OFERTA ZABIEGOWA
SPA&WELLNESS
HOTEL HI-FI

PIELĘGNACJA TWARZY
Tradycyjny zabieg oczyszczający (mechaniczny) – 130 zł
Classic cleaning treatment (mechanical)

Peeling kawitacyjny z maską algową – 100zł
Cavitation peeling with algae mask

Relaks masaż twarzy – 70zł
Relax face massage

Skin balancing – zabieg normalizujący dla skór tłustych – trądzikowych – 140 zł
Skin balancing – treatment standardise for oily skin
Skin balancing z oczyszczaniem mechanicznym – 170 zł
Skin balancing with mechanical purification

Calming – zabieg łagodzący – 130 zł
Calming – soothing treatment

Skin COUPEROSE – zabieg wzmacniający dla skór naczyniowych – 140 zł
Skin COUPEROSE- intensive treatment for vascular skin

Sensitive Time – zabieg wyciszający z Beta Glucanem – 150 zł
Sensitive Time – calming treatment with Beta Glucan

Express lift- błyskawiczny zabieg liftingujący – 150 zł
Express lift – express lifting treatment

Hydra plus – zabieg nawilżający – 150 zł
Hydra plus - moisturizing treatment

 Hyaluronic plus – zabieg nawilżająco – oczyszczający – 200 zł
Z kawitacją – 220 zł
Hyaluronic plus – moisturizing and cleansing treatment – 200 zł
With cavitation

 Detox lift – zabieg detoksykująco – liftingujący – 220 zł
Detox lift – detoxfying and lifting treatment

Skinshooter - mezoterapia bezigłowa – 270 zł
Skinshooter - No-needle mesotherapy

Rewitalizujący zabieg Anti – Age z wysokim stężeniem witaminy C – 210 zł
Revitalising Anti – Age treatment with high concentration of vitamin C

Terapeutyczny zabieg dyniowy – 180 zł
Z oczyszczaniem mechanicznym lub kawitacją – 200 zł
Therapeutic pumpkin treatment
With mechanical purification or cavitation

Peptydowy peeling z pochodną toksyny botulinowej [10%] i AHA[40%] ALTERANTYWA
BOTOXU – kuracja przeciwstarzeniowa
Peptide peeling with derivative of botulinum toxin [10%] and AHA [40%]
ALTERNATIVE OF BOTOX – anti – age treatment

Peeling dyniowy z wyciągiem z dyni [40%], AHA [20%] i BHA [20%] – terapia trądziku
pospolitego, skór tłustych , przebarwień skóry – 220 zł
Pumpkin peeling with pumpkin extract [40%], AHA [20%] and BHA [20%] – treatment of acne,
oily skins, skin discoloration

Azelaic Peel – terapia dla skór wrażliwych z przebarwieniami
oraz z problemem trądziku – 190 zł
Azelaic Peel – treatment for sensitive skin with discoloration and
with acne problem

Retexture Brite Peel- jędrna skóra bez przebarwień – 320 zł
Retexture Brite Peel – firm skin without discolorations

 Peeling Vitamin C – zabieg o działaniu antyoksydacyjnym – 230 zł
Peeling Vitamin C – antioxidant treatment

 Retinol C Infusion peel – zabieg przeciwstarzeniowy i ujędrniający – 290 zł
Retinol C Infusion peel – anti – aging and firming treatment

 Odżywczy rytuał Stem Cell 3D – przeciwstarzeniowy zabieg na komórkach
macierzystych – 280 zł
Invigurating ritual Stemm Cell 3D- anti – aging treatment on stem cells

 NANOFRAX – terapia mikroigłowa – 350 zł z Retinolem – 400 zł
NANOFRAX – micro-needle therapy with Retinol

MANICURE
Manicure - 40zł
Manicure

Manicure french - 45zł
French Manicure

Manicure hybrydowy - 60zł
Hybrid manicure

Ściągnięcie hybryd - 20 zł
Remove hybrid manicure

Manicure SPA (manicure + zabieg intensywnie nawilżający) - 70zł
Manicure SPA ( manicure + intensively moisturize treatment )

SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure - 90 zł
Pedicure

Pedicure + lakier - 90 zł
Pedicure + polish

Pedicure french - 95 zł
French pedicure

Pedicure + lakier hybrydowy – 110zł
Pedicure + hybrid polish

Pedicure SPA - 130 zł (pedicure + maska na stopy)
Pedicure SPA (pedicure + mask for the feet)

Pedicure SPA + hybrydy – 150zł (pedicure + maska na stopy + masaż stóp + hybryda)
Pedicure SPA + hybrid polish pedicure + mask for the feet + feet massage + hybrid polish)

Pedicure SPA + lakier – 135zł (pedicure + maska na stopy + masaż stóp + lakier)
Pedicure SPA + polish (pediciure + mask for the feet + feet massage + polish)

Manicure u stóp – 50 zł
Manicure

 Manicure u stóp + hybryda – 60 zł
Manicure + hybrid polish

Zmycie Shellac ze stóp - 30 zł
SHELLAC soak off

KOREKCJA WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI
Opatrunek /Tamponada - 20 zł
Dressing/Tamponade

Korekcja za pomocą rurek protekcyjnych Sulci- Protektor - 30 zł
Correction using protectionist tubes Sulci-Protector

Klamra korygująca plastikowa B/S Quick - 60 zł
Plastic corrective buckle B/S Quick

Usuwanie odcisków, nagniotków w trakcie pedicure (za 1odcisk) – od 10zł
Removal of corns, calluses during pedicures (for 1 corn )

PIELĘGNACJA OPRAWY OKA

Regulacja brwi – 15zł
Eyebrow shape

Henna rzęs – 15zł
Eyelash tint

Henna brwi z regulacją – 23zł
Eyebrow tint with eyebrow shape

Henna brwi z depilacją woskiem - 27zł
Eyebrow tint with waxing

Henna brwi, rzęs, regulacja – 33 zł
Eyebrow / eyelash tint combination , eyebrow shape

Henna brwi, rzęs, depilacja woskiem - 36zł
Eyebrow / eyelash tint combination, eyebrow waxing

 Henna Bankietowa – henna brwi, rzęs z depilacją woskiem + płatki pod oczy – 48zł
Banquet henna – eyebrows, eyelashes, waxing + eye patches

Zagęszczanie rzęs metodą objętościową – 160 zł
Eyelashes – volumetic metod

Uzupełnienie metodą objętościową od 100 – 130 zł
Infill volumetic metod

Zagęszczanie metodą 1:1 – 120 zł
Eyelashes 1:1 metod

Uzupełnienie metodą 1:1 - od 60 – 80 zł
Infill metod 1:1

DEPILACJA WOSKIEM
Całe nogi - od 80 zł
Full legs

Łydki - od 45 zł
Calves

Bikini - od 35 zł
Standard bikini

Pachy - 20 zł
Armpits

Ręce - od 30 zł
Full arm

Wąsik - 15zł
Lips

Broda - 15 zł
Chin

Plecy, tors - od 50 zł
Back, chest

Uda - od 40 zł
Thighs

Brwi - 15 zł
Eyebrow

Strefa Saun 20,-/h . Dla gości hotelowych GRATIS!
Wypożyczenie:

Szlafrok - 10 zł,
Bathrobe

Ręcznik – 5 zł,
Towel

Klapki – 4zł,
Flip-flops

OFERTA ZABIEGÓW NA CIAŁO
SPA&WELLNESS
HOTEL HI-FI

MASAŻE


Masaż klasyczny 30min – 70zł
Classic Massage 30’



Masaż klasyczny 60min – 120zł
Classic Massage 60’



Masaż relaksacyjno – aromaterapeutyczny 30min- 80zł
Relaxing Aromatherapy Massage 30’



Masaż relaksacyjno– aromaterapeutyczny 60min- 130zł
Relaxing Aromatherapy Massage 60’



Masaż gorącymi kamieniami 30min – 90zł
Hot Stone Massage 30’



Masaż gorącymi kamieniami 60min - 140zł
Hot Stone Massage 60’



Masaż relaksacyjny ciepłym olejkiem z aromatycznych świec 30min- 90zł
Relaxing Candle Massage 30’



Masaż relaksacyjny ciepłym olejkiem z aromatycznych świec 60min – 140zł
Relaxing Candle Massage 60’



Masaż antycellulitowy problematycznych partii ciała 60min – 115zł
Anticellulite Massage 60’



Masaż bańką chińską 30min – 120zł
Chinese Bubble Massage 30’



Masaż bańką chińską 60min – 160zł
Chinese Bubble Massage 60’



Masaż karku 30min – 60zł
Neck Massage 30’



Masaż gorącą czekoladą 30min – 120zł
Hot Chocolate Massage 30’



Masaż gorącą czekoladą 60min – 160zł
Hot Chocolate Massage 60’



Balijski odprężający masaż stóp i karku połączony z pielęgnacją – 60min- 160zł
Balinese Relaxing Feet and Neck Massage 60’

PIELĘGNACJA CIAŁA


Peeling ciała na bazie morskiej soli 30min- 95zł
Sea salt Body Scrub 30’











Procedura „Słodka Pomarańcza” 110min Peeling +Masaż -230zł
Peeling „Słodka Pomarańcza” 40min – 90zł
Masaż „Słodka Pomarańcza” 60min – 150zł
Procedura „Włoskie Wino” 110min Peeling + Masaż – 230zł
Peeling „Włoskie Wino” 40min – 90zł
Masaż „Włoskie Wino” 60min – 150zł
Luksusowa Procedura „Czarna Perła” 110min Peeling+ Masaż – 240zł
Peeling „Czarna Perła” 40min – 100zł
Masaż „Czarna Perła” 60min – 170zł

