaniem wolnych
rodników. Działa odmładzająco, nadaje skórze piękny, świeży wygląd.
Czas zabiegu

80 min.

380,-

męski kącik
Wszystkie zabiegi naszego menu są przewidziane dla kobiet i mężczyzn, ale
stworzyliśmy zestaw szczególnie dedykowany męskiej skórze, która jest o 30%
grubsza od skóry kobiet, wytwarza większą ilość sebum i jest narażona na
podrażnienia podczas codziennego golenia.
BABOR MEN (Babor cosmetic) – Pielęgnacyjny zabieg twarzy,
połączony z pielęgnacją skóry wokół oczu. Wspiera procesy
regeneracyjne w skórze. Neutralizuje wolne rodniki. Rozjaśnia
i wygładza skórę.
– zabieg BABOR MEN z zastosowaniem radioliftingu MAGNIFICO

55 min. 300,85 min. 450,-

MEN ESTHETIC (Yonelle cosmetic) – Zabieg odnowy biologicznej
dla zmęczonej skóry twarzy i oczu. Skóra z objawami suchości,
o szarym kolorycie, narażona na promieniowanie komputera.
Działa antystresowo, pobudza metabolizm, daje ukojenie
powiekom.

80 min. 380,-

TEQUILA MASAŻ - Masaż całego ciała poprzedzony lekkim
peelingiem z dodatkiem Tequili stanowi najwyższy stopień
oczyszczania skóry. Stary meksykański sposób doskonale się
sprawdza w naszych warunkach. Wskazana degustacja.

80 min. 340,-

PURE THERAPY - Owocowa pielęgnacja ciała i twarzy. Intensywnie
nawilża, oczyszcza i ujędrnia skórę. Masaż twarzy, szyi i karku
uwalnia od stresu i poprawia kondycję mięśni.

80 min. 380,-

BEERLAND - Typowo męski świat otwiera piwna kąpiel
z degustacją. Kolejnym etapem jest chmielowy peeling całego
ciała. Na zakończenie klasyczny masaż całego ciała na ciepłych
olejach.

110 min. 390,-

HERBAL FOR MEN (BABOR cosmetics) - ziołowy peeling całego
ciała z masażem, usuwa zanieczyszczenia, nadaje gładkość i
delikatność skórze. W połączeniu z aromatem ziół zamkniętym w
ampułce i dodatkowym masażem drenującym twarzy. Działa
odprężająco i relaksująco.

80 min. 410,-

eteryczne ceremonie dla dwojga
Afrodyzjaki czerpią swoją nazwę z imienia greckiej bogini miłości,
Afrodyty. Kojarzą się głównie z jedzeniem. Ostrygi, ryby, orzechy, owoce.
Dla naszych Gości przygotowaliśmy pakiety opierające się na
afrodyzjakach aromaterapeutycznych: lawenda, jaśmin, paczula i szałwia.

JAŚMIN Z PACZULĄ – jaśmin zwany jest kwiatem nocy,
paczula stymulantem w technikach tantrycznych,
wypróbujcie tego połączenia degustując wino przy
aromatycznym peelingu jaśminowym i odżywczym
masażu na ciepłych olejach z paczulą.

SZAŁWIA Z LAWENDĄ – szałwia to symbol
długowieczności. Rzymianie ratowali się szałwią po
ukąszeniach węży. Lawenda w średniowieczu była
uznawana za magiczną roślinę - jej zapach zmiękcza
serca i stwarza harmonijny klimat do miłości. W taki
właśnie klimat dajcie się zaprosić degustacją wina,
wspólnym peelingiem lawendowym i odżywczym
masażem na olejach z aromatem szałwii.

*Na zakończenie ceremonii każda para otrzymuje
prezent do kontynuowania domowej aromaterapii.

80 min.

640,-

80 min.

640,-

Zabiegi inspirowane bliskim i dalekim Wschodem
ABHYANGA – oczyszczanie oraz odmładzanie. Niezwykle relaksujący
masaż całego ciała na olejach ajurwedyjskich, który aktywizuje system
odpornościowy i odtruwa organizm.

50 min. 240,-

SHIRO ABHYANGA – z masażem głowy. Skutecznie łagodzi objawy
stresu, wspomaga pamięć i koncentrację, poprawia zdolność myślenia
przy dużym zmęczeniu.

80 min. 300,-

UDVARTANA – masaż z zastosowaniem ziół leczniczych:
LAWENDA – wyrównuje ph skóry, zwalcza egzemy, pomaga przy
nadmiernym swędzeniu, łagodzi bezsenność.
RUMIANEK – znakomity w stanach alergicznych skóry, łagodzi
trądzik, wypryski, zaczerwienienia, zawiera olejki eteryczne i flawonoidy.
SZAŁWIA – skuteczna przy nadmiernej potliwości, hamuje rozwój
45 min. 250,bakterii.
MASAŻ TAJSKI STÓP
Tradycyjny masaż uciskowy, poprzedzony oczyszczającym peelingiem,
wprowadza stan odprężenia i wyciszenia.

45 min. 180,-

ZABIEG TYBETAŃSKI – zabieg wykorzystujący techniki łaźni tureckiej,
wykonywany na łóżku hammam. Rozpoczyna się peelingiem całego
ciała na pianie z mydła Savon Noire. Kolejnym etapem jest otwierający
pory, relaksujący masaż gorącymi ręcznikami, przygotowujący ciało na
wchłonięcie oleju arganowego podczas masażu całego ciała.

90 min. 330,-

ZABIEG TYBETAŃSKI z Glinka Ghassoul – zabieg wykorzystujący
techniki łaźni tureckiej, wykonywany na łóżku hammam. Rozpoczyna
się peelingiem całego ciała na pianie z mydła Savon Noire. Kolejnym
etapem jest otwierający pory, relaksujący masaż gorącymi ręcznikami.
Na tak przygotowane do wchłaniania ciało kładziemy maskę
ujędrniająco, regenerującą z glinki ghassoul i pokrzywy indyjskiej.
Podczas wchłaniania maski wykonujemy masaż uciskowy głowy,
twarzy, karku i ramion. Zabieg wykańczamy masażem całego ciała
olejem arganowym.

120 min. 420,-

*Przed zabiegiem Tybetańskim zalecane jest pójście do łaźni parowej.

peelingi ziołowe - nasza specjalność
Karpacz już w XVI wieku był rozpoznawalny jako miejscowość zielarska. Za
sprawą działających tu laborantów nieznana wioska zmieniła się w kwitnący
ośrodek zielarski znany w całej Europie. Wiele procedur zielarskich zachowało
się do dzisiaj, a bogactwo karkonoskich roślin zainspirowało nas do produkcji
i zastosowania ZIELARSKICH PEELINGÓW.
Tylko w ARTUS RESORT stosujemy sprawdzone mieszanki zielne na ciało,
które są znakomitym zabiegiem pielęgnacyjnym, a także doskonałym
uzupełnieniem masaży i wielu innych zabiegów pielęgnacji ciała.

Peeling z rumianku – znakomity w stanach alergicznych skóry.
Zawiera olejki eteryczne i flawonoidy. Łagodzi trądzik, wypryski,
zaczerwienienia.
Peeling z szałwii – szczególnie skuteczny przy nadmiernej potliwości
ciała, stosujemy najczęściej dla cery tłustej.
Peeling z lawendy – wyrównuje pH skóry, zwalcza egzemy skórne,
pomaga przy nadmiernym swędzeniu. Łagodzi bezsenność.
Peeling orzechowy – najpopularniejszy ze względu na swoiste
działanie przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne i oczyszczające.
Stosowany do cery tłustej i mieszanej.
Mix ziół - To nasza autorska kompozycja ziół prozdrowotna dla
każdego rodzaju skóry.
Czas trwania
25 min.
W pakiecie z masażem

130,100,-

Peelingujący masaż w pianie - przy użyciu mydła Savon Noire z
czarnych oliwek.
Czas trwania
30 min.
W pakiecie z masażem

150,120,-

Peeling cukrowy w wyrazistych, sezonowych nutach zapachowych.
Czas trwania
25 min.
W pakiecie z masażem

130,100,-

kąpiele z hydromasażem
W Prestige Spa każda kąpiel to wyjątkowy relaks i ukojenie dla ciała.
Wpływ na to mają właściwości lecznicze naszych kąpieli jak i
uwielbiany przez naszych klientów hydromasaż z koloroterapią.
Dodatkowy atut stanowi degustacja.

TERAPEUTYCZNA KĄPIEL SOLANKOWA – najbardziej
skuteczna kąpiel lecznicza stosowana w chorobach
reumatycznych, dermatologicznych, ginekologicznych,
w schorzeniach pourazowych narządu ruchu, w
chorobach układu naczyniowego i układu oddechowego.
Jodowo – bromowa solanka ma ponad 30 letnią tradycję
uzdrowiskową i jest polskim sposobem na zdrowie.

20 min. 80,-

PIELĘGNACYJNA KĄPIEL MLECZNA – słynna kąpiel
Kleopatry - nawilża, koi i wygładza podrażnioną skórę.
Po kąpieli skóra ciała pozostanie gładka i dogłębnie
nawilżona na dłuższy czas.

20 min. 110,-

KĄPIEL PIWNA – to nie tylko relaks i degustacja.
Naturalne składniki piwa leczą infekcje grzybicze,
zapobiegają bólom migrenowym, wspomagają w diecie
odchudzającej. Piwo kąpielowe poprawia wygląd i koloryt
skóry.

20 min. 110,-

KĄPIEL W WINIE – relaksacyjna, z lampką wina, poprawia
nastrój i znakomicie wpływa na układ nerwowy.
Czerwone wino działa na skórę ciała antyoksydacyjnie,
przeciwstarzeniowo oraz usprawnia mikrokrążenie.

20 min. 110,-

Pielęgnacja stóp i dłoni
MANICURE SPA – regenerujący zabieg dla suchych i
zniszczonych dłoni (peeling dłoni, pielęgnacyjna obróbka
płytki paznokciowej, parafina lub maska na dłonie,
odżywka na paznokcie i oliwka na skórki).
Czas trwania zabiegu
ok. 75 min.

160,-

Manicure z malowaniem
Manicure hybrydowy
Manicure japoński

100,130,120,-

PEDICURE SPA – regenerujący zabieg dla suchych i
zniszczonych stóp (peeling stóp, frezowanie stóp,
pielęgnacyjna obróbka płytki paznokciowej, parafina lub
maska na dłonie, odżywka na paznokcie i oliwka na
skórki).
Czas trwania zabiegu
ok. 90 min.

200,-

Pedicure hybrydowy
Pedicure bez malowania
Pedicure z malowaniem
Ściągnięcie hybrydy
Zabieg parafinowy na dłonie
*parafina do pełnego zabiegu kosmetycznego
Malowanie paznokci dla dzieci

160,120,140,od 30,- do 60,100,80,50,-

mini spa
Prestige SPA zaprasza na relaksującą zabawę również najmłodszych Gości.
Naszą specjalnie stworzoną ofertę pokochają zarówno małe jak i duże dzieci.
Zabierz swoje dziecko do salonu SPA i spędźcie razem wyjątkowe chwile!

OWOCOWY RAJ Z MAMĄ LUB TATĄ – masaż dziecka na
pięknie pachnącym, owocowym balsamie oraz tropikalny
masaż pleców na odżywczej świecy rodzica.

25 min. 200,-

CHOCO&COCO – masaż na ciepłej i prawdziwej czekoladzie
połączonej z olejem kokosowym i podjadaniem.

25 min. 120,-

ANIMAL PLANET - zabieg opiera się na masażu twarzy,
odżywczej maseczce przemieniającej się w wybrane
zwierzątko oraz masażu dłoni i stópek.

25 min. 100,-

MASAŻ W PIANIE – na podgrzewanym kamiennym łóżku
można schować się w pianie.

25 min. 120,-

MULTIWITAMINA – masaż całego ciała na owocowych
balsamach. Zabieg nawilża skórę dziecka oraz pozytywnie
wpływa na samopoczucie.

25 min. 90,-

KOLOROWE PAZURKI

25 min. 50,-

Powyższe zabiegi przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-14 lat,
realizowane są od 9:00 do 16:00.

nasze bestsellerowe pakiety day spa
Z PRZYJACIÓŁKĄ
– aromatyczny masaż całego ciała odżywczą świecą w podwójnym gabinecie
– relaksująco-pielęgnujący masaż twarzy
– lampka wina do degustacji
– możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
– szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
– 20% rabatu na drinka w klubie hotelowym
- 20% rabatu na lunch lub kolację w hotelowej restauracji
80 min. 400,-/os
FAMILY DAY
– dla najmłodszych: czekoladowy masaż całego ciała prawdziwą czekoladą
– dla mamy: odprężający masaż pleców na aromatycznej świecy
– dla taty: klasyczny masaż pleców na ciepłym olejku
– możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
– szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
Cena dla rodziny 2+1
25 min. 300,Cena dla rodziny 2+2
25 min. 400,LAZY DAY SPA
– odprężający masaż karku, szyi i głowy na ciepłych olejkach
– drenujący masaż stóp i łydek
– pobudzająco pielęgnujący masaż twarzy połączony z masażem dłoni
na silnie odżywczej parafinie
– możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
– szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów

80 min. 420,-

DAY SPA DLA SYLWETKI
– peeling całego ciała
– masaż bańką chińską obejmujący dwie partie ciała
– kriolipoliza (jedno przyłożenie - dwie głowice), najnowocześniejsza metoda
redukcji tkanki tłuszczowej, bezbolesna i bezinwazyjna
– możliwość skorzystania ze strefy AQUA (basen, sauny, jacuzzi)
– szlafrok, kapcie i ręcznik na czas trwania zabiegów
170 min. 550,-

polityka prywatności artus resort
1. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych w Resorcie Artus należącym do
Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych WIKA, z siedzibą ul. Wilcza 9 58-540 Karpacz, wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 884-110-97-39, REGON 891526918, zwanym dalej „Hotelem”,
jest Barbara Bronicka Jaskólska. Kontakt z Hotelem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod
adresem e-mail: ado@hotelartus.pl
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Hotel przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych
celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe
pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy (dokonania rezerwacji pobytu oraz
wykonanie usług związanych z Pana/Pani pobytem w Hotelu) lub od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych,
jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych
osobowych wraz z podstawami prawnymi.
A.

W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania

innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
· Imię i Nazwisko;
· Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
· Numer telefonu;
· Adres e-mail;
· Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
· Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z parkingu hotelowego);
· Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
· Nr dokumentu tożsamości/PESEL;
· Informacje dotyczące narodowości;
· Numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń
i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;
· Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane
osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub
opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w celach statystycznych
(obowiązek GUS i opłata miejscowa).
B. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i Nazwisko;
· Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
· Numer telefonu;
· Adres e-mail;
· Numer rezerwacji;
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· Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W celu obsługi
personalizowania usługi zgodnie z osobistymi preferencjami użytkownika oraz zarządzania relacjami z klientem przed
pobytem w trakcie i po pobycie przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar, płatna telewizja itp.);
· Zarządzanie dostępem do pokoi;
· Adres e mail;
· Imię i Nazwisko;
· Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy
oraz jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.
C. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich
jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i nazwisko;
· Firma;
· Adres zamieszkania lub adres siedziby;
· Numer NIP;
· Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z
obowiązków wynikających z prawa;
D. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, audyty, ulepszanie i modyfikacja naszych usług przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:
· Adres e-mail;
· Numer rezerwacji;
· Imię i nazwisko;
· Komentarze lub sugestie gości.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony
interes (w tym przypadku interesem Hotelu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby
dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);
E. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie
dane osobowe, jak:
· Dane z systemu kart kluczy;
· Wizerunek osoby pozyskany z monitoringu wizyjnego;
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· Imię i nazwisko;
· Adres e-mail;
· Numer telefonu;
· Adres IP.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku
interesem Hotelu jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie Hotelu bezpieczeństwa). Dane z
telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.
F.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw

zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i nazwisko;
· Adres e-mail.
Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności.
W przypadku gdy zgłosi Pan/Pani np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów
marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego. Podstawą
prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie
przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających
z prawa (przepisy zawarte w RODO); oraz, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym
sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem
Hotelu jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);
G. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
· Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
· Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
· Adres e-mail;
· Adres IP;
· Numer rezerwacji.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku
interesem Hotelu jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed
roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);
H. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Hotelu,
przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
· Data i godzina odwiedzin strony;
· Rodzaj systemu operacyjnego;
· Przybliżona lokalizacja;
· Rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony;
· Czas spędzony na stronie;
· Odwiedzone podstrony;
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· Podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe,
jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku
interesem Hotelu jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej);
I.

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies

zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który
pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym
wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);
J.

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

· Adres IP;
· Data i czas serwera;
· Informacje o przeglądarce internetowej;
· Informacje o systemie operacyjnym
Dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do
Hotelu. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie
byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać
dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes
(w tym przypadku interesem Hotelu jest administrowanie stroną internetową);
3.

Cookies

A. Hotel na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje
tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one
odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.
Facebooka, Google’a).
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B. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać
poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):· zapewnianie bezpieczeństwa— pliki cookies są
wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu
klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;· wpływ na
procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie
działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu
ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie
internetowej i poszczególnych podstronach;· stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak
odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również
identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji”
pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;· utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się
do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie
trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;·
tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają
ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają
największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do
preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie
jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć,
razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych
treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;· korzystanie z funkcji społecznościowych — na
stronie internetowej posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie
podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez
Facebooka.Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu,
dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażeni zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie
wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej —
całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu
cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających
ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies
może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania
się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń
w polubieniu strony na Facebooku etc.

