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Zabiegi Lecznicze
i Zabiegi Spa

Zabiegi lecznicze i usprawniające
Zabiegi balneologiczne i hydroterapia
Kąpiel perełkowa .............................................................................................. 30
Kąpiel perełkowa z aromaterapią* ......................................................................... 40
Hydromasaż ............................................................................................................ 30
Hydromasaż z aromaterapią* .................................................................... 40
Kąpiel solankowa jodowo-bromowa ................................................ 40
Kąpiel w zawiesinie borowinowej ........................................................ 40
Kąpiel magnezowa* .............................................................................................................. 50
Kąpiel mleko i miód* (kąpiel perełkowa w kozim mleku i miodzie)........... 50
Kąpiel wirowa kończyn dolnych ..................................................................... 20
Kąpiel wirowa głęboka kończyn dolnych ....................................................... 25
Kąpiel wirowa kończyn górnych .................................................................. 20
Masaż podwodny* ...................................................................................................... 45
Okład borowinowy częściowy ................................................................................. 30
Inhalacje jodowo-bromowe ...................................................................................... 15
Inhalacje olejkowe ....................................................................................................... 15
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Zabiegi ﬁzykoterapii
Laser ..........................................................................................................................
Lampa bioptron .....................................................................................................
Lampa sollux .............................................................................................................
Ultradźwięki ..............................................................................................................
Krioterapia miejscowa ....................................................................................
Magnetoterapia ....................................................................................................
Elektroterapia (tens, IF, galwanizacja, jonoforeza, DD, prąd Koetza, Traberta)......
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Zabiegi kinezyterapii
Gimnastyka ogólnousprawniająca na basenie 20 min. .................................................................. 10 zł
Gimnastyka grupowa ogólnousprawniająca 20 min. ...................................................................... 10 zł
Gimnastyka „Zdrowy Kręgosłup”* 25 min. min. 3 os.* ..................................................................... 30 zł
Ćwiczenia w odciążeniu UGUL 20 min. .......................................................................................... 30 zł

Pozostałe zabiegi
Terapia leczenia bólu* 30 min. ..................................................................................................... 120 zł
Terapia funkcjonalna pacjenta* 30 min. ................................................................................... 85 zł
Aquavibron* 10 min. .................................................................................................................. 25 zł
Skanlab* 6-10 min. .................................................................................................................... 30 zł
Drenaż limfatyczny BOA kończyn górnych/dolnych. ................................................................. 30 zł

*nie wchodzi w skład pakietu zabiegów rehabilitacyjnych

Zabiegi Spa
Masaże
Masaż klasyczny częściowy 15 min./25 min. ............................................................ 40 zł/80 zł
Masaż klasyczny całościowy 55 min. ..................................................................................... 150 zł
Masaż relaksacyjny częściowy 25 min. .................................................................... 80 zł
Masaż relaksacyjny całościowy 55 min. .................................................................................. 150 zł
Masaż stóp 25 min. .................................................................................................... 80 zł
Masaż twarzy, szyi i dekoltu 20 min. ........................................................................ 75 zł
Drenaż limfatyczny twarzy 20 min. ........................................................................... 75 zł
Masaż czekoladowa rozkosz 25 min/55 min. ....................................................................... 90 zł/180 zł
Masaż gorącymi kamieniami 25 min/ 55 min. ....................................................................... 85 zł/170 zł
Masaż bańką chińską 25 min. .................................................................................. 85 zł
Uczta zmysłów 75 min. ............................................................................................................. 200 zł

Masaże specjalne
Biomasaż na oleju z prażonego słonecznika (tłoczonego w hotelu Nowy Zdrój)
25 min./55 min. .................................................................................................................. 90 zł/ 170 zł
Masaż głowy na oleju sezamowym (tłoczonym w hotelu Nowy Zdrój) 20 min. ............................ 80 zł

Zabiegi oczyszczające na ciało
Jedwabisty peeling całego ciała 25 min. ...........................................................
Peeling ciała PURE NATURE 50 min. .................................................................
Peeling ciała ESENCJA NATURY 40 min. ...........................................................
SINECELL® antycellulitowy peeling ciała 40 min. ...............................................
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Autorski rytuał na ciało i twarz
Holistic Essence Ritual 150 min. .................................................................................................. 500 zł
Sesję rozpoczyna peeling całego ciała, po którym następuje intensywnie rozluźniający masaż na
wybranej nucie zapachowej ﬁtokosmetków IRRITUAL by VAGHEGGI.
Zwieńczeniem rytuału jest głęboko nawilżający zabieg na twarz połączony z masażem twarzy, szyi
i dekoltu. W trakcie zabiegu zaserwowany zostanie koktajl na bazie warzyw i owoców. Rytuał kończy
głęboko nawilżający zabieg na twarz.

Zabiegi i rytuały na ciało
Bomba witaminowa 50 min. .................................................................................................... 130 zł
(Kąpiel magnezowa + masaż relaksacyjny)
Czarne złoto (rytuał z torfem, okład borowinowy + masaż):
częściowy 45 min .................................................................................................................... 120 zł
całościowy 75 min. ................................................................................................................... 230 zł
SINECELL® rytuał antycellulitowy:
- SINCELL 1 - peeling + maska z błota drenującego + serum + bandaże oraz drenaż mechaniczny boa
+krem.120 min. .......................................................................................................................... 440 zł
-SINECELL 2 - peeling + serum + bandaże + krem 75 min. ..................................................... 300 zł
-SINECELL 3 - peeling + błoto drenujące + krem 60 min. ............................................................... 230

Zabiegi Spa
Zabiegi i rytuały na ciało
FUOCO® rytuał ujędrniający i modelujący sylwetkę:
- FUOCO 1 – peeling + masaż wulkanicznymi gorącymi kamieniami + maska błotna rozgrzewająca
+ krem 90 min. ............................................................................................................................ 350 zł
- FUOCO 2 – oczyszczanie ciała żelem wygładzającym + koncentrat antycellulitowy + maska błotna
rozgrzewająca + krem 60 min. ..................................................................................................... 230 zł
IRRITUAL SPA® rytuał relaksacyjny:
Wyjątkowo relaksujący rytuał na ciało o niebanalnej nucie zapachowej w 3 wariantach do wyboru
– esencja drzewna, kwiatowa lub owocowa. Opcje zabiegu:
- IRRITUAL 1 - peeling ciała + okład + aromatyczny masaż 100 min. ............................................ 320 zł
- IRRITUAL 2 - peeling ciała + mleczna kąpiel + aromatyczny masaż 100 min. ............................. 350 zł

Zabiegi dla dwojga
OCZYSZCZAJĄCY ZABIEG NA CIAŁO połączony z masażem całego ciała wykonany na
aromatyzowanym maśle shea w gabinecie dla dwojga, zakończony lampką szampana
90 min ................................................................................................................................ 480 zł/ 2 os.

Zabiegi na twarz
PEELING KAWITACYJNY 25 min. ................................................................................................ 70 zł
75.15® Exclusive by VAGHEGGI ................................................................................................ 130 zł
(Ekskluzywny zabieg przeciwzmarszczkowy na okolicę oka)
REHYDRA® by VAGHEGGI 60 min. ........................................................................................... 160 zł
(Zabieg głęboko nawilżający)
WHITE MOON® by VAGHEGGI 60 min. ..................................................................................... 170 zł
(Zabieg rozświetlający, redukuje przebarwienia i plamy)
EMOZIONI® by VAGHEGGI .60 min. .......................................................................................... 210 zł
(Zabieg dla skóry wrażliwej ze s.kłonnością do nietolerancji)
DELAY INFINITY® by VAGHEGGI 60 min. ................................................................................. 220 zł
(Zabieg przeciwstarzeniowy, liftingujący)
LIME C® by VAGHEGGI 60 min. ................................................................................................. 230 zł
(Zabieg regenerujący ze stabilizowaną witaminą C
PRIMISSIMA® by VAGHEGGI 60 min ........................................................................................ 250 zł
(specjalistyczne połączenie 7 kwasów złuszcza powierzchnię skóry, regeneruje ją i ujędrnia u
podstaw stymulując powstawanie nowych włókien podporowych, czyli kolagenu i elastyny
INTENSE® by VAGHEGGI 60 min. ............................................................................................. 280 zł
(zabieg przeciwzmarszczkowy)
75.15® Exclusive by VAGHEGGI ................................................................................................ 370 zł
(Ekskluzywny zabieg przeciwzmarszczkowy na twarz i okolicę oka)

Pielęgnacja dłoni i stóp
Pielęgnacja stóp by VOESH® 30 min ............................................................................................ 90 zł
(kąpiel stóp w solach, peeling, maska i krem)
Pielęgnacja dłoni by VOESH® 30 min ........................................................................................... 90 zł
(peeling, maska i krem)
Okład paraﬁnowy na dłonie 15 min. ............................................................................................... 20 zł

Fun Kids Spa - zabiegi dla dzieci
Gratka dla łasuchów 30 min. ......................................................................................................... 85 zł
(masaż gorącą, jadalną czekoladą)
Kąpiel bambino z bąbelkami 15 min. ............................................................................................. 45 zł
(kąpiel owocowa o delikatnej, jedwabistej konsystencji)
Soczyste mango – masaż z niespodzianką 20 min. ....................................................................... 60 zł

