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INFORMACJE OGÓLNE

 Filozofia Ambasady Zdrowia i Urody w Hotelu Prezydent Medical SPA & 
Wellness oparta jest na koncepcji ponownej regeneracji. Nasz organizm, 
powinien być przywrócony do swojej naturalnej równowagi, zarówno                
z punktu widzenia medycznego jak i estetycznego. 
 Ambasada Zdrowia i Urody SPA oferuje szeroką gamę zabiegów, które 
są indywidualnie dopasowywane do potrzeb każdego z nas.  Profesjonalnie 
wyposażone gabinety, niezwykła atmosfera oraz troskliwa opieka                        
i najwyższy profesjonalizm personelu, służą idealnej pielęgnacji oraz całkowitej 
regeneracji ciała i zmysłów. 
 Dermalogica to profesjonalna i kreatywna amerykańska firma 
kosmetyczna, słynąca z najwyższej jakości produktów kosmetyki profesjonal-
nej, stworzonych z najlepszych składników pochodzenia roślinnego oraz 
zaawansowanych składników biotechnologicznych. Innowacyjne formuły 
oraz badania i rozwój nowych technologii wyznaczają standardy jakości tej 
marki.
 Selvert to szwajcarska marka kosmetyczna, której tworzone przez 
naukowców i dermatologów kosmetyki bazują na bogactwie naturalnych 
składników jak woda termalna, borowina, torf. Wykorzystanie najnowszych 
osiągnięć medycyny, farmakologii i biologii gwarantuję najwyższą jakość 
produktów tej marki.

Prosimy o przybycie do SPA 10 minut przed umówioną wizytą. 
Pozwoli to Państwu lepiej przygotować się do zabiegu. 

W przypadku spóźnienia czas zabiegu może ulec skróceniu, 
jeśli zarezerwowane są kolejne zabiegi.

Jeśli chcą Państwo odwołać lub zmienić termin rezerwacji, prosimy zrobić to nie później 
niż 3 godz. przed umówionym terminem. W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrze-
gamy sobie prawo pobrania opłaty w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu.

www.hotelprezydent.com
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GODZINY OTWARCIA SPA

Poniedziałek - Czwartek    11:00 - 20:00
Piątek - Sobota     09:00 - 21:00
Niedziela       09:00 - 19:00

Rezerwacje dla Gości hotelowych  600
Rezerwacje dla Gości z zewnątrz   18 473 65 60

GODZINY OTWARCIA BASENU

Codziennie     09:00 - 14:00 i 15:00 - 21:00*

KOMPLEKS SAUN
Sauna parowa, sucha, na podczerwień (IR)

Poniedziałek - Czwartek   17:00 - 21:00
Piątek - Niedziela    09:00 - 14:00 I 15:00 - 21:00

Jednorazowe wejście dla gości z poza Hotelu bez limitu czasowego - 50 zł
Karnet 10 wejśc - 300 zł (ważny 3 miesiące)
*Ostatnie wejście dla gości z zewnątrz o godzinie 19:30.
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S P A
PIELĘGNACJA TWARZY

FACEMAPPING®
Profesjonalna analiza cery za pomocą karty konsultacyjnej              
i mapy twarzy z opracowanymi strefami poddawanymi          
odpowiedniemu systemowi pielęgnacyjnemu. W trakcie 
zabiegu konsultacja bezpłatna.

MASAŻ TWARZY RELAKSACYJNY
Odprężający masaż pielęgnujący skórę, odżywiający                             
i poprawiający krążenie.

MASAŻ TWARZY LIFTINGUJĄCY
Skóra po masażu jest odpowiednio nawilżona, odżywiona                        
i wzmocniona dzięki koktajlowi wysoce zaawansowanych skład-
ników (m.in. witaminy A, B5, C, E, F, ekstrakt z alg, betaglukan, 
proteiny roślinne).

ULTRACALMING                                                                                                                                                                                                                                       
ZABIEG KOJĄCY DLA CERY WRAŻLIWEJ
Skuteczny zabieg kojący cerę wrażliwą, łagodzący podrażnienia  
i zmniejszający jej podatność na stres i inne czynniki                          
środowiskowe. Oparty na wysoce skutecznych                              
składnikach: algach i ekstraktach roślinnych (olej z ogórecznika, 
zielona herbata, olej z pierwiosnka, olej z owsa, bisabolol, imbir, 
melisa). Zabieg wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, 
nawilża, regeneruje i redukuje stany zapalne i zaczerwienienia. 
Zabieg połączony z delikatnym masażem twarzy.    

ULTRACALMING COUPEROSE                                                                                                                                                                                                    
ZABIEG WYCISZAJĄCY DLA CERY NACZYNIOWEJ
Zabieg – antidotum neutralizujący podrażnienia i zaczerwienie-
nia skóry i obniżający stopień jej wrażliwości, wzmacniający 
naczynka krwionośne. Oparty na bazie aktywnych substancji 
(mączka koloidalna z owsa, algi, ekstrakty roślinne, łagodzące 
oleje roślinne). Zabieg wzmacnia naturalną barierę ochronną 
skóry, wspomaga proces jej odbudowy i regeneracji oraz 
zapewnia skuteczne jej ukojenie. Zabieg połączony z delikatnym 
masażem twarzy.

CZAS                  CENA
15 MIN.               49 ZŁ

 20 MIN.               45 ZŁ

20 MIN.               70 ZŁ

60 MIN.             220 ZŁ  

60 MIN.             220 ZŁ 
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FACEMAPPING®
Profesjonalna analiza cery za pomocą karty konsultacyjnej              
i mapy twarzy z opracowanymi strefami poddawanymi          
odpowiedniemu systemowi pielęgnacyjnemu. W trakcie 
zabiegu konsultacja bezpłatna.

MASAŻ TWARZY RELAKSACYJNY
Odprężający masaż pielęgnujący skórę, odżywiający                             
i poprawiający krążenie.

MASAŻ TWARZY LIFTINGUJĄCY
Skóra po masażu jest odpowiednio nawilżona, odżywiona                        
i wzmocniona dzięki koktajlowi wysoce zaawansowanych skład-
ników (m.in. witaminy A, B5, C, E, F, ekstrakt z alg, betaglukan, 
proteiny roślinne).

ULTRACALMING                                                                                                                                                                                                                                       
ZABIEG KOJĄCY DLA CERY WRAŻLIWEJ
Skuteczny zabieg kojący cerę wrażliwą, łagodzący podrażnienia  
i zmniejszający jej podatność na stres i inne czynniki                          
środowiskowe. Oparty na wysoce skutecznych                              
składnikach: algach i ekstraktach roślinnych (olej z ogórecznika, 
zielona herbata, olej z pierwiosnka, olej z owsa, bisabolol, imbir, 
melisa). Zabieg wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, 
nawilża, regeneruje i redukuje stany zapalne i zaczerwienienia. 
Zabieg połączony z delikatnym masażem twarzy.    

ULTRACALMING COUPEROSE                                                                                                                                                                                                    
ZABIEG WYCISZAJĄCY DLA CERY NACZYNIOWEJ
Zabieg – antidotum neutralizujący podrażnienia i zaczerwienie-
nia skóry i obniżający stopień jej wrażliwości, wzmacniający 
naczynka krwionośne. Oparty na bazie aktywnych substancji 
(mączka koloidalna z owsa, algi, ekstrakty roślinne, łagodzące 
oleje roślinne). Zabieg wzmacnia naturalną barierę ochronną 
skóry, wspomaga proces jej odbudowy i regeneracji oraz 
zapewnia skuteczne jej ukojenie. Zabieg połączony z delikatnym 
masażem twarzy.

ZABIEG NAWADNIAJĄCY EXPRESS
Czterofazowy, profesjonalny zabieg nawilżający przywracający 
elastyczność i promienność skórze odwodnionej, suchej                    
i pozbawionej witalności. Pielęgnacja połączona z krótkim 
masażem twarzy.

MULTIVITAMINOWA TERAPIA ODŻYWCZA                                                                                                                                                                                                   
ZABIEG ANTI-AGE DLA CERY MIESZANEJ I PRZETŁUSZCZAJĄCEJ SIĘ  
Dzięki koktajlowi wysoce zaawansowanych składników (m.in. 
witaminy A, B5, C, E, F, ekstrakt z alg, betaglukan, proteiny 
roślinne, glinki), z=abieg wykazuje niezwykłą skuteczność                   
w pielęgnacji cery wymagającej nawilżenia, normalizacji   
regeneracji. Zabieg połączony z masażem twarzy.

MULTIVITAMINOWA TERAPIA ODŻYWCZA                                                                                                                                                                                                                                        
ZABIEG ANTI-AGE DLA CERY SUCHEJ, WRAŻLIWEJ, 
ODWODNIONEJ
Dzięki koktajlowi wysoce zawansowanych składników (m.in. 
witaminy A, B5, C, E, F, ekstrakt z alg, betaglukan, proteiny 
roślinne) zabieg wykazuje niezwykłą skuteczność w pielęgnacji 
cery wymagającej nawilżenia, odżywienia, wzmocnienia                  
i regeneracji. Zabieg połączony z masażem twarzy.

TERAPIA OCZYSZCZAJĄCA                                                                                                                                                      
ZABIEG NORMALIZUJĄCY DLA CERY TŁUSTEJ I MIESZANEJ
Zabieg pielęgnacyjny o intensywnym działaniu normalizującym, 
oczyszczającym i antybakteryjnym. Preparaty użyte w zabiegu 
zawierają skutecznie normalizujące i łagodzące składniki ( glinki, 
kaolin, pantenol, wyciąg z drożdży, kasztanowiec, Wit.A). Zabieg 
efektywnie poprawia ogólną kondycję skóry twarzy, pozostawia-
jąc ją odświeżoną i głęboko oczyszczoną.

TERAPIA OCZYSZCZAJĄCA 
Z OCZYSZCZANIEM MANUALNYM

ZABIEG NA PLECY 

CZAS                  CENA
30 MIN.             180 ZŁ

60 MIN.              249 ZŁ 

60 MIN.             249 ZŁ 

60 MIN.             220 ZŁ

90 MIN.             270 ZŁ

90 MIN.             200 ZŁ 
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ZABIEG NAWADNIAJĄCY EXPRESS
Czterofazowy, profesjonalny zabieg nawilżający przywracający 
elastyczność i promienność skórze odwodnionej, suchej                    
i pozbawionej witalności. Pielęgnacja połączona z krótkim 
masażem twarzy.

MULTIVITAMINOWA TERAPIA ODŻYWCZA                                                                                                                                                                                                   
ZABIEG ANTI-AGE DLA CERY MIESZANEJ I PRZETŁUSZCZAJĄCEJ SIĘ  
Dzięki koktajlowi wysoce zaawansowanych składników (m.in. 
witaminy A, B5, C, E, F, ekstrakt z alg, betaglukan, proteiny 
roślinne, glinki), z=abieg wykazuje niezwykłą skuteczność                   
w pielęgnacji cery wymagającej nawilżenia, normalizacji   
regeneracji. Zabieg połączony z masażem twarzy.

MULTIVITAMINOWA TERAPIA ODŻYWCZA                                                                                                                                                                                                                                        
ZABIEG ANTI-AGE DLA CERY SUCHEJ, WRAŻLIWEJ, 
ODWODNIONEJ
Dzięki koktajlowi wysoce zawansowanych składników (m.in. 
witaminy A, B5, C, E, F, ekstrakt z alg, betaglukan, proteiny 
roślinne) zabieg wykazuje niezwykłą skuteczność w pielęgnacji 
cery wymagającej nawilżenia, odżywienia, wzmocnienia                  
i regeneracji. Zabieg połączony z masażem twarzy.

TERAPIA OCZYSZCZAJĄCA                                                                                                                                                      
ZABIEG NORMALIZUJĄCY DLA CERY TŁUSTEJ I MIESZANEJ
Zabieg pielęgnacyjny o intensywnym działaniu normalizującym, 
oczyszczającym i antybakteryjnym. Preparaty użyte w zabiegu 
zawierają skutecznie normalizujące i łagodzące składniki ( glinki, 
kaolin, pantenol, wyciąg z drożdży, kasztanowiec, Wit.A). Zabieg 
efektywnie poprawia ogólną kondycję skóry twarzy, pozostawia-
jąc ją odświeżoną i głęboko oczyszczoną.

TERAPIA OCZYSZCZAJĄCA 
Z OCZYSZCZANIEM MANUALNYM

ZABIEG NA PLECY 

KONSULTACJA KOSMETOLOGICZNA
W trakcie zabiegu konsultacja bezpłatna.            

CELL VITALE                                                                                                                                                                                                  
KOJĄCY I REGENERUJĄCY ZABIEG NA OKOLICE OCZU NA 
BAZIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH JABŁKA
Delikatny i odprężający, a zarazem niezwykle skuteczny zabieg 
na okolice oczu. Dzięki masażowi opartemu na akupresurze             
i aktywnym składnikom zabieg działa drenująco, przeciwobrzę-
kowo i przeciwzapalnie. Płatki kolagenowe ujędrniają i regeneru-
ją okolice oczu, a ochronny krem użyty na koniec zabiegu 
wygładza naskórek.

CELL VITALE
INTENSYWNA KURACJA NAWILŻAJĄCA NA BAZIE EKSTRAKTU 
Z KOMÓREK MACIERZYSTYCH RÓŻANECZNIKA ALPEJSKIEGO
Unikalna, nawilżająca koncepcja pielęgnacji cery odwodnionej, 
suchej, wrażliwej. Zabieg bogaty w aktywne składniki utrzymu-
jące wysoki poziom nawilżenia naskórka (komórki macierzyste           
z różanecznika alpejskiego, oligoelementy, bromelaina, opaten-
towany SYRICALM - zwiększa żywotność komórek, NMF), chroni 
również skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi            
i skutkami promieniowania UVA/UVB.

CELL VITALE                                                                                                                                                                                                                                       
INTENSYWNA KURACJA ANTI-AGING NA BAZIE EKSTRAKTU       
Z KOMÓREK MACIERZYSTYCH JABŁKA
Rewolucyjny, jeden z najlepszych istniejących zabiegów                
Anti-Aging – dedykowany cerze dojrzałej. Dzięki cytolozowi (płyn 
wewnątrzkomórkowy z komórek macierzystych jabłoni) - chroni       
i przedłuża życie komórek macierzystych skóry, zwiększa ich 
witalność oraz spowalnia proces starzenia. Stymulując odnowę 
komórkową skóry, przywraca jej młody wygląd i naturalny blask. 
Dzięki aktywnym składnikom zredukowany i napięty zostaje           
tzw. drugi podbródek, dodatkowym efektem zabiegu jest 
poprawiony owal twarzy. Działa przeciw wolnym rodnikom, 
regeneruje, rozjaśnia, odmładza i ujędrnia.  

CZAS                  CENA
15 MIN.               49 ZŁ

30 MIN.             280 ZŁ 

60 MIN.             380 ZŁ 

60 MIN.             490 ZŁ 
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KONSULTACJA KOSMETOLOGICZNA
W trakcie zabiegu konsultacja bezpłatna.            

CELL VITALE                                                                                                                                                                                                  
KOJĄCY I REGENERUJĄCY ZABIEG NA OKOLICE OCZU NA 
BAZIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH JABŁKA
Delikatny i odprężający, a zarazem niezwykle skuteczny zabieg 
na okolice oczu. Dzięki masażowi opartemu na akupresurze             
i aktywnym składnikom zabieg działa drenująco, przeciwobrzę-
kowo i przeciwzapalnie. Płatki kolagenowe ujędrniają i regeneru-
ją okolice oczu, a ochronny krem użyty na koniec zabiegu 
wygładza naskórek.

CELL VITALE
INTENSYWNA KURACJA NAWILŻAJĄCA NA BAZIE EKSTRAKTU 
Z KOMÓREK MACIERZYSTYCH RÓŻANECZNIKA ALPEJSKIEGO
Unikalna, nawilżająca koncepcja pielęgnacji cery odwodnionej, 
suchej, wrażliwej. Zabieg bogaty w aktywne składniki utrzymu-
jące wysoki poziom nawilżenia naskórka (komórki macierzyste           
z różanecznika alpejskiego, oligoelementy, bromelaina, opaten-
towany SYRICALM - zwiększa żywotność komórek, NMF), chroni 
również skórę przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi            
i skutkami promieniowania UVA/UVB.

CELL VITALE                                                                                                                                                                                                                                       
INTENSYWNA KURACJA ANTI-AGING NA BAZIE EKSTRAKTU       
Z KOMÓREK MACIERZYSTYCH JABŁKA
Rewolucyjny, jeden z najlepszych istniejących zabiegów                
Anti-Aging – dedykowany cerze dojrzałej. Dzięki cytolozowi (płyn 
wewnątrzkomórkowy z komórek macierzystych jabłoni) - chroni       
i przedłuża życie komórek macierzystych skóry, zwiększa ich 
witalność oraz spowalnia proces starzenia. Stymulując odnowę 
komórkową skóry, przywraca jej młody wygląd i naturalny blask. 
Dzięki aktywnym składnikom zredukowany i napięty zostaje           
tzw. drugi podbródek, dodatkowym efektem zabiegu jest 
poprawiony owal twarzy. Działa przeciw wolnym rodnikom, 
regeneruje, rozjaśnia, odmładza i ujędrnia.  

CELL VITALE                                                                                                                                                                                                   
KOMÓRKOWY PROGRAM OCZYSZCZAJĄCY Z OCZYSZCZA-
NIEM MANUALNYM                                                                        
„Mozaikowy” zabieg dedykowany osobom z problemem 
przetłuszczonej, podatnej na trądzik cery. Pielęgnacja Cell 
Vitale, dzięki kombinacji trzech aktywnie działających maseczek 
nie tylko kontroluje nadmiar sebum i działa antybakteryjnie, ale 
również regeneruje i ochrania skórę i tkanki, redukuje stany 
zapalne i zaczerwienienia. Substancje aktywne zawarte                   
w preparatach to naturalne ekstrakty z roślin, glinki oraz witaminy. 
Po zabiegu cera jest gładka, dobrze zbalansowana o świeżym         
i promienistym wyglądzie.

CELL VITALE                                                                                                                                                                                                  
UJĘDRNIAJĄCY ZABIEG NA SZYJĘ I DEKOLT                                
Ujędrniająco-wygładzający zabieg na szyję i dekolt natychmiast 
przywraca odpowiednie napięcie i nawilżenie cerze            
odwodnionej i wrażliwej. Oparty na delikatnym masażu,    
odpowiednim bio-koncentracie i masce ujędrniającej skutecznie 
regeneruje dojrzałą skórę. Może być stosowany oddzielnie lub       
w połączeniu z innym zabiegiem na twarz.

VITASPHERES-C                                                                                                                                                                                                                                       
„WITAMINOWA C’EREMONIA“   
Prawdziwa „bomba” witaminy C w różnych jej formach, której 
źródłem jest dzika róża, wyciąg i olejek aromaterapeutyczny          
z pomarańczy, flawonidy, AHA. Pielęgnacja z wit. C daje                
biologiczną fotoochronę, stymuluje odnowę komórkową, 
przyczynia się do tworzenia nowego kolagenu. Rozjaśnia skórę       
i nadaje jej promienny wygląd.           

ZABIEG REGENERUJĄCY „ABSOLUE” 
Z WYCIĄGIEM Z WYDZIELINY ŚLIMAKA
Silnie odnawiający, nawilżający i ochronny dla skóry normalnej, 
suchej i dojrzałej. W swojej recepturze ma wysoce regenerujące 
składniki aktywne. Zawiera: wyciąg z wydzieliny ślimaka, 
glikopeptydy sojowe, ProrenewComplex®. Skóra staje się            
promienna, gładka i aksamitna.

CZAS                  CENA
60 MIN.             400 ZŁ
90 MIN.             450 ZŁ

25 MIN.             160 ZŁ 

60 MIN.             290 ZŁ

60 MIN.             390 ZŁ
 

7

PIELĘG
N

A
C

JA
 TW

A
RZY



ZABIEG JOGURTOWA AMBROZJA
MIESZANKA DELIKATESSEN W MGIEŁCE MUSU JOGURTOWEGO 
(DELIKATESSEN SELVERT THERMAL)
Aromatyczna kuracja intensywnie nawilżająca odwodnioną 
skórę ciała. Mieszanka miodu, kokosa, passiflory, owsa i wanilii 
dostarcza nieskończenie przyjemnych doznań. Zabieg nie 
tylko wspaniale odpręży, ale sprawi również, że skóra nabierze 
atłasowego wyglądu, zostanie nawilżona, odżywiona, zmięk- 
czona i zrewitalizowana. Zabieg można wykonać w Kapsule 
OCEANA, jak również poza kapsułą.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-ODTRUWAJĄCY                                                                                                                                                                                                   
TERMALNY KOKTAJLT Z CYTRUSÓW W CZERWONYM WINIE 
(DELIKATESSEN SELVERT THERMAL)
„Apetyczny” zabieg detoksu, oczyszczania, odnowy oraz 
zdrowego odżywiania skóry ciała składnikami typowymi dla 
naszej diety: winogrona, ananasy, grejpfruty, cytryny, 
pomarańcze. Specjalnie wyselekcjonowane składniki – 
witaminy i minerały użyte w zabiegu działają oczyszczająco, 
przeciwstarzeniowo i regenerująco. Ponadto zabieg 
wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie, redukuje 
tkankę tłuszczową, wzmacnia i ujędrnia skórę.
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HYALURONIC LIGNE                                                                                                                                                                                                  
„HIALURONOWE WYPEŁNIENIE”
Nowy, wypełniający zabieg typu Anti-Aging. Pielęgnacja skóry 
dojrzałej oparta na nawadniającym nisko i wysokocząsteczkowym 
kwasie hialuronowym. Zatrzymując wodę w skórze znacznie 
zwiększa jej nawilżenie, wygładza zmarszczki, zagęszcza i napina. 
Regeneruje, ujędrnia oraz zwiększa syntezę kolagenu, elastyny, 
kwasu hialuronowego. Zapobiega utracie witalności, zwiększa 
zasoby energii komórek i przeciwdziała foto-wrażliwości. Po 
zabiegu cera jest gładka i jędrna, pełna naturalnego blasku.

PEPTIDE LIFT                                                                                                                                                                                                 
Zabieg zapewniający natychmiastowy, długotrwały efekt 
liftingu. Peptide Lift jest zabiegiem Nowej Generacji, bazującym 
na ekstensywnej serii innowacyjnych peptydów i substancji 
aktywnych (wyciąg z korzenia cykorii, peptydy, kwas                                  
laktobionowy, aktywny węgiel). Dzięki zabiegowi cera nabiera 
jędrności i gładkości, uzyskujemy również efekt liftingu i złagodze-
nia linii mimicznych, wygładzenia zmarszczek. Cera jest                   
doskonale nawilżona, o promiennym wyglądzie.

SELVERT THERMAL SOIN D'OR
LUKSUSOWA KURACJA ANTYSTARZENIOWA 
Z 24-KARATOWYM ZŁOTEM.
Złoty rytuał stymuluje regenerację komórek. Pobudza syntezę 
kolagenu i elastyny, zapewnia natychmiastowy efekt napięcia, 
zwiększa gęstość i  jędrność. Ekskluzywne preparaty wtłaczane są 
w głąb skóry przy użyciu ultradźwięków.
Dodatkowo w trakcie zabiegu diamentowa pielęgnacją dłoni. 

L IFTING “BEZ SKALPELA” L300
Unikalny i kompleksowy zabieg na twarz i szyję, zapewniający 
spektakularny i trwały efekt liftingu. Rozjaśnia przebarwienia, 
leczy objawy trądziku, oczyszcza i odświeża cerę.

CZAS                  CENA
75 MIN.             580 ZŁ

60 MIN.             650 ZŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

90 MIN.             860 ZŁ

60 MIN.             194 ZŁ
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CELL VITALE                                                                                                                                                                                                   
KOMÓRKOWY PROGRAM OCZYSZCZAJĄCY Z OCZYSZCZA-
NIEM MANUALNYM                                                                        
„Mozaikowy” zabieg dedykowany osobom z problemem 
przetłuszczonej, podatnej na trądzik cery. Pielęgnacja Cell 
Vitale, dzięki kombinacji trzech aktywnie działających maseczek 
nie tylko kontroluje nadmiar sebum i działa antybakteryjnie, ale 
również regeneruje i ochrania skórę i tkanki, redukuje stany 
zapalne i zaczerwienienia. Substancje aktywne zawarte                   
w preparatach to naturalne ekstrakty z roślin, glinki oraz witaminy. 
Po zabiegu cera jest gładka, dobrze zbalansowana o świeżym         
i promienistym wyglądzie.

CELL VITALE                                                                                                                                                                                                  
UJĘDRNIAJĄCY ZABIEG NA SZYJĘ I DEKOLT                                
Ujędrniająco-wygładzający zabieg na szyję i dekolt natychmiast 
przywraca odpowiednie napięcie i nawilżenie cerze            
odwodnionej i wrażliwej. Oparty na delikatnym masażu,    
odpowiednim bio-koncentracie i masce ujędrniającej skutecznie 
regeneruje dojrzałą skórę. Może być stosowany oddzielnie lub       
w połączeniu z innym zabiegiem na twarz.

VITASPHERES-C                                                                                                                                                                                                                                       
„WITAMINOWA C’EREMONIA“   
Prawdziwa „bomba” witaminy C w różnych jej formach, której 
źródłem jest dzika róża, wyciąg i olejek aromaterapeutyczny          
z pomarańczy, flawonidy, AHA. Pielęgnacja z wit. C daje                
biologiczną fotoochronę, stymuluje odnowę komórkową, 
przyczynia się do tworzenia nowego kolagenu. Rozjaśnia skórę       
i nadaje jej promienny wygląd.           

ZABIEG REGENERUJĄCY „ABSOLUE” 
Z WYCIĄGIEM Z WYDZIELINY ŚLIMAKA
Silnie odnawiający, nawilżający i ochronny dla skóry normalnej, 
suchej i dojrzałej. W swojej recepturze ma wysoce regenerujące 
składniki aktywne. Zawiera: wyciąg z wydzieliny ślimaka, 
glikopeptydy sojowe, ProrenewComplex®. Skóra staje się            
promienna, gładka i aksamitna.

TERMALNY ZABIEG REGENERUJĄCY
Bogaty zabieg pielęgnacyjny ciała, przeznaczony dla osób ze 
skórą suchą i wrażliwą. Delikatnie złuszczający peeling z zawar-
tością mielonych pestek winogron i moreli wygładza oraz 
odświeża naskórek. Naturalna maska na bazie mleka sojowe-
go odżywia i regeneruje skórę, czyniąc ją aksamitną w dotyku.

DOTYK OCEANU - ZABIEG TYPU DETOX                                                                                                                                                                                                                                          
Zabieg wykorzystujący bogactwo wyselekcjonowanych skład-
ników pochodzenia morskiego (m.in. algi) oraz ekstraktów 
roślinnych (imbir, korzeń wasabi). Intensywny i skuteczny 
zabieg pielęgnacyjny, dzięki zawartości enzymów (w peelingu 
i w masce błotnej) daje efekt głębokiej detoksykacji,            
wygładza i odżywia skórę. 

ZABIEG JOGURTOWA AMBROZJA
MIESZANKA DELIKATESSEN W MGIEŁCE MUSU JOGURTOWEGO 
(DELIKATESSEN SELVERT THERMAL)
Aromatyczna kuracja intensywnie nawilżająca odwodnioną 
skórę ciała. Mieszanka miodu, kokosa, passiflory, owsa i wanilii 
dostarcza nieskończenie przyjemnych doznań. Zabieg nie 
tylko wspaniale odpręży, ale sprawi również, że skóra nabierze 
atłasowego wyglądu, zostanie nawilżona, odżywiona, zmięk- 
czona i zrewitalizowana. Zabieg można wykonać w Kapsule 
OCEANA, jak również poza kapsułą.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-ODTRUWAJĄCY                                                                                                                                                                                                   
TERMALNY KOKTAJLT Z CYTRUSÓW W CZERWONYM WINIE 
(DELIKATESSEN SELVERT THERMAL)
„Apetyczny” zabieg detoksu, oczyszczania, odnowy oraz 
zdrowego odżywiania skóry ciała składnikami typowymi dla 
naszej diety: winogrona, ananasy, grejpfruty, cytryny, 
pomarańcze. Specjalnie wyselekcjonowane składniki – 
witaminy i minerały użyte w zabiegu działają oczyszczająco, 
przeciwstarzeniowo i regenerująco. Ponadto zabieg 
wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie, redukuje 
tkankę tłuszczową, wzmacnia i ujędrnia skórę.

CZAS                  CENA
60 MIN.             184 ZŁ 

60 MIN.             184 ZŁ  

70 MIN.             249 ZŁ 

70 MIN.             194 ZŁ  
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TERMALNY ZABIEG REGENERUJĄCY
Bogaty zabieg pielęgnacyjny ciała, przeznaczony dla osób ze 
skórą suchą i wrażliwą. Delikatnie złuszczający peeling z zawar-
tością mielonych pestek winogron i moreli wygładza oraz 
odświeża naskórek. Naturalna maska na bazie mleka sojowe-
go odżywia i regeneruje skórę, czyniąc ją aksamitną w dotyku.

DOTYK OCEANU - ZABIEG TYPU DETOX                                                                                                                                                                                                                                          
Zabieg wykorzystujący bogactwo wyselekcjonowanych skład-
ników pochodzenia morskiego (m.in. algi) oraz ekstraktów 
roślinnych (imbir, korzeń wasabi). Intensywny i skuteczny 
zabieg pielęgnacyjny, dzięki zawartości enzymów (w peelingu 
i w masce błotnej) daje efekt głębokiej detoksykacji,            
wygładza i odżywia skórę. 

ZABIEG JOGURTOWA AMBROZJA
MIESZANKA DELIKATESSEN W MGIEŁCE MUSU JOGURTOWEGO 
(DELIKATESSEN SELVERT THERMAL)
Aromatyczna kuracja intensywnie nawilżająca odwodnioną 
skórę ciała. Mieszanka miodu, kokosa, passiflory, owsa i wanilii 
dostarcza nieskończenie przyjemnych doznań. Zabieg nie 
tylko wspaniale odpręży, ale sprawi również, że skóra nabierze 
atłasowego wyglądu, zostanie nawilżona, odżywiona, zmięk- 
czona i zrewitalizowana. Zabieg można wykonać w Kapsule 
OCEANA, jak również poza kapsułą.

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-ODTRUWAJĄCY                                                                                                                                                                                                   
TERMALNY KOKTAJLT Z CYTRUSÓW W CZERWONYM WINIE 
(DELIKATESSEN SELVERT THERMAL)
„Apetyczny” zabieg detoksu, oczyszczania, odnowy oraz 
zdrowego odżywiania skóry ciała składnikami typowymi dla 
naszej diety: winogrona, ananasy, grejpfruty, cytryny, 
pomarańcze. Specjalnie wyselekcjonowane składniki – 
witaminy i minerały użyte w zabiegu działają oczyszczająco, 
przeciwstarzeniowo i regenerująco. Ponadto zabieg 
wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie, redukuje 
tkankę tłuszczową, wzmacnia i ujędrnia skórę.

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO - 
ANTY-CELLULITOWY Z GLINKĄ                                                                                                                                                                                                 
Wysoce skuteczny zabieg redukujący cellulit i modelujący 
sylwetkę. Preparaty użyte w zabiegu wykazują działanie 
kojące, odczulające, nawadniające i przyspieszające proces 
redukcji tkanki tłuszczowej.  
Przebieg zabiegu: masaż złuszczający na bazie peelingu do 
ciała z dodatkiem lawy wulkanicznej, nałożenie koncentratu 
aktywizującego, wmasowanie kremu wyszczuplającego, 
aplikacja maski wyszczuplającej. Zabieg można wykonać 
również w Kapsule OCEANA.

ZABIEG REGENERUJĄCY Z GLINKĄ                                                                                                                                                                                        
Zabieg skutecznie regenerujący skórę z problemami (suchość, 
rozstępy, brak jędrności). Preparaty pielęgnacyjne użyte             
w zabiegu stymulują metabolizm, ujędrniają, poprawiają 
elastyczność i sprężystość tkanek, a także nawadniają                     
i zapobiegają utracie wilgoci z naskórka, poprawiają ogólny 
wygląd skóry. 
Przebieg zabiegu: masaż złuszczający na bazie peelingu do 
ciała z dodatkiem lawy wulkanicznej, nałożenie koncentratu 
aktywizującego, wmasowanie kremu regenerującego, 
aplikacja maski regenerującej. Zabieg można wykonać               
w Kapsule OCEANA, jak również poza kapsułą.

ZABIEG DRENUJĄCY Z GLINKĄ                                                                                                                                                                                                  
Zabieg ten stymuluje przepływ krwi, pomaga eliminować 
toksyny z organizmu, likwiduje uczucie dyskomfortu w przypa- 
dku problemów z ciężkością i obrzękami.
Przebieg zabiegu: enzymatyczny peeling do ciała, nałożenie 
koncentratu aktywizującego, krótki masaż drenujący na bazie 
kremu „mobilizującego”, aplikacja maski „mobilizującej”             
i owinięcie folią, aplikacja kremu „mobilizującego”.

ZABIEGI MODELUJĄCE SYLWETKĘ

CZAS                  CENA
60 MIN.              290 ZŁ 

60 MIN.             269 ZŁ

60 MIN.              199 ZŁ
 

70 MIN.             249 ZŁ 

70 MIN.             194 ZŁ  
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TERMALNY ZABIEG REGENERUJĄCY
Bogaty zabieg pielęgnacyjny ciała, przeznaczony dla osób ze 
skórą suchą i wrażliwą. Delikatnie złuszczający peeling z zawar-
tością mielonych pestek winogron i moreli wygładza oraz 
odświeża naskórek. Naturalna maska na bazie mleka sojowe-
go odżywia i regeneruje skórę, czyniąc ją aksamitną w dotyku.

DOTYK OCEANU - ZABIEG TYPU DETOX                                                                                                                                                                                                                                          
Zabieg wykorzystujący bogactwo wyselekcjonowanych skład-
ników pochodzenia morskiego (m.in. algi) oraz ekstraktów 
roślinnych (imbir, korzeń wasabi). Intensywny i skuteczny 
zabieg pielęgnacyjny, dzięki zawartości enzymów (w peelingu 
i w masce błotnej) daje efekt głębokiej detoksykacji,            
wygładza i odżywia skórę. 

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO - 
ANTY-CELLULITOWY Z GLINKĄ                                                                                                                                                                                                 
Wysoce skuteczny zabieg redukujący cellulit i modelujący 
sylwetkę. Preparaty użyte w zabiegu wykazują działanie 
kojące, odczulające, nawadniające i przyspieszające proces 
redukcji tkanki tłuszczowej.  
Przebieg zabiegu: masaż złuszczający na bazie peelingu do 
ciała z dodatkiem lawy wulkanicznej, nałożenie koncentratu 
aktywizującego, wmasowanie kremu wyszczuplającego, 
aplikacja maski wyszczuplającej. Zabieg można wykonać 
również w Kapsule OCEANA.

ZABIEG REGENERUJĄCY Z GLINKĄ                                                                                                                                                                                        
Zabieg skutecznie regenerujący skórę z problemami (suchość, 
rozstępy, brak jędrności). Preparaty pielęgnacyjne użyte             
w zabiegu stymulują metabolizm, ujędrniają, poprawiają 
elastyczność i sprężystość tkanek, a także nawadniają                     
i zapobiegają utracie wilgoci z naskórka, poprawiają ogólny 
wygląd skóry. 
Przebieg zabiegu: masaż złuszczający na bazie peelingu do 
ciała z dodatkiem lawy wulkanicznej, nałożenie koncentratu 
aktywizującego, wmasowanie kremu regenerującego, 
aplikacja maski regenerującej. Zabieg można wykonać               
w Kapsule OCEANA, jak również poza kapsułą.

ZABIEG DRENUJĄCY Z GLINKĄ                                                                                                                                                                                                  
Zabieg ten stymuluje przepływ krwi, pomaga eliminować 
toksyny z organizmu, likwiduje uczucie dyskomfortu w przypa- 
dku problemów z ciężkością i obrzękami.
Przebieg zabiegu: enzymatyczny peeling do ciała, nałożenie 
koncentratu aktywizującego, krótki masaż drenujący na bazie 
kremu „mobilizującego”, aplikacja maski „mobilizującej”             
i owinięcie folią, aplikacja kremu „mobilizującego”.

KĄPIELE
 Wszystkie kąpiele wykonane w Ambasadzie Zdrowia i Urody Hotelu 
Prezydent**** wykonywane są na bazie naturalnej wody  krynickiej o właści-
wościach wody mineralnej.    

ZŁOTA KĄPIEL PREZYDENCKA
Luksusowa Firmowa Kąpiel w Złotym Nektarze połączona                 
z relaksacyjnym hydromasażem, w blasku świec oraz                 
aromacie olejków – nie tylko zaczaruje zmysły, ale także 
nawilży i wygładzi skórę nadając jej aksamitną gładkość.

KĄPIEL SIARCZKOWA                                                                 
Lecznicza kąpiel siarczkowa o przyjemnym cytrusowym 
aromacie, połączona z wybranym programem hydromasażu. 
Kąpiel siarczkowa wspomaga naturalne funkcje organizmu 
przy leczeniu chorób reumatycznych i dermatologicznych, 
oczyszcza, wyraźnie wygładza i głęboko nawilża skórę.

KĄPIEL BŁĘKITNA LAGUNA                                                                
Kąpiel odpręża i pielęgnuje. Pastylka do kąpieli łączy               
relaksujące właściwości składnika algomonoi z przyjemnością, 
jaką daje kąpiel w błękitnej wodzie przywodzącej na myśl 
polinezyjskie atole.

KĄPIEL W WINIE                                                                 
Kąpiel w czerwonym winie skutecznie zwalcza wolne rodniki, 
poprawia napięcie skóry, metabolizm oraz redukuje tkankę 
tłuszczową i  cellulit.
Zabieg eliminuje stres i poprawia samopoczucie.

ODMŁADZAJĄCA KĄPIEL KLEOPATRY
Kąpiel z proteinami mlecznymi z koziego mleka połączona           
z hydromasażem - to doskonała, pełna zmysłowych doznań 
uczta dla ciała i ducha. Efektem kąpieli jest wygładzona i 
odżywiona skóra  oraz przypływ życiowej energii.

CZAS                  CENA
30 MIN.                94 ZŁ

20 MIN.                49 ZŁ 

20 MIN.                59 ZŁ

20 MIN.                69 ZŁ 

25 MIN.                89 ZŁ

 

70 MIN.             249 ZŁ 

70 MIN.             194 ZŁ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



CZAS                  CENA
20 MIN.                90 ZŁ 
45 MIN.              120 ZŁ 

60 MIN.              150 ZŁ 
 

20 MIN.               85 ZŁ
45 MIN.             120 ZŁ

20 MIN.               85 ZŁ
45 MIN.             120 ZŁ
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ZŁOTY PEELING ROZŚWIETLAJĄCY
Masaż peelingujący złotym żelem z domieszką bursztynu. 
Drobne kryształki cukru delikatnie złuszczają naskórek, pozosta-
wiając skórę aksamitną w dotyku. Bogactwo składników 
zawartych w preparacie (olejek – jojoba i winogronowy), 
kawior oraz mikroelementy powodują, że po zabiegu skóra jest 
dobrze odżywiona i aksamitna.

HYDROAKTYWNA TERAPIA ZŁUSZCZAJĄCA 
Peeling całego ciała na bazie soli morskiej, bogaty w składniki 
mineralne i wygładzające. Delikatnie zmiękcza i złuszcza 
naskórek. Zwieńczeniem zabiegu jest wmasowanie bogatego 
w składniki odżywcze kremu. Zabieg wykonywany jest                 
w  Kapsule OCEANA lub poza kapsułą.

MUS OWOCOWY
Masaż złuszczający peelingiem solnym. Masło Shea, oleje: 
kokosowy i słonecznikowy zapewniają komfort -  natłuszczają        
i zmiękczają skórę w trakcie zabiegu. Witamina E niweluje 
wolne rodniki i działa przeciwstarzeniowo.

RAJSKI OGRÓD
Masaż złuszczający aromatycznym, kwiatowo-owocowym 
peelingiem cukrowym o kremowej konsystencji. Dzięki zastoso-
waniu wzmacnia skórę i wspomaga ją w walce ze szkodliwymi 
czynnikami środowiskowymi. Masujące kryształki cukru delikat-
nie pobudzają mikrokrążenie i w naturalny sposób złuszczają 
martwy naskórek.

PEELINGI
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CEREMONIA “PREZYDENT”  
ZAPRASZAMY DO ŚWIATA LUKSUSU I  ELEGANCJI
Ekskluzywną Ceremonię PREZYDENT rozpoczyna delikatny 
peeling, którego bazę stanowi mieszanka wyciągów z bursztynu 
i kawioru. Drobne kryształki cukru delikatnie złuszczają                     
pozostawiając skórę aksamitną w dotyku. Następnie aplikowa-
na jest złota maseczka. Zwieńczeniem Ceremonii jest relaksacyjny 
masaż połyskującym złotem żelem z zawartością ekstraktu                   
z kawioru. Po masażu ciało nabiera pięknego połysku, a skóra 
elastyczności. Ceremonię kończy kieliszek brandy serwowany           
w zaciszu Pokoju Relaksu.

CEREMONIA “AMBASADA”   
ZAPRASZAMY DO ŚWIATA LUKSUSU I DYPLOMACJI                            
Ceremonię AMBASADA, w stylu lat 20-tych, 30-tych, rozpoczyna 
musująca szampanem kąpiel w bąbelkach, do której serwujemy 
Państwu kieliszek białego wina. Następnie aplikowana jest 
żelowa maska z winem, która pozostaje na skórze 30 minut                     
i nasyca ją cennymi naturalnymi składnikami (polifenole, 
flawonoidy). Spokojny i odprężający masaż ciała to kolejny krok 
mający na celu zagłębienie się w niezwykłe doznania 
zmysłowe; bogaty i aromatyczny olejek (z nasion amazońskiego 
drzewa Cupuacu) użyty do masażu otula ciało aksamitnym 
woalem. Ten aromatyczny zabieg kończy aplikacja luksusowego 
kremu do ciała.

RYTUAŁY AUTORSKIE 
AMBASADY ZDROWIA I  URODY

CZAS                  CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
110 MIN.           400 ZŁ 

110 MIN.           349 ZŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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CZAS                  CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
110 MIN.           400 ZŁ 

110 MIN.           349 ZŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ZŁOTY MASAŻ PREZYDENCKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Autorski odprężający masaż całego ciała, na bazie nektaru z 
drobinkami 24-karatowego złota. Masaż stworzony przez Zespół 
Terapeutów Ambasady Zdrowia i Urody Hotelu Prezydent****.

MASAŻ  RELAKSACYJNY GŁOWY
Subtelny i odprężający masaż głowy przynoszący ulgę                   
w dolegliwościach związanych ze stresem, przy bólach głowy, 
przy przeciążonych mięśniach oczu, także przy sztywności szyi, 
barków i ramion. Wykonywany jest techniką akupresurową, 
która pozwala na uwolnienie się od uczucia niepokoju                      
i powoduje wejście w stan głębokiego relaksu. 

MASAŻ RELAKSACYJNY STÓP                                                              
W trakcie tego relaksującego masażu terapeuta zwraca szcze-
gólną uwagę na miejsca refleksoterapeutyczne znajdujące się 
na podeszwach stóp. Zabieg wykonywany jest w odprężającej 
atmosferze, a jego efektem jest uczucie „lekkich stóp”, a także 
poprawa ogólnego dobrego samopoczucia i przypływ sił 
witalnych.

MASAŻ SPORTOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Masaż sportowy jest rodzajem masażu leczniczego. Wykonywa-
ny zdecydowanie silniej i energiczniej niż masaż klasyczny. 
Zadaniem masażu sportowego jest przygotowanie organizmu 
do ekstremalnego wysiłku sportowego, jak i usunięcie dużego 
napięcia mięśni po wysiłku fizycznym.

MASAŻ KLASYCZNY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż klasyczny o charakterze leczniczym regeneruje                      
i wzmacnia mięśnie. Zwiększa ich elastyczność i sprężystość. 
Polepsza odżywienie tkanek, przyspiesza przemianę materii oraz 
uaktywnia przepływ krwi i limfy. Dodatkowym efektem masażu 
jest zmniejszenie bólu i napięć, a także głęboki relaks. 

ROZGRZEWAJĄCY MASAŻ  EUKALIPTUSOWY 
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY
Masaż wykonywany przy użyciu technik masażu klasycznego, 
na bazie aloesowo-eukaliptusowej emulsji rozgrzewającej. 
Działa ona przeciwzapalnie, obniża wrażliwość tkanek na ból 
oraz dostarcza łagodnego, miłego ciepła. 

CZAS                  CENA
50 MIN.              200 ZŁ

25 MIN.               74 ZŁ 

25 MIN.               90 ZŁ  

25 MIN.               90 ZŁ

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 
     

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 
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CZAS                  CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
110 MIN.           400 ZŁ 

110 MIN.           349 ZŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ZŁOTY MASAŻ PREZYDENCKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Autorski odprężający masaż całego ciała, na bazie nektaru z 
drobinkami 24-karatowego złota. Masaż stworzony przez Zespół 
Terapeutów Ambasady Zdrowia i Urody Hotelu Prezydent****.

MASAŻ  RELAKSACYJNY GŁOWY
Subtelny i odprężający masaż głowy przynoszący ulgę                   
w dolegliwościach związanych ze stresem, przy bólach głowy, 
przy przeciążonych mięśniach oczu, także przy sztywności szyi, 
barków i ramion. Wykonywany jest techniką akupresurową, 
która pozwala na uwolnienie się od uczucia niepokoju                      
i powoduje wejście w stan głębokiego relaksu. 

MASAŻ RELAKSACYJNY STÓP                                                              
W trakcie tego relaksującego masażu terapeuta zwraca szcze-
gólną uwagę na miejsca refleksoterapeutyczne znajdujące się 
na podeszwach stóp. Zabieg wykonywany jest w odprężającej 
atmosferze, a jego efektem jest uczucie „lekkich stóp”, a także 
poprawa ogólnego dobrego samopoczucia i przypływ sił 
witalnych.

MASAŻ SPORTOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Masaż sportowy jest rodzajem masażu leczniczego. Wykonywa-
ny zdecydowanie silniej i energiczniej niż masaż klasyczny. 
Zadaniem masażu sportowego jest przygotowanie organizmu 
do ekstremalnego wysiłku sportowego, jak i usunięcie dużego 
napięcia mięśni po wysiłku fizycznym.

MASAŻ KLASYCZNY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż klasyczny o charakterze leczniczym regeneruje                      
i wzmacnia mięśnie. Zwiększa ich elastyczność i sprężystość. 
Polepsza odżywienie tkanek, przyspiesza przemianę materii oraz 
uaktywnia przepływ krwi i limfy. Dodatkowym efektem masażu 
jest zmniejszenie bólu i napięć, a także głęboki relaks. 

ROZGRZEWAJĄCY MASAŻ  EUKALIPTUSOWY 
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY
Masaż wykonywany przy użyciu technik masażu klasycznego, 
na bazie aloesowo-eukaliptusowej emulsji rozgrzewającej. 
Działa ona przeciwzapalnie, obniża wrażliwość tkanek na ból 
oraz dostarcza łagodnego, miłego ciepła. 

CZAS                  CENA
50 MIN.              200 ZŁ

25 MIN.               74 ZŁ 

25 MIN.               90 ZŁ  

25 MIN.               90 ZŁ

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 
     

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AROMATYCZNY  MASAŻ  RELAKSACYJNY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Spokojny i odprężający masaż relaksacyjny wykonywany przy 
użyciu ciepłych olejków zapachowych. Magia dotyku                       
i zmysłowość aromatu czynią ten masaż wyjątkowym przeży-
ciem. W wersji ekskluzywnej masaże wykonywane olejem 
kokosowym lub olejem arganowym. Dodatkowo do ceny 30 zł.

MASAŻ SHIATSU 
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SHIATSU - japońska sztuka masażu ciała oparta na technice 
akupresury i stretchingu. Polega na uciskaniu mięśni, przez które 
przechodzą nerwy. Masaż działa regulująco na zewnętrzne 
procesy organizmu. Stymuluje działanie układu odpornościo-
wego, poprawia pracę układu krążenia i usprawnia układ 
oddechowy.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 
WULKANICZNYMI 
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Odprężający i delikatnie rozgrzewający masaż gorącymi 
kamieniami wulkanicznymi redukuje stres, usuwa objawy 
zmęczenia, zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie wpływa 
na układ krwionośny. Znacznie przyczynia się do poprawy 
fizycznej sprawności organizmu. 

MASAŻ ANTYCELLULITOWY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Celem tego intensywnego masażu jest rozbicie i rozdrobnienie 
podskórnej tkanki tłuszczowej gromadzącej się głównie                
w okolicach ud, pośladków i brzucha, a także ramion. Masaż 
usuwa toksyny z organizmu oraz usprawnia ukrwienie skóry             
i mięśni, dzięki czemu przyspieszony zostaje proces przemiany 
materii. Masaż wykonywany jest metodą manualną lub za 
pomocą bańki chińskiej. 

RELAKSACYJNY MASAŻ „ DLA DWOJGA”
Odprężający masaż dla Par wykonywany przez dwoje terapeu-
tów, zaaranżowany w romantycznej atmosferze płonących 
świec i zapachu zmysłowych olejków aromatycznych.

CZAS                  CENA

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.             180 ZŁ

60 MIN.             180 ZŁ

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.             180 ZŁ

25 MIN.             100 ZŁ  
50 MIN.             200 ZŁ

50 MIN.             350 ZŁ    
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CZAS                  CENA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
110 MIN.           400 ZŁ 

110 MIN.           349 ZŁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ZŁOTY MASAŻ PREZYDENCKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Autorski odprężający masaż całego ciała, na bazie nektaru z 
drobinkami 24-karatowego złota. Masaż stworzony przez Zespół 
Terapeutów Ambasady Zdrowia i Urody Hotelu Prezydent****.

MASAŻ  RELAKSACYJNY GŁOWY
Subtelny i odprężający masaż głowy przynoszący ulgę                   
w dolegliwościach związanych ze stresem, przy bólach głowy, 
przy przeciążonych mięśniach oczu, także przy sztywności szyi, 
barków i ramion. Wykonywany jest techniką akupresurową, 
która pozwala na uwolnienie się od uczucia niepokoju                      
i powoduje wejście w stan głębokiego relaksu. 

MASAŻ RELAKSACYJNY STÓP                                                              
W trakcie tego relaksującego masażu terapeuta zwraca szcze-
gólną uwagę na miejsca refleksoterapeutyczne znajdujące się 
na podeszwach stóp. Zabieg wykonywany jest w odprężającej 
atmosferze, a jego efektem jest uczucie „lekkich stóp”, a także 
poprawa ogólnego dobrego samopoczucia i przypływ sił 
witalnych.

MASAŻ SPORTOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Masaż sportowy jest rodzajem masażu leczniczego. Wykonywa-
ny zdecydowanie silniej i energiczniej niż masaż klasyczny. 
Zadaniem masażu sportowego jest przygotowanie organizmu 
do ekstremalnego wysiłku sportowego, jak i usunięcie dużego 
napięcia mięśni po wysiłku fizycznym.

MASAŻ KLASYCZNY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż klasyczny o charakterze leczniczym regeneruje                      
i wzmacnia mięśnie. Zwiększa ich elastyczność i sprężystość. 
Polepsza odżywienie tkanek, przyspiesza przemianę materii oraz 
uaktywnia przepływ krwi i limfy. Dodatkowym efektem masażu 
jest zmniejszenie bólu i napięć, a także głęboki relaks. 

ROZGRZEWAJĄCY MASAŻ  EUKALIPTUSOWY 
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY
Masaż wykonywany przy użyciu technik masażu klasycznego, 
na bazie aloesowo-eukaliptusowej emulsji rozgrzewającej. 
Działa ona przeciwzapalnie, obniża wrażliwość tkanek na ból 
oraz dostarcza łagodnego, miłego ciepła. 

CZAS                  CENA
50 MIN.              200 ZŁ

25 MIN.               74 ZŁ 

25 MIN.               90 ZŁ  

25 MIN.               90 ZŁ

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 
     

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AROMATYCZNY  MASAŻ  RELAKSACYJNY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Spokojny i odprężający masaż relaksacyjny wykonywany przy 
użyciu ciepłych olejków zapachowych. Magia dotyku                       
i zmysłowość aromatu czynią ten masaż wyjątkowym przeży-
ciem. W wersji ekskluzywnej masaże wykonywane olejem 
kokosowym lub olejem arganowym. Dodatkowo do ceny 30 zł.

MASAŻ SHIATSU 
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SHIATSU - japońska sztuka masażu ciała oparta na technice 
akupresury i stretchingu. Polega na uciskaniu mięśni, przez które 
przechodzą nerwy. Masaż działa regulująco na zewnętrzne 
procesy organizmu. Stymuluje działanie układu odpornościo-
wego, poprawia pracę układu krążenia i usprawnia układ 
oddechowy.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 
WULKANICZNYMI 
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Odprężający i delikatnie rozgrzewający masaż gorącymi 
kamieniami wulkanicznymi redukuje stres, usuwa objawy 
zmęczenia, zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie wpływa 
na układ krwionośny. Znacznie przyczynia się do poprawy 
fizycznej sprawności organizmu. 

MASAŻ ANTYCELLULITOWY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Celem tego intensywnego masażu jest rozbicie i rozdrobnienie 
podskórnej tkanki tłuszczowej gromadzącej się głównie                
w okolicach ud, pośladków i brzucha, a także ramion. Masaż 
usuwa toksyny z organizmu oraz usprawnia ukrwienie skóry             
i mięśni, dzięki czemu przyspieszony zostaje proces przemiany 
materii. Masaż wykonywany jest metodą manualną lub za 
pomocą bańki chińskiej. 

RELAKSACYJNY MASAŻ „ DLA DWOJGA”
Odprężający masaż dla Par wykonywany przez dwoje terapeu-
tów, zaaranżowany w romantycznej atmosferze płonących 
świec i zapachu zmysłowych olejków aromatycznych.

CZAS                  CENA
50 MIN.              220 ZŁ

50 MIN.              220 ZŁ

60 MIN.              250 ZŁ  

90 MIN.              350 ZŁ 

MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI 
Ten pochodzący z tajskiej tradycji masaż jest połączeniem 
aromaterapii, fitoterapii, termoterapii i  relaksującego działania 
masażu uciskowego i peelingującego. Ciepłe, wypełnione 
aromatycznymi ziołami i przyprawami sakiewki bawełniane 
intensywnie odżywiają, masują i drenują ciało. Masaż stempla-
mi łagodzi ból, zmniejsza napięcie mięśni, usuwa toksyny                  
i pobudza organizm do regeneracji. 
W naszej ofercie znajdą Państwo:
• łagodzący masaż stemplami prowansalskimi,                                                                                                
• rozgrzewający masaż stemplami orientalnymi,                                                                                              
• energetyzujący masaż stemplami cytrusowymi.

KALIFORNIJSKI MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ
Zabieg łączący pielęgnację ciała z przyjemnym, słodkim relak-
sem. Dzięki aktywnym składnikom zawartym w czekoladzie 
masaż działa stymulująco, poprawia jędrność i elastyczność 
skóry, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz daje uczucie 
głębokiego odprężenia.

MASAŻ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż Ayurveda wywodzi się ze starohinduskiego systemu 
medycznego ( Ayurveda – „wiedza o życiu”) i jest holistycznym 
sposobem na zachowanie zdrowia i urody. Istota masażu wiąże 
się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie 
masażu klasycznego i akupresury.  Masaż ajurwedyjski pobudza 
organy wewnętrzne poprzez stymulację punktów witalnych na 
ciele, tzw. punktów "marma" oraz kanałów energetycznych 
"nadis" odpowiedzialnych za funkcjonowanie konkretnych 
organów. Regularne zabiegi delikatnie usuwają zanieczyszcze-
nia "ama" z tkanek ciała "dhatus" do jego kanałów "srota". 
Relaksujący i subtelny masaż wpływa na poprawę nastroju            
i stanu fizycznego.

RYTUAŁ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)
Luksusowy Rytuał w blasku świec i aromacie orientalnych 
olejków, inspirowany wschodnimi technikami masażu. Rytuał 
ajurwedyjski wykonywany jest na holistycznym łóżku Talaxa SPA. 
Ten ekskluzywny zabieg rozpoczyna się delikatnym peelingiem 
połączonym z koloroterapią oraz prysznicami Vichy, który 
łagodnie oczyszcza całe ciało. Finałem Rytuału jest subtelny 
masaż ajurwedyjski odblokowujący kanały energetyczne 
całego ciała oraz wprowadzający dodatkowy element 
głębokiego relaksu. Zabiegi wykonywane na bazie specjalne-
go ajurwedyjskiego oleju do masażu.



MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI 
Ten pochodzący z tajskiej tradycji masaż jest połączeniem 
aromaterapii, fitoterapii, termoterapii i  relaksującego działania 
masażu uciskowego i peelingującego. Ciepłe, wypełnione 
aromatycznymi ziołami i przyprawami sakiewki bawełniane 
intensywnie odżywiają, masują i drenują ciało. Masaż stempla-
mi łagodzi ból, zmniejsza napięcie mięśni, usuwa toksyny                  
i pobudza organizm do regeneracji. 
W naszej ofercie znajdą Państwo:
• łagodzący masaż stemplami prowansalskimi,                                                                                                
• rozgrzewający masaż stemplami orientalnymi,                                                                                              
• energetyzujący masaż stemplami cytrusowymi.

KALIFORNIJSKI MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ
Zabieg łączący pielęgnację ciała z przyjemnym, słodkim relak-
sem. Dzięki aktywnym składnikom zawartym w czekoladzie 
masaż działa stymulująco, poprawia jędrność i elastyczność 
skóry, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz daje uczucie 
głębokiego odprężenia.

MASAŻ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż Ayurveda wywodzi się ze starohinduskiego systemu 
medycznego ( Ayurveda – „wiedza o życiu”) i jest holistycznym 
sposobem na zachowanie zdrowia i urody. Istota masażu wiąże 
się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie 
masażu klasycznego i akupresury.  Masaż ajurwedyjski pobudza 
organy wewnętrzne poprzez stymulację punktów witalnych na 
ciele, tzw. punktów "marma" oraz kanałów energetycznych 
"nadis" odpowiedzialnych za funkcjonowanie konkretnych 
organów. Regularne zabiegi delikatnie usuwają zanieczyszcze-
nia "ama" z tkanek ciała "dhatus" do jego kanałów "srota". 
Relaksujący i subtelny masaż wpływa na poprawę nastroju            
i stanu fizycznego.

RYTUAŁ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)
Luksusowy Rytuał w blasku świec i aromacie orientalnych 
olejków, inspirowany wschodnimi technikami masażu. Rytuał 
ajurwedyjski wykonywany jest na holistycznym łóżku Talaxa SPA. 
Ten ekskluzywny zabieg rozpoczyna się delikatnym peelingiem 
połączonym z koloroterapią oraz prysznicami Vichy, który 
łagodnie oczyszcza całe ciało. Finałem Rytuału jest subtelny 
masaż ajurwedyjski odblokowujący kanały energetyczne 
całego ciała oraz wprowadzający dodatkowy element 
głębokiego relaksu. Zabiegi wykonywane na bazie specjalne-
go ajurwedyjskiego oleju do masażu.

S P A
MEDI SPA

CZAS                  CENA
25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.             160 ZŁ

15 MIN.               25 ZŁ
(plaster)

20 MIN.               75 ZŁ

10 MIN.               49 ZŁ

30 MIN.               95 ZŁ
(30 min. ćwiczeń)

50 MIN.             180 ZŁ
(30 min.masażu+20 min. ćwiczeń)

MASAŻ BOROWINOWY
Masaż klasyczny wykonywany masłem borowinowym, które 
zawiera unikalne składniki m.in. kwasy humusowe, fitohormony, 
jony wapnia i magnezu oraz cenne mikroelementy. Zawiera 
również naturalne olejki: goździkowy, cynamonowy i imbirowy.            
Borowina nie tylko leczy, ale również doskonale pielęgnuje 
ciało. Masaż ten głęboko nawilża, poprawia napięcie oraz  
jędrność skóry. Działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo.                
Zmniejsza  cellulit i widoczność rozstępów . 

OKŁAD BOROWINOWY (1 LUB 2 PLASTRY) 
Ciepłe okłady z borowiny rozszerzają powierzchowne naczynia 
krwionośne, dzięki czemu poprawia się w znaczny sposób     
krążenie krwi w organizmie. Ponadto poprzez rozgrzanie                         
i rozluźnienie mięśni i stawów znika uczucie bólu.

MASKA SIARCZKOWA NA CAŁE CIAŁO 
Unikalna kuracja dla osób z problemami dermatologicznymi. 
Maska  wykazuje działanie wygładzające (zmniejsza złuszcza-
nie, rogowacenie przymieszkowe i pękanie naskórka), nawilża-
jące, wspomaga pielęgnację skóry z rozstępami i cellulitem; 
poprawia ogólny wygląd skóry i jej koloryt. Zabieg wykonywany 
jest w kapsule OCEANA lub poza kapsułą.

BICZE SZKOCKIE
Zabieg silnie pobudzający i stymulujący. Polega na zmiennej 
aplikacji strumienia zimnej i ciepłej wody z dyszy, z odległości 
3-4 metrów.

KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA 
Z ELEMENTAMI TERAPII MANUALNEJ
Kinezyterapia indywidualna to zestaw odpowiednich dla 
danego schorzenia ćwiczeń, ruchów i zadań dobieranych dla 
każdego indywidualnie przez fizjoterapeutę. Wykonywane na 
siłowni i Sali fitness. Kinezyterapia jest idealnym rozwiązaniem 
dla osób mających problemy z ogólną sztywnością ciała, w 
przypadku dyskopatii oraz zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa 
i stawów, braku ruchu, statycznego charakteru pracy, popra-
wia wydolność organizmu, wzmocnią mięśnie i poprawią 
kondycję.
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MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI 
Ten pochodzący z tajskiej tradycji masaż jest połączeniem 
aromaterapii, fitoterapii, termoterapii i  relaksującego działania 
masażu uciskowego i peelingującego. Ciepłe, wypełnione 
aromatycznymi ziołami i przyprawami sakiewki bawełniane 
intensywnie odżywiają, masują i drenują ciało. Masaż stempla-
mi łagodzi ból, zmniejsza napięcie mięśni, usuwa toksyny                  
i pobudza organizm do regeneracji. 
W naszej ofercie znajdą Państwo:
• łagodzący masaż stemplami prowansalskimi,                                                                                                
• rozgrzewający masaż stemplami orientalnymi,                                                                                              
• energetyzujący masaż stemplami cytrusowymi.

KALIFORNIJSKI MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ
Zabieg łączący pielęgnację ciała z przyjemnym, słodkim relak-
sem. Dzięki aktywnym składnikom zawartym w czekoladzie 
masaż działa stymulująco, poprawia jędrność i elastyczność 
skóry, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz daje uczucie 
głębokiego odprężenia.

MASAŻ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż Ayurveda wywodzi się ze starohinduskiego systemu 
medycznego ( Ayurveda – „wiedza o życiu”) i jest holistycznym 
sposobem na zachowanie zdrowia i urody. Istota masażu wiąże 
się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie 
masażu klasycznego i akupresury.  Masaż ajurwedyjski pobudza 
organy wewnętrzne poprzez stymulację punktów witalnych na 
ciele, tzw. punktów "marma" oraz kanałów energetycznych 
"nadis" odpowiedzialnych za funkcjonowanie konkretnych 
organów. Regularne zabiegi delikatnie usuwają zanieczyszcze-
nia "ama" z tkanek ciała "dhatus" do jego kanałów "srota". 
Relaksujący i subtelny masaż wpływa na poprawę nastroju            
i stanu fizycznego.

RYTUAŁ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)
Luksusowy Rytuał w blasku świec i aromacie orientalnych 
olejków, inspirowany wschodnimi technikami masażu. Rytuał 
ajurwedyjski wykonywany jest na holistycznym łóżku Talaxa SPA. 
Ten ekskluzywny zabieg rozpoczyna się delikatnym peelingiem 
połączonym z koloroterapią oraz prysznicami Vichy, który 
łagodnie oczyszcza całe ciało. Finałem Rytuału jest subtelny 
masaż ajurwedyjski odblokowujący kanały energetyczne 
całego ciała oraz wprowadzający dodatkowy element 
głębokiego relaksu. Zabiegi wykonywane na bazie specjalne-
go ajurwedyjskiego oleju do masażu.
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CZAS                  CENA
25 MIN.             110 ZŁ
50 MIN.             190 ZŁ

25 MIN.               90 ZŁ

25 MIN.               90 ZŁ
60 MIN.             190 ZŁ

25 MIN.               90 ZŁ

MASAŻ KLASYCZNY Z TERAPIA MANUALANĄ
Jest to połączenie masażu klasycznego z indywidualnie dobra-
nymi chwytami terapeutycznymi mającymi na celu usprawnie-
nie pracy kręgosłupa oraz likwidację zespołów bólowych. 
Masaż leczniczy połączony z terapią manualną. Zalecany przy 
silnych bólach kręgosłupa, stawów, mięśni.

MASAŻ KLASYCZNY OBRĘCZY BARKOWEJ
Masaż  zalecany   przy silnych bólach kręgosłupa    szyjnego 
oraz barków. Zmniejsza napięcie mięśniowe. Polecany szcze-
gólnie dla osób zestresowanych oraz spędzających dużo czasu 
w pozycji siedzącej.                                                                                                       

MASAŻ LIMFATYCZNY                                                                  
Drenaż limfatyczny jest jedną z metod leczenia, która pozwala 
na usprawnianie krążenia limfy i przeciwdziałania w ten sposób 
powstawaniu chorób wywołanych jej zastojem. Ten rodzaj 
masażu likwiduje także obrzęki zastoinowe, zapalne i chłonne. 
Pozwala również na usprawnienie przepływu limfy po 
przebytych chorobach zakaźnych i nowotworowych, 
przyspieszając powrót do zdrowia.

MASAŻ IZOMETRYCZNY
Masaż polega na intensywnym masowaniu mięśni podczas 
skurczu izometrycznego (napięcie mięśni bez wykonywania 
ruchu w stawie, czyli bez skracania długości mięśni). Polecany 
jest w szczególności w przypadku utraty siły mięśniowej oraz 
zanikach mięśniowych.
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ZŁOTY MASAŻ PREZYDENCKI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Autorski odprężający masaż całego ciała, na bazie nektaru z 
drobinkami 24-karatowego złota. Masaż stworzony przez Zespół 
Terapeutów Ambasady Zdrowia i Urody Hotelu Prezydent****.

MASAŻ  RELAKSACYJNY GŁOWY
Subtelny i odprężający masaż głowy przynoszący ulgę                   
w dolegliwościach związanych ze stresem, przy bólach głowy, 
przy przeciążonych mięśniach oczu, także przy sztywności szyi, 
barków i ramion. Wykonywany jest techniką akupresurową, 
która pozwala na uwolnienie się od uczucia niepokoju                      
i powoduje wejście w stan głębokiego relaksu. 

MASAŻ RELAKSACYJNY STÓP                                                              
W trakcie tego relaksującego masażu terapeuta zwraca szcze-
gólną uwagę na miejsca refleksoterapeutyczne znajdujące się 
na podeszwach stóp. Zabieg wykonywany jest w odprężającej 
atmosferze, a jego efektem jest uczucie „lekkich stóp”, a także 
poprawa ogólnego dobrego samopoczucia i przypływ sił 
witalnych.

MASAŻ SPORTOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Masaż sportowy jest rodzajem masażu leczniczego. Wykonywa-
ny zdecydowanie silniej i energiczniej niż masaż klasyczny. 
Zadaniem masażu sportowego jest przygotowanie organizmu 
do ekstremalnego wysiłku sportowego, jak i usunięcie dużego 
napięcia mięśni po wysiłku fizycznym.

MASAŻ KLASYCZNY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż klasyczny o charakterze leczniczym regeneruje                      
i wzmacnia mięśnie. Zwiększa ich elastyczność i sprężystość. 
Polepsza odżywienie tkanek, przyspiesza przemianę materii oraz 
uaktywnia przepływ krwi i limfy. Dodatkowym efektem masażu 
jest zmniejszenie bólu i napięć, a także głęboki relaks. 

ROZGRZEWAJĄCY MASAŻ  EUKALIPTUSOWY 
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY
Masaż wykonywany przy użyciu technik masażu klasycznego, 
na bazie aloesowo-eukaliptusowej emulsji rozgrzewającej. 
Działa ona przeciwzapalnie, obniża wrażliwość tkanek na ból 
oraz dostarcza łagodnego, miłego ciepła. 

CZAS                  CENA
50 MIN.              200 ZŁ

25 MIN.               74 ZŁ 

25 MIN.               90 ZŁ  

25 MIN.               90 ZŁ

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 
     

25 MIN.             90 ZŁ  
50 MIN.              160 ZŁ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

AROMATYCZNY  MASAŻ  RELAKSACYJNY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Spokojny i odprężający masaż relaksacyjny wykonywany przy 
użyciu ciepłych olejków zapachowych. Magia dotyku                       
i zmysłowość aromatu czynią ten masaż wyjątkowym przeży-
ciem. W wersji ekskluzywnej masaże wykonywane olejem 
kokosowym lub olejem arganowym. Dodatkowo do ceny 30 zł.

MASAŻ SHIATSU 
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SHIATSU - japońska sztuka masażu ciała oparta na technice 
akupresury i stretchingu. Polega na uciskaniu mięśni, przez które 
przechodzą nerwy. Masaż działa regulująco na zewnętrzne 
procesy organizmu. Stymuluje działanie układu odpornościo-
wego, poprawia pracę układu krążenia i usprawnia układ 
oddechowy.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 
WULKANICZNYMI 
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Odprężający i delikatnie rozgrzewający masaż gorącymi 
kamieniami wulkanicznymi redukuje stres, usuwa objawy 
zmęczenia, zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie wpływa 
na układ krwionośny. Znacznie przyczynia się do poprawy 
fizycznej sprawności organizmu. 

MASAŻ ANTYCELLULITOWY
CZĘŚCIOWY   
CAŁOŚCIOWY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Celem tego intensywnego masażu jest rozbicie i rozdrobnienie 
podskórnej tkanki tłuszczowej gromadzącej się głównie                
w okolicach ud, pośladków i brzucha, a także ramion. Masaż 
usuwa toksyny z organizmu oraz usprawnia ukrwienie skóry             
i mięśni, dzięki czemu przyspieszony zostaje proces przemiany 
materii. Masaż wykonywany jest metodą manualną lub za 
pomocą bańki chińskiej. 

RELAKSACYJNY MASAŻ „ DLA DWOJGA”
Odprężający masaż dla Par wykonywany przez dwoje terapeu-
tów, zaaranżowany w romantycznej atmosferze płonących 
świec i zapachu zmysłowych olejków aromatycznych.

MALOWANIE PAZNOKCI 
SPA NA DŁONIE/STOPY
PARAFINA NA DŁONIE/STOPY
MANICURE
MANICURE HYBRYDOWY
PEDICURE
PEDICURE HYBRYDOWY
MANICURE + SPA
PEDICURE + SPA    

DODATKOWO DO USŁUGI - MALOWANIE FRENCH.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

REGULACJA BRWI
HENNA BRWI
HENNA RZĘS
HENNA BRWI Z REGULACJĄ
HENNA BRWI I RZĘS Z REGULACJĄ

ELEKTROSTYMULACJA MIĘŚNI
MIKRODERMABRAZJA TWARZY, SZYI, DEKOLTU
PEELING KAWITACYJNY TWARZY, SZYI, DEKOLTU
MIKRODERMABRAZJA PLECÓW 

SOLARIUM
AQUAMASSAGE
SEANS W KAPSULE OCEANA
HYDROMASAŻ

USŁUGI KOSMETYCZNE

ZABIEGI APARATUROWE

ZABIEGI DODATKOWE

CZAS                  CENA
20 MIN.                    30 ZŁ 
30 MIN.                    70 ZŁ 
20 MIN.                    50 ZŁ 
60 MIN.                    90 ZŁ 
90 MIN.                  110 ZŁ 
80 MIN.                  130 ZŁ
90 MIN.                  150 ZŁ  
90 MIN.                  150 ZŁ 
90 MIN.                  180 ZŁ
                                 

20 ZŁ 

15 MIN.                    20 ZŁ 
20 MIN.                    30 ZŁ 
20 MIN.                    30 ZŁ
30 MIN.                    40 ZŁ  
40 MIN.                    45 ZŁ  

40 MIN.                    69 ZŁ 
60 MIN.                  160 ZŁ 
60 MIN.                  120 ZŁ 
60 MIN.                  250 ZŁ 

  1 MIN.                 1,50 ZŁ 
10 MIN.                    49 ZŁ 
20 MIN.                    54 ZŁ 
20 MIN.                    49 ZŁ 

MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI 
Ten pochodzący z tajskiej tradycji masaż jest połączeniem 
aromaterapii, fitoterapii, termoterapii i  relaksującego działania 
masażu uciskowego i peelingującego. Ciepłe, wypełnione 
aromatycznymi ziołami i przyprawami sakiewki bawełniane 
intensywnie odżywiają, masują i drenują ciało. Masaż stempla-
mi łagodzi ból, zmniejsza napięcie mięśni, usuwa toksyny                  
i pobudza organizm do regeneracji. 
W naszej ofercie znajdą Państwo:
• łagodzący masaż stemplami prowansalskimi,                                                                                                
• rozgrzewający masaż stemplami orientalnymi,                                                                                              
• energetyzujący masaż stemplami cytrusowymi.

KALIFORNIJSKI MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ
Zabieg łączący pielęgnację ciała z przyjemnym, słodkim relak-
sem. Dzięki aktywnym składnikom zawartym w czekoladzie 
masaż działa stymulująco, poprawia jędrność i elastyczność 
skóry, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz daje uczucie 
głębokiego odprężenia.

MASAŻ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż Ayurveda wywodzi się ze starohinduskiego systemu 
medycznego ( Ayurveda – „wiedza o życiu”) i jest holistycznym 
sposobem na zachowanie zdrowia i urody. Istota masażu wiąże 
się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie 
masażu klasycznego i akupresury.  Masaż ajurwedyjski pobudza 
organy wewnętrzne poprzez stymulację punktów witalnych na 
ciele, tzw. punktów "marma" oraz kanałów energetycznych 
"nadis" odpowiedzialnych za funkcjonowanie konkretnych 
organów. Regularne zabiegi delikatnie usuwają zanieczyszcze-
nia "ama" z tkanek ciała "dhatus" do jego kanałów "srota". 
Relaksujący i subtelny masaż wpływa na poprawę nastroju            
i stanu fizycznego.

RYTUAŁ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)
Luksusowy Rytuał w blasku świec i aromacie orientalnych 
olejków, inspirowany wschodnimi technikami masażu. Rytuał 
ajurwedyjski wykonywany jest na holistycznym łóżku Talaxa SPA. 
Ten ekskluzywny zabieg rozpoczyna się delikatnym peelingiem 
połączonym z koloroterapią oraz prysznicami Vichy, który 
łagodnie oczyszcza całe ciało. Finałem Rytuału jest subtelny 
masaż ajurwedyjski odblokowujący kanały energetyczne 
całego ciała oraz wprowadzający dodatkowy element 
głębokiego relaksu. Zabiegi wykonywane na bazie specjalne-
go ajurwedyjskiego oleju do masażu.



AMBASADA ZDROWIA I URODY 
S P A

Ambasada Zdrowia i Urody SPA

Hotel Prezydent**** Medical SPA & Wellness
Al. inż. Leona Nowotarskiego 3, 33-380 Krynica-Zdrój

recepcjaspa@hotelprezydent.com
www.hotelprezydent.com

MALOWANIE PAZNOKCI 
SPA NA DŁONIE/STOPY
PARAFINA NA DŁONIE/STOPY
MANICURE
MANICURE HYBRYDOWY
PEDICURE
PEDICURE HYBRYDOWY
MANICURE + SPA
PEDICURE + SPA    

DODATKOWO DO USŁUGI - MALOWANIE FRENCH.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI 
Ten pochodzący z tajskiej tradycji masaż jest połączeniem 
aromaterapii, fitoterapii, termoterapii i  relaksującego działania 
masażu uciskowego i peelingującego. Ciepłe, wypełnione 
aromatycznymi ziołami i przyprawami sakiewki bawełniane 
intensywnie odżywiają, masują i drenują ciało. Masaż stempla-
mi łagodzi ból, zmniejsza napięcie mięśni, usuwa toksyny                  
i pobudza organizm do regeneracji. 
W naszej ofercie znajdą Państwo:
• łagodzący masaż stemplami prowansalskimi,                                                                                                
• rozgrzewający masaż stemplami orientalnymi,                                                                                              
• energetyzujący masaż stemplami cytrusowymi.

KALIFORNIJSKI MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ
Zabieg łączący pielęgnację ciała z przyjemnym, słodkim relak-
sem. Dzięki aktywnym składnikom zawartym w czekoladzie 
masaż działa stymulująco, poprawia jędrność i elastyczność 
skóry, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz daje uczucie 
głębokiego odprężenia.

MASAŻ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Masaż Ayurveda wywodzi się ze starohinduskiego systemu 
medycznego ( Ayurveda – „wiedza o życiu”) i jest holistycznym 
sposobem na zachowanie zdrowia i urody. Istota masażu wiąże 
się z ruchem energii w ciele. Jest to subtelne połączenie 
masażu klasycznego i akupresury.  Masaż ajurwedyjski pobudza 
organy wewnętrzne poprzez stymulację punktów witalnych na 
ciele, tzw. punktów "marma" oraz kanałów energetycznych 
"nadis" odpowiedzialnych za funkcjonowanie konkretnych 
organów. Regularne zabiegi delikatnie usuwają zanieczyszcze-
nia "ama" z tkanek ciała "dhatus" do jego kanałów "srota". 
Relaksujący i subtelny masaż wpływa na poprawę nastroju            
i stanu fizycznego.

RYTUAŁ AJURWEDYJSKI  (TALAXA)
Luksusowy Rytuał w blasku świec i aromacie orientalnych 
olejków, inspirowany wschodnimi technikami masażu. Rytuał 
ajurwedyjski wykonywany jest na holistycznym łóżku Talaxa SPA. 
Ten ekskluzywny zabieg rozpoczyna się delikatnym peelingiem 
połączonym z koloroterapią oraz prysznicami Vichy, który 
łagodnie oczyszcza całe ciało. Finałem Rytuału jest subtelny 
masaż ajurwedyjski odblokowujący kanały energetyczne 
całego ciała oraz wprowadzający dodatkowy element 
głębokiego relaksu. Zabiegi wykonywane na bazie specjalne-
go ajurwedyjskiego oleju do masażu.


