Spa Hotelu Amazonka****
… oaza, która jest dostępna również dla Ciebie …
„Piękno się nie rodzi, piękno się robi”.

- Osmel SousaRezerwacja zabiegów
Tel. 605 045 113 lub w recepcji hotelu
*Prosimy o zapisy z jednodniowym wyprzedzeniem

Analiza twarzy Face Mapping


Diagnostyka kondycji skóry twarzy przy pomocy aparatury headset z
lekką pielęgnacją dopasowaną do potrzeb skóry
120 zł/45 min

Specjalistyczne segmenty zabiegowe
Skóra Trądzikowa


TERAPIA MEDIBAC CLEARING –dojrzała odpowiedź na trądzik.
 Zabieg oczyszczający- trądzik młodzieńczy z oczyszczaniem manualnym

240 zł/60 min

Skóra Dojrzała
 TERAPIA AGE SMART – inteligentna inwestycja w przyszłość skóry.
 Zabieg poprawiający owal twarzy
450 zł/80 min
 Zabieg regenerująco-odżywczy
400 zł/80 min
 Multiwitaminowy zabieg odnawiający powierzchnie skóry 480 zł/90 min
Skóra Wrażliwa
 TERAPIA ULTRACALMING - mnóstwo postaci wrażliwości –tylko jedno
rozwiązanie.
 Zabieg kojąco-ochronny
250 zł/60 min
 Zabieg nawilżający
280 zł/60 min
 Zabieg nawilżający wzbogacony
320 zł/80 min
Skóra z przebarwieniami
 TERAPIA POWER BRIGHT– rozjaśniona skóra bez kompromisów 280 zł/60 min
Zabiegi wykorzystujące światło LED
Światło czerwone wskazane jest przy starzeniu się i regeneracji skóry, zaś światło niebieskie przy trądziku,
obrzękach i oparzeniach.
 ZABIEGI IONACTIVE – lampa LED
 Zabieg IONACTIVE +lampa LED– dla skóry dojrzałej
390 zł/90 min
 Zabieg IONACTIVE + lampa LED – dla skóry z przebarwieniami
340 zł/90min
 Zabieg IONACTIVE + lampa LED – dla skóry trądzikowej
320 zł/90 min
 Zabieg IONACTIVE + lampa LED - dla skóry odwodnionej/wrażliwej 290 zł/70 min

Twarz- ekspresowa pielęgnacja










ZABIEGI MICROZONE
 Szybka eksfoliacja połączona z kremem odpowiednio dobranym do potrzeb i kondycji skóry
320 zł/30 min
 Ekspresowy zabieg multiwitaminowy wzbogacony
350 zł/30 min
Peeling kawitacyjny z maską
120 zł/30 min
Peeling kawitacyjny z masażem twarzy
100 zł/30 min
Mikrodermabrazja diamentowa
140 zł/30 min
Multiwitaminowy zabieg liftingujący okolice oka
Seans pod lampą LED

Pielęgnacja twarzy dla mężczyzn
 Zabieg oczyszczający skórę
 Zabieg nawilżający
 Zabieg przeciwstarzeniowy
 Masaż punktów młodości

180 zł/30 min
70 zł/20 min

200 zł/80 min
240 zł/80 min
280 zł/80 min
290 zł/75 min

Pielęgnacja ciała
 Termalny zabieg regenerujący- intensywny okład stworzony do
regeneracji skóry.
280 zł/60 min
 Zabieg odnawiający powierzchnię skóry- zindywidualizowane złuszczanie połączone z
rozgrzewającym działaniem.
 Gold & Pearls Body Ceremony - mistyczna podróż przywracająca równowagę ciała i umysłu.
 Glamour Body Ceremony- orientalna podróż poruszająca zmysły.
 Chocolate & Pistacjo Ceremony
350 zł/90 min
 Exotic Coconut Ceremony
350 zł/90 min
Masaże
 Masaż klasyczny danego obszaru ciała
 Masaż relaksacyjny pleców
 Masaż twarzy, szyi i dekoldu
 Akupresura stóp
 Masaż leczniczy na dany obszar ciała
 Masaż antycellulitowy
 Masaż peelingujący całe ciało
 Masaż gorącymi kamieniami
 Masaż pleców świecą
Pielęgnacja dłoni i stóp
 Manicure klasyczny
 Manicure hybrydowy
 Pedicure klasyczny




Pedicure hybrydowy
Zabieg satynowe dłonie –parafinowa kąpiel

Zabiegi uzupełniające
 Makijaż dzienny
150 zł
 Makijaż wieczorowy
200 zł
 Henna brwi lub rzęs
40 zł
 Regulacja brwi
25 zł
 Depilacja woskiem górna warga 30 zł
 Depilacja woskiem górna warga 30 zł

180 zł/60min, 150 zł/30 min
200 zł/60 min, 120 zł/30 min
120 zł/30 min
110 zł/60 min
220 zł/60 min
220 zł/60 min
170 zł/90 min
280 zł/90 min
200zł/60 min
80 zł
120 zł
120 zł
150 zł
80 zł

280 zł/60 min
380 zł/90 min

