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SPA de LUXE 

- Pielęgnacja Ciała- 

 

 

 



ORIENT EXPRESS 
Bądź idealnie wypielęgnowana i zmysłowo pachnąca… 

 

 

Cena 180 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony masażem kamieniami wulkanicznymi: 

Cena 280 PLN                Czas ok. 2 h 

     

Udaj się z nami w podróż, gdzie mieszają się nuty orientalnych kwiatów 

orchidei i pomaraoczy z rozgrzewającą mocą czarnego pieprzu. Gdzie roztacza się aura za-

pachu, który pobudzi Twoje zmysły i doda Ci pozytywnej ener-

gii. Poczujesz wewnętrzną harmonię już od oczyszczającego całe ciało naturalnego peelin-

gu w bardzo nietypowej, intrygującej formie pachnących przypraw. Zachwyci Cię masaż 

wykonany „Magicznymi kamieniami”.  

ORIENT EKSPRESS jest zabiegiem typu Wellness wszechstronnie poprawiającym 

jakośd skóry i korygującym jej niedoskonałości. Substancje aktywne zapewniają działanie 

drenujące, detoksykujące i ujędrniające, dlatego zabieg ten polecamy wszystkim dbającym 

o dobrą kondycję ciała i spokój ducha, a szczególnie osobom przemęczonym z poczuciem 

„braku energii”, ceniącym sobie wyjątkową gładkośd skóry i orientalne aromaty. 

Doskonały na prezent dla bliskiej osoby. Polecamy wykonywanie tego zabiegu jednorazo-

wo, zawsze gdy potrzebny jest odpoczynek i szybka poprawa stanu skóry. 

 
Efekty widoczne po zabiegu: 

- skóra wygładzona i zregenerowana 

- zmysłowo pachnąca 

- idealnie nawilżona 

- poczucie odprężenia, relaksu i rozluźnienia 



ŻURAWINOWA UCZTA 
Skosztuj soczyście pachnącej pielęgnacji... 

 

 

Cena 180 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony masażem całego ciała na bazie egzotycznego olejku: 

Cena 260 PLN                Czas ok. 2 h 

 

Ten zachwycająco pachnący program pozwoli oderwad się od rzeczywistości i zadbad o cia-

ło. Poczujesz zapach peelingu cukrowego i rozkosz aromatycznego fluidu żurawinowego. 

Odkryjesz, jak wspaniale może byd nawilżona, wygładzona skóra i rozpieszczone wszystkie 

zmysły. Ciało pozostanie gładkie i zmysłowo pachnące. Idealna synergia pielęgnacji i słod-

kie lenistwo wolno płynącego czasu... 

Doskonały przed specjalną okazją lub na prezent dla bliskiej osoby. 

Żurawinowa uczta to zabieg typu Wellness intensywnie nawilżający i wygładzający prze-

znaczony szczególnie do skóry odwodnionej, szorstkiej, o szarym, nierównym kolorycie, 

przesuszonej po wakacjach, basenie czy przebywaniem w klimatyzowanych pomieszcze-

niach. Polecany dla osób potrzebujących szybkiego relaksu, odprężenia, odpoczynku i re-

generacji sił. 

Polecamy wykonywanie tego zabiegu jednorazowo, zawsze gdy potrzebny jest odpoczynek 

i szybka poprawa stanu skóry. 

Efekty widoczne po zabiegu: 

 wygładzona i odżywiona skóra, 

 efektywnie nawilżona o ładnym, zdrowym kolorycie, 

 zregenerowany płaszcz hydrolipidowy skóry. 

 



CZEKOLADOWA EUFORIA 
Delektuj się niezwykłą przyjemnością i jedwabistym ciałem... 

 

 

Cena 180 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony masażem całego ciała - chocolate masaż: 

Cena 270 PLN                Czas ok. 2 h 

 

Nie żyj marzeniami o SPA na koocu świata. Delektuj się z nami czekoladą podczas rozpiesz-

czającej Twoje ciało i zmysły dwugodzinnej sesji. Odkryjesz tajemnicę działania tego pysz-

nego smakołyku już od kakaowej kąpieli. Jednak dopiero po pobudzającym peelingu, gdy 

nałożymy na Ciebie ciepłą, aromatyczną czekoladę i wykonamy masaż ciała, poczujesz 

prawdziwy przypływ szczęścia! Ten zastrzyk pozytywnej energii spowoduje, że zniknie 

chandra i zmęczenie, a skóra intensywnie odżywiona i odmłodzona pozostanie na bardzo 

długo gładka i apetycznie pachnąca... 

Czekoladowa euforia to zabieg typu Wellness polecany do skóry szorstkiej, suchej, wyma-

gającej dodatkowego nawilżenia, natłuszczenia i szybkiej regeneracji. Idealny dla osób po-

trzebujących szybkiego relaksu i odprężenia.  

Doskonały dla kobiet w ciąży, a także jako prezent. Idealny dla smakoszy czekolady. Pole-

camy wykonywanie tego zabiegu jednorazowo, zawsze gdy potrzebna jest szybka poprawa 

stanu skóry oraz relaks i odpoczynek. 

 

Efekty widoczne po jednym zabiegu: 

 idealnie wygładzona i dobrze napięta skóra, 

 wspaniale nawilżona, natłuszczona, odżywiona i zregenerowana, 

 gładkie i zmysłowo pachnące ciało. 



Rewolucyjny zabieg na cellulit, rozstępy,  

wyszczuplenie!!!       HIT 

 

 

Cena 180 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony intensywnym masażem antycellulitowym: 

Cena 250 PLN                Czas ok. 1 h 40 minut 

 

 
Rewolucyjna, bezpieczna i skuteczna metoda redukcji cellulitu, rozstępów skóry oraz wy-

szczuplania ciała. 

 

Zabieg jest połączeniem zabiegów peloidowych, aromaterapii, terapii algami, kwasami 

AHA, peelingu i body wrapping. Maseczka zawiera błoto z Morza Martwego, olejki ete-

ryczne, sole mineralne, mikroelementy, pierwiastki śladowe, kwasy AHA, algi laminarne. 

Zasada działania opiera się na tym, że rodzaj i stężenie minerałów w wodzie morskiej jest 

zbliżone do zawartości elektrolitów we krwi człowieka.  W tkankach zwierzęcych stężenie 

substancji mineralnych jest mniejsze niż w tkankach położonych bliżej naczyo krwiono-

śnych. Z kompresu na skórę dostają się w dużym stopniu sole mineralne. Cząsteczki z po-

wodu swych rozmiarów, łatwo wnikają w skórę. W tkance zewnętrznej powstaje więc 

nadmierne ich stężenie, przyspieszając metabolizm komórkowy. Oprócz zmniejszenia ob-

wodów ciała, redukcji cellulitu, zmniejszenia rozstępów skóry likwiduje stres, poprawia 

jakośd skóry, odmładza, modeluje sylwetkę, a tym samym poprawia samopoczucie. Maska 

łagodzi stany reumatyczne i różne schorzenia skóry.  

 

Zabieg można wykonywad codziennie, jeżeli klientka chce w szybkim tempie zrewitalizo-

wad skórę, zredukowad tkankę tłuszczową i cellulit.  



Termoaktywny, wyszczuplający i antycellulitowy 
zabieg pielęgnacyjny do ciała 
 

Zabieg na bazie błota z Morza Martwego o właściwościach mineralizujących a 
także usuwający napięcia i bóle mięśniowe 

 

Cena 180 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony intensywnym masażem antycellulitowym: 

Cena 250 PLN                Czas ok. 1 h 40 minut 

 

Po zabiegu skóra staje się odżywiona, wyraźnie napięta, a zmiany spowodowane cellulitem 

ulegają zmniejszeniu. Seria zabiegów (minimum dwa) połączona z sukcesywną kuracją do-

mową daje trwały efekt wyszczuplenia i wysmuklenia figury. 

Zmiany związane z cellulitem objawiają się poprzez widoczne i wyczuwalne grudki na po-

wierzchni skóry. Powstają one w wyniku nadmiernej akumulacji tłuszczu w komórkach 

adypocytów i nieprawidłowości w układzie krążenia, co skutkuje zatrzymaniem wody oraz 

toksyn. 

Najlepsze rezultaty w walce z cellulitem uzyskuje się poprzez stosowanie aktywnych pre-

paratów linii „Bodycell” zawierającej innowacyjne składniki tak skomponowane, aby redu-

kowad akumulację tłuszczu, zapobiegad jego odkładaniu się oraz zapewnid zwiększenie 

jędrności skóry. 

 

Zabieg wykonywany w oparciu o: 

 BLACK MUD – termoaktywne błoto z Morza Martwego wykorzystywane w zabiegach antycel-

lulite i wyszczuplających wzbogacone o wyciągi roślinne, witaminy oraz kompleks przyśpie-

szający lipolizę. 

 BODYCELL INTENSIV – skoncentrowana emulsja antycellulitowa. 

 BODYCELL MODELING – Zawiera wyciąg z kwiatów lotosu, kasztanowca, ruszczyka kolczaste-

go, pokrzywy indyjskiej, kofeinę, L-karnitynę, genisteinę, proteiny. 



Linia Exclusive – Olimpia Lux 

 

 

 
 

 

SPA de LUXE 

- Pielęgnacja twarzy- 
 

 

 

 



Maska na twarz z płatu kolagenowego  

zabieg z zastosowaniem ultradźwięków 

 

Cena 130 PLN                 Czas ok. 35 minut 

 

 

Zabieg przeznaczony do pielęgnacji cery dojrzałej, z widoczną utratą jędrności i elastyczno-

ści. W widoczny sposób poprawia stan skóry już po pierwszym zastosowaniu. Optymalne 

wykorzystanie składników aktywnych aktywatora i własności pielęgnacyjnych Płatu kola-

genowego sprawia, że skóra dostaje zastrzyk substancji aktywujących sirtuiny – białka dłu-

gowieczności, cera nabiera blasku, a zmarszczki ulegają redukcji. 

 

Zawiera: 

 Aktywator sirtuin – specyficzny wyciąg z mirtu aktywujący gen długowieczności, ko-

dujący sirtuiny – białka długowieczności. Są to specyficzne proteiny przywracające 

komórkom stan biologicznej młodości i sprawności. Dzięki ich działaniu możliwe jest 

zredukowanie objawów starzenia w tym zmarszczek oraz odbudowanie jędrności i 

elastyczności skóry. 

 Esencja róży stulistnej i wyciąg z róży skalnej – drogocenne, czyste wyciągi wodne o 

działaniu silnie kojącym i relaksującym, o pięknym, luksusowym zapachu. Wyciąg z 

róży skalnej pobudza wydzielanie beta-endorfin – tzw. hormonów szczęścia, dzięki 

czemu cera staje się gładka, promienna, witalna. 

 Fitolauronian – substancja pochodzenia naturalnego, dzięki własnościom 

filmotwórczym ogranicza Transepidermalną Utratę Wody, silnie nawilża i wygładza, 

przywracając jędrnośd i elastycznośd skórze. 

 

  



Hialuronowy zabieg przeciwzmarszczkowy do 
skóry dojrzałej  
 
Hydroredukcja zmarszczek 
 

Cena 120 PLN                 Czas ok. 30 minut 

 

 

Kwas hialuronowy to naturalny składnik skóry odpowiedzialny przede wszystkim za jej 

nawilżenie. 

Wyjątkowy zabieg pielęgnacyjny o działaniu intensywnym, a jednocześnie łagodnym, dają-

cy natychmiastowe efekty poprawy wyglądu i kondycji skóry, polecany do pielęgnacji cery 

dojrzałej. Najistotniejszym elementem zabiegu jest wykorzystanie przeciwzmarszczkowych 

własności kwasu hialuronowego na trzech poziomach skóry. Na powierzchni skóry wielko-

cząsteczkowy kwas hialuronowy, zatrzymuje wodę w naskórku, zwiększa jego nawilżenie i 

ogranicza Transepidermalną Utratę Wody. W naskórku – kwas hialuronowy wypełnia od 

wewnątrz zmarszczki i bruzdy, zapewniając efekt wygładzenia i hydro- redukcji zmarsz-

czek. W głębszych warstwach skóry stymulator kwasu hialuronowego ma za zadanie 

zwiększyd poziom jego fizjologicznej syntezy, dzięki temu przywrócid jej jędrnośd i ela-

stycznośd. W efekcie następuje rewelacyjne odmłodzenie wyglądu skóry już po jednym 

zabiegu. 

 

Efekty widoczne po zabiegu: 

  odmłodzenie wyglądu skóry 

  wygładzenie zmarszczek 

  silne nawilżenie 

  poprawa jędrności i elastyczności 



PEELING MIGDAŁOWY - EKSFOLIACJA I ODNOWA 
KOMÓRKOWA   NOWOŚD 

Zabieg przyspieszający procesy eliminacji martwych komórek oraz syntezy 
nowych na produktach hiszpaoskiej marki BELNATUR, będącej w ścisłej czo-
łówce producentów kosmetyków profesjonalnych od ponad 30 lat.  

 

Cena 160 PLN                 Czas ok. 1 h 

Opcje dodatkowe: 

- wzmocnienie działania substancji aktywnych oraz witaminizacja poprzez nałożenie od-

powiedniej maseczki algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 20 minut 

 

Wraz z upływem czasu i w wyniku ciągłego działania warunków klimatycznych, martwe 

komórki zaczynają mied tendencję do skupiania sie w wyższych warstwach skóry. Procesy 

odnowy komórkowej ulegają znacznemu spowolnieniu, powierzchnia skóry staje się bar-

dziej nieregularna a zmarszczki widoczne. Zadaniem zabiegu jest przyspieszenie procesów 

eliminacji martwych komórek oraz synteza nowych przy pomocy składników, które rozry-

wają połączenia pomiędzy martwymi komórkami w warstwie zrogowaciałej naskórka 

umożliwiając ich szybkie złuszczenie się. 

Przebój obecnego sezonu ze względu na brak ryzyka powstania przebarwieo pod wpływem 

promieni UV. Kwas migdałowy  to nowatorska formuła kwasów przeznaczonych do kuracji 

w okresie letnim oraz w trakcie mrozów, ponieważ nie powoduje przebarwieo ani foto-

uczuleo, nie powoduje także podrażnieo. 

Produkt świetnie sprawdzający się w przypadku skór wrażliwych a nawet ze skłonnościami 

do trądziku różowatego.  Ze względu na właściwości antybakteryjne zabieg eksfoliacji jest 

znakomitym rozwiązaniem przy leczeniu trądziku. Polecany jest także dla skór z przebar-

wieniami i dla osób o ciemnej karnacji (nie wykluczając osób korzystających regularnie z 

solarium). 



Twarz Bogini  

Rewolucyjny zabieg przeznaczony dla cery suchej, alipidowej i zwiotczałej. 

Po zabiegu cera jest widocznie natłuszczona, świeża i jedwabiście gładka. 

 

Cena 170 PLN                 Czas ok. 1 h 

Opcje dodatkowe: 

- wzmocnienie działania substancji aktywnych, odmłodzenie, oraz nawilżenie i wyciszenie 

skóry po zabiegu poprzez nałożenie odpowiedniej maseczki algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 20 minut 

 

Kiedy zawartośd lipidów w skórze jest niska wtedy staje się ona sucha i traci swoja ela-

stycznośd. W przypadku skóry suchej, alipidowej w związku ze spadkiem ilości komponen-

tów lipidowych w warstwie hydrolipidowej maleje także zdolnośd skóry do przyswajania i 

utrzymania wody. Ze względu na niski poziom nawilżenia skóra taka ma skłonnośd do pę-

kania. BELNATUR stworzyło linię dla skóry alipidowej, której składniki wprowadzają wła-

ściwy balans warstwy hydrolipidowej czyniąc skórę odżywioną i miękką. Produkty wcho-

dzące w skład tej linii mają podobne składniki do lipidów skóry w związku z tym mogą bez 

przeszkód dyfundowad do głębszych warstw przywracając skórze jej funkcje ochronne i 

związane z utrzymaniem balansu hydro-lipidowego. 

Substancje aktywne: 

 BIO TURGENS – skoncentrowany ekstrakt planktonu morskiego do kuracji szokowej. 

Powoduje widoczną poprawę stanu skóry w bardzo krótkim czasie. 

 BIOTURGIN PLUS – kuracja przeciwzmarszczkowa na okolice oczu, przeciwko „kurzym 

łapkom”. Krem odżywia i dodaje witalnośdi sprawiając, iż skóra wokół oczu jest gład-

ka i elastyczna. Zawiera olejek jojoba, wyciąg z masłosza, chmielu, rozmarynu, skrzy-

pu oraz elastynę. 


