
1 

 

 
 
 
                      

CENNIK SPA SENSATIONS 
 

ZABIEGI NA TWARZ 

 

 

 

 

 

   

MASAŻE TWARZY CENA CZAS 

 

Masaż kosmetyczny twarzy, szyi i dekoltu  

Relaksacyjny masaż twarzy, szyi, dekoltu. Nie tylko poprawia 

samopoczucie ale i niweluje oznaki zmęczenia i napięcia. 

 

70,00 zł 

 

30 min 

 

Masaż twarzy anti-age  

Dynamiczny masaż twarzy. Poprawia owal twarzy,  

wygładza zmarszczki, poprawia przepływ krwi i limfy. 

 

80,00 zł 

 

30 min 

 

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE CENA CZAS 

 

Oczyszczanie manualne twarzy  

Oczyszczenie twarzy z niedoskonałości. Celem oczyszczenia 

jest usunięcie zaskórników, ukojenie stanów zapalnych  

i regeneracja podrażnionej skóry. 

 

180,00 zł 

 

90 min 

Peeling kawitacyjny  

Bezbolesna i bezpieczna metoda oczyszczenia skóry. 

Doskonały zabieg do każdego rodzaju cery, szczególnie 

wrażliwej i delikatnej. 

70,00 zł 40 min 

 

DARSONWALIZACJA  

Jest zabiegiem opartym na działaniu prądem wielkiej 

częstotliwości. Stosowany głównie do poprawy ukrwienia 

skóry i tkanek położonych głębiej oraz jako metoda 

dezynfekcji skóry. 

30,00 zł 10 min 

Mikrodermabrazja diamentowa twarzy  

Jest to peeling mechaniczny ścierający martwe komórki 

naskórka. Mikrodermabrazja nie tylko skutecznie oczyszcza 

skórę, jak również pobudza jej procesy regeneracyjne oraz 

ułatwia przenikanie substancji aktywnych do jej głębszych 

warstw. 

180,00 zł 80 min 

 

Mikrodermabrazja diamentowa twarzy, szyi i dekoltu 220,00 zł 80 min 

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CENA CZAS 

 

Zabieg nawilżająco-odżywczy 

Zabieg przeznaczony dla skóry odwodnionej, szarej, 

pozbawionej blasku potrzebującej nawilżenia i wygładzenia. 

Długotrwale nawilża skórę, wygładza i usuwa oznaki 

zmęczenia skóry, spłyca i redukuje drobne zmarszczki, nadaje 

promiennego wyglądu. 

 

160,00 zł 

 

60 min 

 

Zabieg do skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami  

Zabieg wzmacniający i uszczelniający ściany naczyń 

krwionośnych, łagodzi podrażnienia, zmniejsza wrażliwość  

na czynniki zewnętrzne. 

160,00 zł 60 min 
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Intensywny zabieg przeciwtrądzikowy 

Zabieg reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiega 

powstawaniu zaskórników, zwęża pory poprawia nawilżenie 

oraz koloryt skóry. 

160,00 zł 60 min 

Zabieg odmładzający 

Zabieg tworzący barierę ochronną przed odparowywaniem 

wody z zewnętrznej warstw naskórka, wygładza drobne 

zmarszczki, nawilża. 

 

180,00 zł 60 min 

 

ZABIEGI DOTYCZĄCE OPRAWY OCZU CENA CZAS 

 

Zabieg pielęgnacyjny okolic oczu 

Henna rzęsy i brwi z regulacją 

 

80,00 zł 

60,00 zł 

 

30 min 

30 min 

Henna rzęs 30,00 zł 20 min 

Henna brwi z regulacją 40,00 zł 20 min 

Regulacja brwi 30,00 zł 15 min 

Regulacja woskiem 35,00 zł 15 min 

Energetyzująco - nawilżający zabieg dla mężczyzn 

Wyrównanie struktury naskórka , nawilżenie, uelastycznienie  

i regeneracja skóry. 

 

160,00 zł 60 min 

 

ZABIEGI NA CIAŁO 

 

  

PEELINGI DO CIAŁA  CENA CZAS 

 

Pomarańczowy – ujędrniający 

 

90,00 zł 

 

30 min 

Pistacjowy  - nawilżający 

 

 

ZABIEGI RÓŻNYCH PARTII CIAŁA 

 

90,00 zł 30 min 

 

 

 

 

MASAŻE CENA CZAS 

 

Masaż relaksacyjny ciepłymi olejami 

Terapia dla ciała i duszy. Delikatne ruchy rąk usuwają 

napięcia mięśniowe, a aromat olejków eterycznych wprawia 

w stan błogiego ukojenia. 

 

170,00 zł 

 

60 min 

Masaż relaksacyjny ciepłymi olejami pleców 100,00 zł 30 min 

Masaż aromatyczną świecą 

Masaż na bazie wosku pszczelego i masła Shea.  

Odżywia skórę, która staje się aksamitna w dotyku. 

190,00 zł 60 min 

Masaż ciepłym miodem pleców  

Pomaga oczyścić organizm z toksyn, wygładza skórę. 

Doskonałe uzupełnienie terapii detoksykująco – 

relaksujących. 

110,00 zł 

 

30 min 

Masaż gorącymi kamieniami całego ciała  

Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi technikami 

masażu jest zbawienne dla zmęczonego, zestresowanego 

ciała i umysłu, relaksuje i regeneruje całe ciało. 

200,00 zł 70 min 

Masaż pleców gorącymi kamieniami 120,00 zł 40 min 

Masaż pleców gorącą czekoladą  

Pachnący słodyczą gorącej czekolady masaż w jednej chwili 

odpręża i nastawia pozytywnie do życia. Masło kakaowe 

doskonale pielęgnuje i wzmacnia skórę. 

 

 

110,00 zł 30 min 
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Masaż bańką chińską  

Niezwykle popularny i skuteczny sposób walki z cellulitem. 

Modeluje sylwetkę i znakomicie ujędrnia skórę. 

170,00 zł 60 min 

Masaż stóp  

Masaż, który nie tylko przyniesie ulgę zmęczonym nogom, ale 

także poprawi krążenie i przemianę materii, a toksyny będą 

skuteczniej usuwane z organizmu. 

 

70,00 zł 25 min 

 

HYDROTERAPIA CENA CZAS 

 

Łaźnia parowa 

 

40,00 zł 

 

30 min 

Sauna sucha 40,00 zł 30 min 

Kąpiel morska 

Kąpiel o działaniu detoksykującym, pobudza mikrokrążenie, 

oczyszcza i ujędrnia skórę. Nieodłączny element kuracji 

wyszczuplających. 

70,00 zł 

 

30 min 

Kąpiel cytrusowa 

Aromatyczna kąpiel z dodatkowym masażem strumieni 

wodnych. Powoduje rozluźnienie mięśni, daje uczucie 

intensywnego masażu przy jednoczesnym odprężeniu  

w nucie cytrusowych aromatów. Polecana dla osób 

aktywnych fizycznie. 

 

70,00 zł 

 

30 min 

 

DEPILACJA WOSKIEM CENA CZAS 

 

Całe nogi 

 

120,00 zł 

 

60 min 

Łydki 70,00 zł 30 min 

Uda 70,00 zł 30 min 

Pachy 40,00 zł 20 min 

Bikini 90,00 zł 60 min 

Ręce 70,00 zł 30 min 

Klatka Piersiowa 70,00 zł 30 min 

Plecy 120,00 zł 60 min 

Brzuch 60,00 zł 30 min 

Wąsik 30,00 zł 15 min 

Broda 30,00 zł 15 min 

Wąsik + broda 45,00 zł 20 min 

 

 

 
Godziny otwarcia:  Wtorek – Piątek 16:00-22.00  |   Sobota 13:00 – 19.00 

Kontakt i rezerwacje: tel. +48 22 57420 53, +48 601 900 005  |  e-mail: spa@hotellord.pl 
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Zdecyduj się na zakup pakietów i korzystaj ze SPA taniej o 20%! 

Zapoznaj się z naszymi voucherami i wybierz jeden z zaproponowanych pakietów. 

 

 

 

VOUCHER 1   

 

PAKIET 1 

- masaż relaksacyjny całego ciała 

- nawilżająco-relaksująca kąpiel w jacuzzi 

- aromatyczna herbata oraz słodki dodatek z naszej restauracji 

 

PAKIET 2 

- zabieg pielęgnacyjny na twarz 

- henna komplet (brwi + rzęsy) 

- aromatyczna herbata oraz słodki dodatek z naszej restauracji 

 

 

 

VOUCHER 2   
 

PAKIET 1 

- masaż twarzy, szyi i dekoltu 

- masaż relaksacyjny pleców 

- sauna sucha / łaźnia parowa 

- aromatyczna herbata oraz słodki dodatek z naszej restauracji 

 

PAKIET 2 

- peeling odżywczy ciała 

- masaż pleców gorącymi kamieniami 

- aromatyczna herbata oraz słodki dodatek z naszej restauracji 

wartość pakietu 

260 zł 
 

cena pakietu 

210 zł 

wartość pakietu 

230 zł 
 

cena pakietu 

185 zł 


