
Odkryj bogactwo natury w Herbal SPA, gdzie 
historia Dworu Chomiąskiego łączy się 
z nowoczesnym, eleganckim designem.

Do zabiegów, autorskich rytuałów i masaży 
wykorzystywane są ekologiczne kosmetyki, 
naturalne składniki i zioła z hotelowego ogrodu. 

Wszystko zostało stworzone, by z przyjemnością 
i wszystkimi zmysłami czerpać dobrą energię  
z natury i delektować się jej bogactwem.
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ETERYCZNE  RYTUAŁY  NA  CIAŁO

LIŚCIE ROZMARYNU 
/Rytuał energetyzująco - ujędrniający 

Mineralne składniki enzymatyczne doskonale 
oczyszczają  ciało pozwalając maksymalnie chłonąć 
aktywne  składniki aromatycznego okładu. 
Pobudzające właściwości olejków eterycznych 
i energetyzujący masaż ciała wspomagają 
ukrwienie, łagodzą zmęczenie i dynamizują  cały 
organizm.

Rytuał obejmuje: mineralno-rozmarynowy okład 
peelingujący, autorski masaż twarzy i skóry głowy, 
aromaterapeutyczny, energetyzujący masaż ciała.

KWIATY LAWENDY
/Rytuał relaksująco - odżywczy

Koktajl z wyciągów roślinnych zawartych 
w szlachetnych kompozycjach olejowych 
i kozim mleku głęboko odżywia i regeneruje skórę. 
Aromat olejków eterycznych lawendy, rozmarynu 
i róży otula ciało podczas głęboko relaksującej 
kąpieli i delikatnego masażu działając wyciszająco, 
uspokajająco i kojąco na zmysły.

Rytuał obejmuje: biopeeling ciała, ziołową, 
relaksującą kąpiel z masażem skóry głowy, 
odżywczy, lawendowy okład ciała z autorskim 
masażem twarzy i głowy oraz  wmasowanie  
aromatycznej kompozycji olejowej na całe ciało.

LAWENDOWY OKŁAD CIAŁA  bez peelingu i kąpieli ROZMARYNOWY OKŁAD CIAŁA  bez  masażu
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KOSZYCZKI RUMIANKU 
/Rytuał nawilżająco - kojący  

Bio peeling wygładza skórę. Aromaterapeutyczna 
kompozycja masła shea i szlachetnych 
olejów z naparem rumianku doskonale nawilżają  
i ujędrniają  skórę, działają przeciwzapalnie i kojąco. 
Harmonizują  i odprężają organizm otulając go 
delikatną zieloną nutą.

Rytuał obejmuje: kąpiel stóp, bio peeling ciała, 
kremowo-ziołowy okład z naparu koszyczków 
rumianku, wmasowanie ciepłej, aromatycznej  
kompozycji kremowej, autorski masaż twarzy 
i skóry głowy.

ZIOŁOWY SUSZ
/Rytuał detoksykująco - wygładzający

  
Kompozycja enzymatycznej glinki Bolus Alba 
oraz suszonych kwiatów i płatków ziół: lawendy, 
nagietka i róży oczyszcza i  delikatnie wygładza 
skórę, nadaje jej energii i witalności. Detoksykujące 
właściwości masażu kompozycją z olejkami 
eterycznymi  szałwii, tymianku i cytryny  usuwają 
złogi, oczyszczają  skórę pozostawiając ją 
jedwabistą w dotyku, rozświetloną. 

Rytuał obejmuje: mineralno-ziołowe wygładzanie 
i  masaż ciała.

ZABIEG ZIOŁOWEGO WYGŁADZANIA CIAŁA bez 
masażu

OKŁAD Z NAPARU KOSZYCZKÓW RUMIANKU 
bez bio peelingu ciała
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ETERYCZNE  RYTUAŁY  DLA  DWOJGA

ROZMARYN 
/Pielęgnacyjno - relaksujący rytuał wspólnej 
kąpieli i masażu 

Delikatny, ziołowy Bio peeling doskonale oczysz-
cza skórę i pozwala jej w pełni chłonąć odżywcze 
aktywne składniki ziołowej kąpieli i masażu. 
Wspólna aromaterapeutyczna kąpiel z naparem 
z kwiatów lawendy i ziela rozmarynu lub 
koszyczków rumianku i liści melisy połączona 
z masażem skóry głowy   oraz  aromaterapeuty-
cznym masażem ciała głęboko relaksują, wyciszą  
i odprężają organizm. 

Rytuał obejmuje: satynowy bio peeling ciała, 
wspólną aromaterapeutyczną kąpiel z masażem 
skóry głowy oraz aromaterapeutyczny relaksacyjny 
masaż ciała.

MELISA  
/Rytuał okładu w łaźni ziołowej i masażu ciała

Relaksacyjny seans mineralno–ziołowego  okładu 
w łaźni wieńczy orzeźwiająca mgiełka. 
Samodzielnie aplikowana na całe ciało aromatyczna 
maska  usuwa toksyny, oczyszcza i dotlenia skórę, 
znakomicie ją odżywia i wygładza. Dopełnieniem 
rytuału jest wspólny, aromatyczny  masaż ciała 
w Salonie dla Dwojga.

PACZULI 
/Rytuał wspólnej kąpieli ziołowej 

Zmysłowy, delikatny aromat olejków eterycznych 
i ziołowego naparu kąpielowego z kwiatów lawendy 
i ziela rozmarynu  połączony z niezwykle 
przyjemnym masażem głowy głęboko odpręża 
i relaksuje. Wspólny czas kąpieli i wmasowania 
odżywczej aromaterapeutycznej kompozycji 
ziołowej na całe ciało w Salonie dla Dwojga staje się 
eterycznym, pięknym Rytuałem.

Rytuał obejmuje wspólną kąpiel ziołową z masażem 
skóry głowy i muśnięcie ciała kremową kompozycją 
aromatyczną.
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ZABIEGI NA CIAŁO

PEELING SATYNOWY 

Aromatyczny zabieg na bazie masła shea,  
pudru bambusowego, olejku pomarańczowego 
i oleju słonecznikowego. Doskonale złuszcza 
i usuwa martwy naskórek. Poprawia mikrokrążenie 
i koloryt skóry. 

BIO AKTYWNE  WYSZCZUPLANIE

Specjalny masaż łączący techniki drenażu i chińskiej 
digitopresury oraz aktywne składniki – kofeina 
i pąki figowca intensywnie wspomagają redukcję 
cellulitu i tkanki tłuszczowej.  Efekty widoczne 
są  już po pierwszym zabiegu. Dla optymalnego 
rezultatu rekomendowana jest seria zabiegów. 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA  CIAŁA

Zabieg na wybraną okolicę ciała:  uda  lub  brzuch 
lub biodra i pośladki. 

MESOSLIM 
/Terapia wysmuklająca
  
Kuracja mezo-kosmetyczna skutecznie stymuluje 
spalanie komórek tłuszczowych, wygładzanie skóry 
ciała oraz redukcję cellulitu.  
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ECO PIELĘGNACJA TWARZY 

JABŁOŃ 
/Naturalna regeneracja KURLAND

Regenerujący zabieg o działaniu złuszczającym 
i odżywczym. Zawiera wyciąg z komórek 
macierzystych jabłoni o działaniu silnie 
regenerującym, napinającym skórę i nawilżającym. 
Odmładza i rozświetla skórę. Szlachetna 
kompozycja olejów roślinnych  i eterycznych 
pozostawia lekką świeżą nutę.

JABŁOŃ do okładu ciała 

OLIGO VITAL
/Anti-aging

Zestaw aktywnych, naturalnych składników 
odbudowuje strukturę naskórka. Bogata 
kompozycja olejów: wosku pszczelego, 
wyciągów z wilżyny ciernistej oraz olejku 
geraniowego uzupełnia niedobory minerałów 
i witamin, nawilża, odżywia skórę i działa 
antyoksydacyjnie. 
Specjalistyczny  masaż na aktywnym serum 
dodatkowo redukuje zmarszczki i pielęgnuje 
delikatną skórę wokół oczu i ust.
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NAJZDROWSZA 
PIELĘGNACJA

100% naturalne formuły 
stworzone by skutecznie i całkowicie 
bezpiecznie pielęgnować skórę oraz redukować 
jej niedoskonałości. Wszystkie składniki 
kosmetyków pochodzą z ekologicznych upraw 
i  bazują  na  wyciągach  roślinnych uzyskanych 
w wyniku maceracji oraz na 100% czystych 
olejkach eterycznych z ekologicznych upraw. 
Każdy zabieg to  doznanie zmysłowego aro-
matu, delikatnego dotyku i mocnego efektu 
kosmetycznego. W każdym zabiegu 
wykonywany jest masaż z elementami digito-
presury wywodzącej się z medycyny chińskiej.
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CAPYL
/Dla cery naczynkowej

Szczególna pielęgnacja wzmacniająca naczynka 
krwionośne na bazie ekstraktu z  kasztanowca 
i borówek czarnych. Uspokaja, obkurcza naczynia 
krwionośne, wzmacnia i zabezpiecza skórę przed 
działaniem czynników zewnętrznych. Stanowi 
prawdziwe ukojenie dla skóry cienkiej, suchej 
i wrażliwej, z zaczerwienieniami i trądzikiem 
różowatym.

AQUA PHYT’S
/Nawilżanie 

Zabieg intensywnie nawilżający na bazie kwasu 
hialuronowego, oleju makadamia, olejku jojoba, 
aloesu, witaminy E i palisandru. Przywraca skórze 
niezbędne nawilżenie i elastyczność, koryguje 
odwodnienie, regeneruje i odświeża. Skutecznie 
zapobiega powstawaniu zmarszczek i stymuluje 
produkcję włókien kolagenowych. 
Zabieg polecany Przyszłym  Mamom.

ENERGIE VITALE
/Witalność i dotlenienie

Prawdziwy zastrzyk energii dla skóry. Zabieg 
na bazie oleju z orzechów laskowych, kiełków 
pszenicy, cyprysu, naturalnej wit. E pobudza, 
regeneruje i rewitalizuje skórę. Zapobiega 
zmarszczkom i rozjaśnia skórę.

MULTI  VITA
/Lifting 

Oleje roślinne, pszczeli wosk, olejki eterycz-
ne, wyciągi roślinne i naturalna witamina E 
(zwana witaminą młodości) tworzą potężny koktajl 
skoncentrowanych składników, który zwalcza 
procesy starzenia się skóry. Odmładza ją i liftin-
guje. Specjalistyczny masaż limfo - energetyzujący 
modeluje i skutecznie poprawia owal twarzy.

PHYT’SSIMA
/Odżywianie

Bogaty zabieg odżywczy na bazie cennego oleju 
arganowego, masła shea i naturalnej witaminy E  
odbudowuje płaszcz hydro-lipidowy, który łagodzi, 
regeneruje i chroni skórę przed wolnymi rodnikami. 
Leczy wrażliwość spowodowaną ekstremalnym 
wysuszeniem, działa łagodząco i pomaga odzyskać 
elastyczność skóry.  
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EQUALIBRE 
/Zabieg odżywczy lub oczyszczający

Pielęgnacja na bazie olejów z migdałów, aloesu,
orzechów laskowych; olejków eterycznych 
z pelargonii, werbeny, paczuli i lotosu oraz wosku
pszczelego i witaminy E. W zależności od potrzeb
skóry o działaniu odżywczym lub oczyszczającym.
Doskonale detoksykuje i normalizuje skórę tłustą
oraz głęboko odżywia i nawilża skórę normalną
i suchą. 
Zabieg przeznaczony także dla nastolatków.



SPECJALNIE DLA PANÓW 

PHYT’S MEN  

Zabieg dla skóry męskiej  oczyszcza, detoksykuje 
i balansuje skórę. Idealnie likwiduje objawy 
zmęczenia i stresu przywracając skórze napięcie 
i świeży koloryt. Bazę zabiegu stanowi kompozycja 
olejów, wyciąg z żeń-szenia, naturalna witamina 
E. Zabieg obejmuje relaksujący, powitalny masaż 
skóry głowy i pleców,  peeling twarzy, masaż 
modelujący i digitopresurę, maskę. 

PERFORMANCE
/Regeneracja KURLAND 

Regenerujący zabieg dla Panów o działaniu 
złuszczającym i silnie odżywczym. Dzięki zawartości 
wyciągu z kasztanowca i z komórek macierzystych 
Charismonu® redukuje zaczerwienienia skóry 
i działa silnie łagodząco i uspokajająco. Cenna 
kompozycja olejów arganowego, jojoby regeneruje 
i nawilża skórę pozostawiając zmysłowo - cierpką 
nutę zapachową.

PERFORMANCE do okładu

PEELING KAWITACYJNY DO ZABIEGU
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MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Kuracje mezo-kosmetyczne  wykorzystują  zjawiska 
fizyczne zapewniające  głęboki transport substancji 
aktywnych w głąb skóry. Zabiegi na twarz, szyję 
i dekolt.

MESOFILLER 
/Terapia wygładzająca zmarszczki

Doskonale ujędrnia i uelastycznia skórę nadając jej 
zdrowy wygląd i gładkość. 

MESOLIFT 
/Terapia liftingująca twarzy
  
Zaawansowana terapia anti-aging poprawia owal 
twarzy, wygładza skórę szyi i dekoltu. Zwiększa 
napięcie tkankowe pozostawiając skórę sprężystą 
i jędrną. 

MESOBRIGHT 
/Terapia rozświetlająca twarz 
    
Kuracja mezo-kosmetyczna wyrównująca kolo-
ryt skóry.  Idealnie rozświetla poszarzałą skórę 
i poprawia jej kondycję. 
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MASAŻE

Wyjątkowa moc dotyku i wspaniałe właściwości 
aromaterapeutyczne i kosmetyczne ziół  pielęgnują 
ciało, witalizują organizm, redukują  stres, wyciszają  
i wprowadzają w dobre samopoczucie. 

Masaże ciała

PERMAMENT CONTOUR®  
/Masaż ciepłymi stemplami 

Połączenie masażu manualnego z  masażem 
ziołowymi stemplami przy użyciu  Permament 
Contour®.  Dzięki stałemu ogrzewaniu stem-
pli parą masaż gwarantuje maksymalne efekty 
kosmetyczne i aromaterapeutyczne ziołowej 
kompozycji. Wyjątkowy aromat pszenicy, jabłoni  
czy źiół oraz stała temperatura masażu zapewniają 
wyjątkowy relaks i odprężenie.

MASAŻ LIMFO - DYNAMIZUJĄCY  
Z PEELINGIEM CIAŁA 

Techniki masażu kalifornijskiego i drenażu 
limfatycznego oraz aktywne składniki kompozycji 
olejowej: olej z kiełków pszenicy, szałwia 
i witamina E stymulują krążenie limfy, działają 
drenująco, redukują obrzęki i cellulit wodny. Masaż 
poprzedzony jest peelingiem ciała.

MASAŻ  DIGITO - ENERGETYZUJĄCY  
Z PEELINGIEM CIAŁA

Techniki masażu  orientalnego i aktywne składniki 
kompozycji: olejek sosnowy, rozmaryn, goździki 
pobudzają układ krążenia i działają drenująco. 
Masaż poprzedzony jest peelingiem ciała.

HERBAL ESSENCE 
/Autorski masaż relaksacyjny

Doskonały relaks i odprężenie całego ciała.  Wyciągi 
z ziół, kwiaty i owoce ujęte w autorskie procedury 
relaksują i pielęgnują ciało, dłonie stopy oraz skórę 
twarzy i głowy. Całkowite rozpieszczenie i otulenie 
wyjątkowym aromatem.

MASAŻ SYNCHRONICZNY 
/Relaks i witalność

Ekskluzywny, niezwykle przyjemny masaż 
wykonywany przez dwóch masażystów. Wspaniale 
redukuje napięcie mięśni i poprawia samopoczucie. 
Zsynchronizowane ruchy dostarczają podwójnie 
silnych, niezapomnianych doznań.
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MASAŻ KAMIENIAMI 
/Odprężenie

Rozgrzewający masaż ciała gorącymi kamieniami 
bazaltowymi działa  odprężająco i wyciszająco. 
Redukuje  napięcia, bóle mięśni i uczucia 
dyskomfortu.  Wpływa korzystnie na układ 
limfatyczny i krwionośny. 

MASAŻ PEELINGUJĄCY  
/Oczyszczanie i detoks 

Energetyzujący masaż solno-olejowy 
aromatycznym  peelingiem z kwiatami lawendy 
lub płatkami róż. Doskonale oczyszcza skórę 
aktywnie wspomagając usuwanie zbędnych 
produktów przemiany materii.  

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ Z NUTĄ 
PAPRYCZKI CHILI
/Relaks i pielęgnacja

Wyjątkowo zmysłowy, słodki relaks z odrobiną 
pikanterii. Jadalna czekolada zwiększa poziom 
endorfin w mózgu wpływając na poprawę nastroju
i pielęgnuje  skórę. Rozgrzewająca papryczka 
przyspiesza metabolizm komórkowy wpływając 
na szybsze spalanie komórek tłuszczowych, 
dotlenienie i odżywienie skóry.

BIO - MASAŻ  DLA  PRZYSZŁYCH  MAM

Specjalne techniki masażu doskonale relaksują, 
poprawiają krążenie, zapobiegają obrzękom 
kończyn i łagodzą bóle kręgosłupa. Bio olejki 
wykorzystywane do masażu pielęgnują skórę: 
nawilżają, odżywiają i zapobiegają rozstępom.

*Przyszłe Mamy proszone są o okazanie zaświadczenia od 
lekarza ginekologa o braku przeciwwskazań do masażu.

MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ 
/Relaks i pielęgnacja

Wspaniale relaksujący i odprężający masaż ciepłą, 
zmysłowo aromatyczną świecą  bogatą w wosk 
pszczeli i czyste olejki esencjonalne doskonale 
pielęgnuje i odżywia skórę. 

MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY  
/Relaks 

Zmysłowy, aromatyczny masaż rozluźnia napięte 
mięśnie, wyrównuje oddech i przepływ energii, 
a w zależności od rodzaju kompozycji ziołowej 
wycisza, koi, witalizuje lub energetyzuje.
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MASAŻ KLASYCZNY 

Masaż o szerokim spektrum działania. Stymuluje 
tkanki podskórne  i mięśnie. Poprawia krążenie 
krwi, modeluje ciało i rozluźnia mięśnie. Stosowany 
podczas zabiegu naturalny olej odżywia i pielęgnuje 
skórę. 

MASAŻ PLECÓW / MASAŻ CZĘŚCIOWY

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ 
/Wyszczuplanie i redukcja cellulitu 

Masaż skutecznie redukuje cellulit i wspomaga 
wyszczuplanie. Detoksykuje, poprawia koloryt 
i kondycję skóry. 

NAUKA MASAŻU DLA PAR

Mini kurs w czasie którego poznają Państwo 
podstawowe techniki i chwyty umożliwiające 
wykonanie masażu relaksacyjnego.  

MASAŻ W POKOJU  HOTELOWYM

Na Państwa zyczenie masaż może być wykonany w 
pokoju hotelowym za dopłatą 30% do ceny zabiegu.

MASAŻ CIEPŁYMI STEMPLAMI 
PERMAMENT CONTOUR®

Połączenie masażu manualnego z masażem 
ziołowymi stemplami przy użyciu Permament Con-
tour®.  Urządzenie parowe zapewnia maksymalne 
wydobycie cennych składników z suszu ziół, które 
wnikają w skórę i zapewniają jej głęboką odnowę. 
Wyjątkowy aromat pszenicy, malwy, nagietka 
czy wina i stała temperatura masażu zapewniają 
wyjątkowy relaks i odprężenie.

Masaże twarzy

HERBAL TOUCH 
/Autorski masaż z elementami chińskiej 
digitopresury 

Intensywnie odprężający i relaksujący masaż punk-
tów energetycznych znajdujących się na twarzy.  
Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny.  Działa 
przeciwzmarszczkowo, drenująco i tonizująco. 
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PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

MANICURE  BIOLOGICZNY 

MANICURE KLASYCZNY 

Witaminowa kąpiel dłoni, pielęgnacja skórek, 
opracowanie płytki i pomalowanie paznokci.

MANICURE HYBRYDOWY

MANICURE SPA 

Aromatyczna kąpiel dłoni, peeling, maska, masaż, 
opracowanie i pomalowanie paznokci.

ZABIEG NA DŁONIE DLA MĘŻCZYZN 

Kąpiel dłoni, peeling, masaż, opracowanie paznokci 

ODŻYWCZA CEREMONIA  NA  DŁONIE  
Z  PŁATKAMI RÓŻ 

Holistyczna, luksusowa ceremonia na dłonie
z masażem karku. Najszlachetniejsze olejki, 
minerały, kozie mleko, bogate kremy i płatki kwiatów 
oczyszczają i pielęgnują dłonie otulając je różanym 
aromatem.

PARAFINA  NA  DŁONIE PARAFINA  NA  STOPY

PEDICURE KLASYCZNY

Zmiękczająca, aromatyczna kąpiel, usunięcie 
zrogowaciałego naskórka przy pomocy frezarki, 
opracowanie i pomalowanie paznokci.

PEDICURE HYBRYDOWY

PEDICURE SPA
 
Pielęgnacyjna kąpiel stóp, peeling, maska, masaż, 
usunięcie zrogowaciałego naskórka, opracowanie 
i pomalowanie paznokci .

REGENERUJĄCY  ZABIEG  NA  STOPY  
Z  LIŚĆMI  SZAŁWII  I  MIĘTY

Luksusowa, ziołowo – mineralna ceremonia 
na stopy. Doskonale wygładza stopy, odżywia 
i mineralizuje skórę. Aromatyczny masaż stano-
wi wyjątkową przyjemność i ulgę dla stóp. 
Zabieg obejmuje: kąpiel stóp, mineralno 
- ziołowy peeling, aromatyczny masaż stóp. 
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KOSMETYKA PODSTAWOWA
DEPILACJA WOSKIEM

Całe nogi   
Łydki lub uda   
Pachy lub przedramiona  
Wąsik    
Plecy    
Klatka piersiowa   
Bikini    
Bikini brazylijskie   

DODATKOWE USŁUGI KOSMETYCZNE

Regulacja brwi   
Regulacja i henna brwi  
Henna rzęs   
Regulacja oraz henna brwi i rzęs  
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ZABIEGI DLA MŁODZIEŻY

PEELING KAWITACYJNY 

Oczyszczający zabieg wykorzystujący działanie 
ultradźwięków.

EQUALIBRE
/Zabieg odżywczy lub oczyszczający 

Pielęgnacja na bazie olejów z migdałów, aloesu,
orzechów laskowych; olejków eterycznych 
z pelargonii, werbeny, paczuli i lotosu oraz wosku
pszczelego i witaminy E. W zależności od potrzeb
skóry o działaniu odżywczym lub oczyszczającym.
Doskonale detoksykuje i normalizuje skórę tłustą
oraz głęboko odżywia i nawilża skórę normalną
i suchą. 
Zabieg przeznaczony także dla nastolatków.

BIO MASAŻ PLECÓW 

Masaż aromatyczny przy użyciu ekologicznie 
czystych bio olejków lub  jadalnej czekolady.

MANICURE BIOLOGICZNY 
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ZABIEGI SPA DLA DZIECI Z RODZICAMI

Zapraszamy dzieci na aromatyczną, owocową kąpiel 
z Mamą lub Tatą i wspólne odkrywanie przyjemności 
działania masażu w jednym gabinecie. 

OWOCOWA KĄPIEL Z MAMĄ LUB 
TATĄ 

WSPÓLNY MASAŻ Z MAMĄ LUB TATĄ 

Dla dziecka wykonywany przez fizjoterapeutę 
masaż pleców, stóp i dłoni pachnącą, jadalną 
czekoladą lub aromatycznymi bio – olejkami.

Dla Rodzica: masaż pleców wybrany z cennika. 

MASAŻ SHANTALA  
/Dla niemowląt

Technika masażu niemowląt oraz dzieci wywodzącą 
się z tradycji indyjskiej. Kojące właściwości 
dotyku wspomagają prawidłowy rozwój maluszka, 
wyciszają i uspokajają, łagodzą kolki i ułatwiają 
zasypianie. Masaż, w którym czynnie uczestniczy 
rodzic wykonywany jest w pokoju hotelowym.
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BASEN I SAUNARIUM

Niekończący się basen rekreacyjny 
z panoramicznym widokiem na jezioro i ogród,  
jacuzzi  oraz Saunarium z aromatyczną sauną 
suchą, ziołową sauna parową , sauną  infra – red 
oraz wypoczywalnią sensoryczną z solankową  
inhalacją zapewnią wyjątkowy relaks i wpłyną 
dobroczynnie na napięcia mięśni i oczyszczanie 
organizmu z toksyn.

Seanse saunowania

AROMATYCZNA CEREMONIA 
SAUNOWANIA W SAUNIE FIŃSKIEJ

Gorąca ceremonia prowadzona przez Saunamistrza 
to gwarancja wyjątkowych doznań i niepowtarzalny 
klimat wspólnego saunowania w ziołowym 
aromacie. Ceremonia detoksykuje, oczyszcza 
i pielęgnuje skórę oraz stymuluje i energetyzuje 
organizm. Etapy ceremonii: nacieranie ciała solą 
morską, podwójne polewanie, schładzanie ciała 
i samodzielna aplikacja olejku w wypoczywalni.

CEREMONIA SAUNOWANIA I MASAŻ 
CIAŁA

OKŁADY MINERALNE W SAUNIE 
ZIOŁOWEJ

Relaksacyjny seans mineralno – ziołowego  okładu 
w łaźni. Samodzielnie aplikowana na całe ciało 
kompozycja białej glinki, odżywczych olejów, 
olejków eterycznych i suszu ziół, usuwa toksyny,  
oczyszcza i dotlenia skórę, znakomicie ją odżywia 
i wygładza. Działanie sauny parowej wspomaga 
wchłanianie składników odżywczych w głąb skóry. 
Seans wieńczy orzeźwiający deszcz. W seansie 
mogą uczestniczyć jednocześnie 4 osoby

RYRUAŁ OKŁADU W SAUNIE ZIOŁOWEJ 
I MASAŻU CIAŁA
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REKREACJA

Zapraszamy do skorzystania z infrastruktury 
rekreacyjnej i zajęć zorganizowanych na basenie, 
w sali fitness wyposażonej w profesjonalny sprzęt 
kardio i siłowy oraz w terenie. 

W ofercie :  

AQUA AEROBIC
  

TRENING PERSONALNY 

nordic walking z instruktarzem  i inne.
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ETYKIETA SPA

REZERWACJE SPA

Rekomendujemy  wcześniejszą rezerwację 
zabiegów. Aby dokonać rezerwacji lub uzyskać 
dalsze informacje, prosimy o kontakt z nami 
za pomocą:
T: 52 30 77 000 (wew. 407)
E: spa@herbariumhotel.pl
W: www.herbariumhotel.pl
lub bezporednio w recepcji Herbal SPA.

PRZYBYCIE DO SPA

Prosimy o przybycie na zabiegi z 10 minutowym 
wyprzedzeniem.

Spóźnienie się na zarezerwowaną godzinę zabiegu 
może skutkować odpowiednim skróceniem czasu 
trwania zabiegu.

ANULACJA

W przypadku konieczności anulowania zabiegu 
prosimy o kontakt w czasie do czterech  godzin 
przed planowanym zabiegiem. 

Anulacja zabiegu w późniejszym terminie lub jej 
brak skutkują  pobraniem opłaty w wysokości 100% 
wartości zabiegu.

Niewykorzystanie zabiegu w ramach pakietu, 
karnetu lub vouchera nie wiąże się ze zwrotem 
gotówki. 

STREFA CISZY

Herbal Spa jest miejscem relaksu i wyciszenia. 
Prosimy o zachowanie ciszy i  o nieużywanie 
telefonów.

Herbal Spa jest strefą o całkowitym zakazie palenia 
papierosów i spożywania napojów alkoholowych.

ZDROWIE

Prosimy o poinformowanie nas o wszelkich 
przeciwwskazaniach, alergiach lub urazach, które 
mogą mieć wpływ na wykonywany zabieg lub 
korzystanie ze Strefy SPA.

ZALECENIA

Bezpośrednio przed zabiegami zalecamy: unikanie 
kąpieli słonecznych, unikanie obfitych posiłków 
i spożywania alkoholu.

Po zabiegach zalecamy wypoczynek.
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BUTIK HERBAL SPA

W butiku Herbal SPA dostępne są kosmetyki do
pielęgnacji domowej twarzy, ciała i włosów, a także
oleje roślinne, mydła do naturalnych kąpieli, herbaty
ziołowe i wiele innych.

BONY PODARUNKOWE HERBAL SPA 
dostępne w Recepcji Spa są idealnym prezentem na 
wiele okazji.
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