
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ  do 1h    

NA PIĘKNE OCZY                                                                                 90 zł 

Zabieg dla wymagającej skóry wokół  oczu.  
 

SKÓRA CZYSTA JAK ŁZA                                                                  150 zł 

Zabieg  normalizująco-oczyszczający.  

Zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń i łagodzi stany zapalne. 
 

WZMOCNIENIE I ENERGIA                                                             150 zł 

Intensywny zabieg  wzmacniająco  - obkurczający  do cery  

z rozszerzonymi naczynkami oraz z oznakami zmęczenia. 
 

UCZTA DLA SUCHEJ SKÓRY                                                             150 zł 

 Duża dawka kwasu hialuronowego, kolagenu i wit. C  

sprawi, że Twoja skóra nabierze nowego wyglądu  

oraz na długo pozostanie w doskonałej kondycji.                 
 

NATURA W WALCE Z PRZEBARWIENIAMI I/LUB PORAMI 160 – 180 zł 

Zabieg z kwasami owocowymi, likwiduje przebarwienia, zwęża  

rozszerzone pory, pobudza komórki do odnowy  i złuszcza  

niedoskonałości. Rodzaj i moc kwasów owocowych  

dobierane są do rodzaju cery oraz pory roku.  
 

LIFTING I ODMŁODZENIE                                                                199  zł 

Aktywny zabieg ujędrniający z żurawiną i winogronami  

o silnym działaniu  rewitalizującym  i modelującym.  

Widoczny efekt zdrowej, pełnej blasku skóry. 
 

LIFTING I WYGŁADZENIE                                                                 240 zł 

Ekskluzywny zabieg wygładzająco – liftingujący  

ze złotem i perłą. Skóra po zabiegu jest niezwykle  

satynowa, a efekt działania natychmiastowy.  

Idealny np. przed „wielką imprezą”, lub w celu przywrócenia  

skóry do dawnej świetności. 
 

LUMI WHITENING                                                                             170 zł 

Zabieg  wybielająco-wygładzający na plamy i blizny.  

Wyrównuje koloryt cery, widocznie rozjaśnia przebarwienia,  

regeneruje i pobudza do odnowy. 
 

EKSTREMALE MEN Zabieg intensywnie                                        160 zł 

 nawilżający i wygłądzający dla mężczyzn. 
 

DETOX MEN Zabieg detoksykująco – matujący dla mężczyzn  150 zł 
 

*oczyszczanie manualne do zabiegu twarzy                            20-50 zł 

* kwasy owocowe do wybranego zabiegu                            50 – 80 zł 

 

ZABIEGI Z URZĄDZENIEM 

MIKRODERMABRAZJA – Zabieg złuszczający martwy naskórek 

I wygładzający niedoskonałości. Pełny zabieg z ampułką           160 zł 

MIKRODERMABRAZJA do wybranego zabiegu                              80 zł 

SONOFOREZA – ultradźwięki wprowadzające składniki aktywne 

pełny zabieg                                                                                        150 zł 

SONOFOREZA do wybranego zabiegu                                             75 zł 

PEELING KAWITACYJNY pełny zabieg                                           130 zł 

PEELING KAWITACYJNY do zabiegu                                                65 zł 
 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO 

ZABIEG Z KWASEM HIALURONOWYM I ANANASEM                200 zł 

Zabieg intensywnie nawilżający  dla skóry suchej,  

z pierwszymi oznakami starzenia. 
 

TERMICZNY ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY                                       220 zł 

 Zabieg o silnym działaniu wyszczuplającym       

 i ujędrniającym. Pobudza krążenie i zmniejsza objawy                

„pomarańczowej skórki”, przyspiesza spalanie tłuszczu. 

 

MASAŻE 
 

30 min częściowy/ 60 min całego ciała/ 90 min  całego ciała      

          

MASAŻ KLASYCZNY   30 min/ 60 min/ 90 min                80/150/190zł 
 

MASAŻ LECZNICZY  kręgosłupa  30 MIN                                           90 zł 

Masaż stosowany dla złagodzenia bólu,         

sztywności i napięcia mięśni                                                      
                 

MASAŻ LIMFO – DRENUJĄCY –                                         80/150/190 zł 

likwiduje zastoje  limfatyczne i obrzęki. Nadaje lekkości ciału, 

 a zwłaszcza ociężałym nogom. 
 

MASAŻ SPORTOWY  30 min/ 60 min                                       90/180 zł 

 Masaż głęboko rozluźniający                         
 

LOMI LOMI –                                                                         90/160/200 zł 

Hawajski masaż łączący w sobie  trzy funkcje: 

głęboko relaksacyjny, terapeutyczny i leczniczy 
 

AYURVEDYJSKI MASAŻ GŁOWY    40 min                                      150 zł 

Masaż przy użyciu ciepłego olejku           

o działaniu pobudzającym cebulki włosowe 
 

MAGICZNE KAMIENIE                                                          80/150/190 zł 

Masaż gorącymi kamieniami o działaniu głęboko relaksującym  
 

REDUKTOR  MASAŻ  30/ 60  MIN                                             80/150 zł         

 Masaż bańką chińską o silnym   działaniu antycellulitowym,  

 wspomagający przemianę materii oraz usuwając toksyny 

MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ                                                100/190/230 ZŁ 

MASAŻ TWARZY Z PEELINGIEM/BEZ PEELINGU   30 MIN      90/75 zł 

 Masaż drenujący twarzy o działaniu  liftingująco-dotleniającym 
 

RELAKSACYJNY  MASAŻ STÓP i DŁONI    40 min                           100 zł    

                                        

MANICURE/PEDICURE 
 

Malowanie paznokci kolor/french                                              15/20 zł                                                 

Manicure klasyczny                                                                              50 zł 

Manicure hybrydowy kolor/french                                            65/70 zł 

Pedicure klasyczny                                                                                90 zł 

Pedicure Hybrydowy                                                                         120 zł 

Parafina dłoni/stóp                                                                              40 zł 
 

DEPILACJA WOSKIEM 
Bikini/Pachy/Łydki                                                                  40/30/50 zł    

Nogi/Nogi + bikini                                                                     100/130 zł  

Ręce/Wąsik/Broda                                                                 50/10/10 zł 
 

HENNA 
Henna całość                                                                                        45 zł 

Henna rzęs/brwi/regulacja brwi                                                      20 zł 
 

MAKIJAŻE 
Makijaż do zabiegu                                                                              60 zł 

Makijaż  dzienny                                                                                  90 zł 

Makijaż wieczorowy/okazjonalny                                                  110 zł 

Przedłużanie rzęs metodą 1:1 / uzupełnienie                     250/120 zł 



 

PAKIETY  GÓRALSKIE  
 

Pakiety Maryny 1 h - 159 zł: 
 

Namocano w Mlyku 
Odżywczy masaż twarzy 

Nawilżający mus dla spragnionej skóry  
(okład rewitalizujący z masażem) 

 
Hawajskiy Śpasy 
Masaż Lomi Lomi  

(masaż ciała 40 min) 
Masaż głowy, usuwający bóle migrenowe 

 
Relaks Przy Skolak 

Masaż gorącymi kamieniami na ciało  
(masaż 40 min.) 

Klasyczny masaż stóp 
 

Pomarańcowo Skorka 
Antycellulitowy masaż bańką chińską  

(masaż 30 min.) 
Cynamonowy okład wyszczuplająco – ujędrniający 

na ciało 
 

Pakiety Gaździny 1,5 h - 199 zł: 
 

Gaździna Jak Nowo 
Odmładzający zabieg na twarz z Wit. C i komórkami 

macierzystymi 
Wzmacniający zabieg dla skóry wokół oczu z 

drenażem  
 

Harnasiowe Casy 
Czekoladowy okład odżywczy na ciało 

Ujędrniający masaż twarzy 
Zabieg „Aksamitne Stopy” - 

(peeling, masaż i okład stóp) 
 

Zaciśnij Pasa 
Wyszczuplający masaż bańką chińską  

(masaż 60 min.) 
Rozgrzewający okład cynamonowy na ciało 

 
Full Wypas 

Relaksacyjno - leczniczy masaż Lomi Lomi na ciało  
(masaż 60 min.) 

Żurawinowy okład nawilżający dla ciała 

 
 

*** 

CENNIK 
 

TATRZAŃSKIE 

SPA 
 

HOTEL WERSAL  
 

 
 

REZERWACJA  
18 20 23 123 

 
 

Zakopane ul. Tetmajera 14 a 
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