
MEDICAL SPA & WELLNESS





Rytuały
Butterfly Secret ‒ Sekret Motyla

Men element ‒ Męski żywioł

Energy Life for 2 ‒ Energia życia dla dwojga

Art of Life ‒ Sztuka życia

Asiatic Kingdom ‒ Azjatyckie królestwo

Rasul® & Hammam Ceremony KURLAND® 

Hammam ‒ peeling z czerwonych róż
Soft pack® 1 person / Salve in Terra® 2 person ‒ okład z mleka i trufli
Rest couch ‒ okład z torfu w strefie relaksu  
Permanent Contour® - zabieg na twarz z  stemplami ziołowymi

Hammam ‒ peeling piwny
Soft pack® - okład z torfu z odświeżającą maską na twarz
Aroma oil massage  ‒ aromatyczny masaż
Gift ‒ Kompozycja olejowa Montana

Tibetan bowl ‒ ceremonia pięlęgnacyjna stóp w misie tybetańskiej
Salve in Terra® - Eksluzywny okład z aromatycznym olejkiem i glinką
Massage ‒ Lever Lever® specjalny zabieg z akupresurą na bazie aromatycznych olejków
Rest couch ‒ okład z torfu w strefie relaksu

Tibetan bowl ‒ ceremonia pięlęgnacyjna stóp w misie tybetańskiej
Soft pack ‒ okład z czarnych trufli z odświeżającą maską na twarz
Pantai Luar® -  

Rasul® ‒ orientalna sauna z glinkami
Hammam ‒ azjatycki peeling całego ciała
King Bath ‒ Królewska Kąpiel
Rest couch ‒ okład z torfu w strefie relaksu

Rasul® ‒ orientalna sauna z glinkami
Hammam ‒ orientalny peeling w pianie

e

masaż gorącymi stemplami

120 min.

380 PLN
/1 osoba
660 PLN
/2 osoby

90 min.

350 PLN
/1 osoba
600 PLN
/2 osoby

120 min. 640 PLN
/2 osoby

90 min.

370 PLN
/1 osoba
590 PLN
/2 osoby

120 min.

350 PLN
/1 osoba
590 PLN
/2 osoby

60 min.

230 PLN
/1 osoba
360 PLN
/2 osoby

RASUL® 
Ceremonia kąpieli parowej z wykorzystaniem glinek pielęgnacyjnych. 
Zabieg rozpoczyna się peelingiem błotnym ciała i połączony jest z kąpielą parową 
w saunie, która wzmacnia efekt aktywnych składników i minerałów zawartych 
w glinkach i atlantyckiej soli.

Glinki Rasul® działają detoksykująco, oczyszczająco oraz złuszczająco. Zmiękczają 
i rozświetlają skórę ciała i twarzy, przygotowują ją do przyjęcia odżywczych 
składników zawartych w olejkach i kremach.

Rasul

30 min.

320 PLN
/2 osoby
370 PLN
/3 osobY
420 PLN
/4 osoby



Zabieg kurland® w salve in terra®  
 

Zabieg dla dwojga
To specjalna kabina parowa z łóżkiem dla dwojga, oferująca podróż w świat uczuć, 
magii i dotyku. Kładąc się na rozgrzanej leżance i pokrywając wzajemnie ciała 
aromatycznym kremem peelingującym, połączonym z indywidualnie dobraną 
kompozycją olejową marki Kurland®, przenosimy się w czarowny świat doznań 
we dwoje. Pomieszczenie wypełnia pachnąca para, a delikatne ruchy łóżka powodują 
niezwykłe odczucia osób poddawanych zabiegowi. Następuje pobudzanie poprzez 
zapach i ruch, a także grę świateł. Cykl kończy ciepły tropikalny lub zimny deszcz.

30 min. 290 PLN
/2 osoby

Winetheraphy with red wine KURLAND® - Winoterapia z czerwonym winem.

Beer Bath KURLAND® - Kąpiel piwna. 

Cleopatra Bath KURLAND® - Kąpiel Kleopatry.

Rose Blossom Treatment KURLAND® ‒ Kąpiel różana.

Enzymatyczny zabieg kąpielowy, wygładzający ciało. Pobudza krążenie i stymuluje skórę, 
zapobiegając oznakom upływającego czasu, neutralizując wolne rodniki.

Tonizująca kąpiel z ekstraktem piwnym, bogatym w witaminy o działaniu stymulującym 
metabolizm. Jego efekty poczuje cały organizm. Piwo działa odmładzająco na cerę 
i doskonale wpływa na skórę, włosy i paznokcie.

Jedwabista konsystencja mleka koziego i delikatny zapach płatków róż wspaniale 
relaksuje. Skóra jest nawilżona, odżywiona i odmłodzona dzięki zawartości protein 
mlecznych. Kąpiel oddziałuje na zmysły i pieści skórę. 

To relaksująca, prawdziwie królewska kąpiel w płatkach róż, która czyni skórę piękniejszą 
i młodszą ‒ ujędrnioną, wygładzoną, uelastycznioną.

Zabiegi na ciało / okłady
Caviar stem cell creme wrap KURLAND® ‒ okład z komórek macierzystych kawioru. *
Przyspiesza odnowę i regenerację naskórka, umożliwiając wnikanie do skóry białek 
i odżywczych enzymów niezbędnych do prawidłowego wzrostu tkanek oraz witaminy A, 
D i E, które zabezpieczają skórę przed wolnymi rodnikami odpowiedzialnymi za proces 
starzenia skóry.

30 min. 230 PLN
/2 osoby

30 min. 230 PLN
/2 osoby

30 min. 220 PLN
/2 osoby

30 min. 220 PLN
/2 osoby

55 min. 235 PLN

Królewskie kapiele



Apple stem cell creme wrap KURLAND® - Okład z komórek macierzystych jabłoni *
Komórki macierzyste pochodzące z rzadkiej odmiany szwajcarskiej jabłoni "Uttwiler 
Spätlauber" chronią komórki znajdujące się w skórze przed starzeniem zapewniając 
długowieczność i aktywność.

55 min. 235 PLN

Cleopatra wrap KURLAND® - Zabieg Kleopatry *

Cucurbita pumpkin seed wrap KURLAND® ‒ okład z dyni *

Detoxifying alga body wrap KURLAND® - Detoksykujący okład z alg **

Red wine wrap KURLAND® - Wygładzający okład z czerwonego wina **

Beer wrap KURLAND® - Okład z piwa **

Alpine hay flower traditional KURLAND® - Tradycyjny okład z siana alpejskiego **

Intensywnie nawilżający zabieg na ciało, gaszący pragnienie odwodnionej skóry. 
Stymuluje naturalne procesy odnowy naskórka wyraźnie wygładza, pozostawiając skórę 
jedwabiście gładką. Zmysłowe olejki pobudzą zmysły.

Dynia obfituje w witaminy i sole mineralne. Wspomaga właściwe funkcjonowanie układu 
nerwowego, wykazuje silne działanie przeciwbakteryjne oraz antycellulitowe.

Wspomagający detoks organizmu na bazie alg Laminaria. Dzięki bogactwu jodu 
stymuluje metabolizm komórkowy i usprawnia mikrocyrkulację. Ponadto wygładza 
i ujędrnia ciało, ma działanie przeciwzapalne. 

Efektywny zabieg  wygładzania naskórka, bogaty w kwasy owocowe z wysłodzin 
winnych. Wygładza powierzchnię skóry oraz stymuluje mikrokrążenie. Rezultatem jest 
świeża, tryskająca naturalnym blaskiem, dotleniona skóra.

Zabieg na całe ciało stymulująco ‒ detoksykujący z okładem z wysłodzin piwnych, 
przeznaczony w szczególności dla mężczyzn. Wspomagający oczyszczanie i detoksykację 
organizmu, bogaty w kompleks witaminy B.

Niezwykle relaksujący i bogaty w aktywne składniki zabieg. Ciało owinięte w ciepły kokon 
siana z dodatkiem cennych kwiatów wspaniale relaksuje, usuwa napięcia mięśniowe 
i wycisza organizm.

* Zabieg zawiera kąpiel w dedykowanej saunie ziołowej Kraxenstove®
** Zabieg wykonywany w połączeniu z najwyższej klasy urządzeniem Pernament Countour® 

55 min. 215 PLN

55 min. 165 PLN

55 min. 280 PLN

55 min. 260 PLN

55 min. 220 PLN

55 min. 220 PLN

Red Rose  KURLAND® - Ekskluzywny różany peeling całego ciała 
Delikatność płatków róż nadaje skórze aksamitną gładkość, pobudza mikrokrążenie 
przez co skóra staje się bardziej odżywiona i elastyczna.

Aromatyczne   peelingi
25 min. 110 PLN



"Cappuccino feeling" KURLAND® - Kawowy peeling całego ciała. 

Salt oil KURLAND® - Solno ‒ olejowe wygładzanie ciała. 

„Goat milk" KURLAND® - Wygładzanie ciała z kozim mlekiem. 

Alpine herbs  KURLAND® ‒ Alpejskie ziołowe wygładzanie ciała 

Lavender KURLAND® - Relaksujące wygładzanie ciała z lawendą.

Asian delight KURLAND® ‒ Azjatycka rozkosz wygładzanie ciała.

Zabieg ma działanie witalizujące, stymuluje metabolizm, oczyszcza i odświeża. 
Szczególnie polecany dla oskonale redukuje cellulit!

Oczyszczający ciało zabieg złuszczania naskórka na bazie atlantyckiej soli morskiej, 
bogatej w mikroelementy, poprawia wygląd naszej cery, pomaga w leczeniu trądziku 
oraz „pomarańczowej skórki", a dodatkowo wpływa na poprawę krążenia.

Pielęgnujący ciało zabieg wygładzania naskórka z kozim mlekiem i kwiatami róż, 
o właściwościach odnawiających i nawilżających. Relaksuje, pozostawiając jedwabistą 
gładkość.

Zioła zawierają lawendę, rumianek, nagietek i płatki róż. Działają łagodząco, 
harmonizująco i odświeżająco, dodają energii i witalności.

Oczyszczający ciało zabieg wygładzający na bazie białej glinki z dodatkiem lawendy 
przeniesie w podróż do Prowansji, ukoi zmysły, złagodzi migrenowy ból głowy.

Magnez, kwas krzemowy oraz krzemian glinu wzmacniają naturalny system ochrony 
skóry. Zawartość bromeliny zapewnia skórze blask i zdrowy wygląd. 

 skóry szarej i zmęczonej. D

Piwo ze względu na dużą zawartość witamin z grupy B, enzymów, aminokwasów, 
składników mineralnych, działa odmładzająco. Doskonale wpływa na skórę, włosy, 
paznokcie, pobudza przemianę materii oraz odpręża.

Beer Peel KURLAND® ‒ Peeling piwny całego ciała

25 min. 110 PLN

25 min. 110 PLN

25 min. 110 PLN

25 min. 135 PLN

25 min. 135 PLN

25 min. 150 PLN

25 min. 150 PLN

Touch of Butterfly KURLAND® ‒ Dotyk Motyla PERMANENT COUNTOUR®

Pantai Luar® KURLAND® - „Ku nowym brzegom" 

Seventh heven" ‒ „Siódme niebo"

Okrzyknięty najlepszym na świecie zabiegiem na ciało z nasączonymi gorącą parą 
stemplami ziołowymi.

Masaż ciała ziołowymi stemplami ‒ tradycyjny, orientalny rytuał masażu z 
wykorzystaniem ziół w płóciennych woreczkach i podgrzanego ciepłego oleju. Ma 
działanie odżywcze przeciwutleniające, przeciwstarzeniowe oraz regeneruje skórę.

Odżywczy, relaksacyjny masaż całego ciała, który jest prawdziwym ukojeniem dla 
suchej, zmęczonej skóry, pozbawionej blasku. Polecany, gdy potrzebujemy silnego 
relaksu i odprężenia.

50 min.** 250 PLN

Swiat masazy

50 min.** 250 PLN

50 min.** 210 PLN



Lever Lever KURLAND®‒ „Wzrost energii" 

Sassi de Vulcano KURLAND®‒ masaż gorącymi kamieniami Sassi de Vulcano 

„Massage Sycilian" ‒ „Masaż sycylijski"

„One by One"

Lever jest francuskim terminem oznaczającym wzniosłość. Wykorzystując specjalne 
techniki ucisków uwalniane są blokady i napięcia dzięki czemu  przez nasze ciało 
może spokojnie przepływać życiodajna energia.

Intensywny, energetyczny masaż całego ciała łączący w sobie kilka technik 
zabiegowych. Wykonywany przy dźwiękach muzyki włoskiej na bazie emulsji 
z koziego mleka z olejkiem miętowym.

Specjalna dalekowschodnia technika masażu, która sprawia że odzyskasz 
równowagę między ciałem, umysłem i duchem.

Masaż ten pobudza krążenie, obniża ciśnienie krwi, zmniejsza napięcie 
i ból. Wspólnie z terapeutą dopasujesz zabieg specjalnie stworzony dla Ciebie.

50 min.** 175 PLN

50 min.** 200 PLN

50 min.** 200 PLN

50 min. 170 PLN

To wyjątkowo oryginalna  ceremonia  masażu w  pachnącej pianie  poprzedzona 
kąpielą w saunie parowej. 

Celem jego jest przywrócenie równowagi i energii życiowej  oraz jej 
harmonijnego przepływu. Zabieg wykonywany ciepłym olejem sezamowym.

Akupresurowy zabieg stóp, połączony z rytuałem obmywania i masażem 
dźwiękiem. Inspirowany Tybetem. Dźwięk misy wprowadza w stan głębokiego 
relaksu i wyciszenia uspokajając pobudzone emocje.

Intensywnie odżywiająca kąpiel w mleku kozim i płatków róż pozostawi 
aksamitną miękkość  oraz przywróci niezrównany komfort suchej skórze.

Zmysłowy ceremoniał pielęgnujący i kojący zmęczone stopy. Enzymatyczna biała 
glinka  oraz zbawienna lawenda o działaniu antyseptycznym uchroni przed 
potliwością i doda lekkości stopom.

Innowacyjna metoda aplikacji elastycznego plastra na określoną część ciała. 
Sprawdza się w walce z bólem. Normalizuje napięcie mięśniowe, oraz 
wspomaga korekcję prawidłowej postawy ciała.

Soap Foam Massage KURLAND® - orientalny masaż pianą Hammam.  

„Indian head massage" ‒ Indyjski masaż głowy

„Reflexology sound" ‒ „Dźwięk refleksologii" 

Hand ceremony with rose scrub KURLAND® - Ceremonia wygładzająca dłonie z różą. 

Foot ceremony with lavender scrub KURLAND® - Ceremonia wygładzająca stopy 
z lawendą.

Taping medyczny

,

,

,

,

15 min. 60 PLN

25 min. 110 PLN

25 min. 110 PLN

45 min. 140 PLN

25 min. 140 PLN

50 min. 180 PLN

* Zabieg zawiera rozgrzewającą kąpiel w dedykowanej saunie ziołowej Kraxenstove
 ** Po zabiegu otrzymują Państwo specjalną torebkę z torfem mającą właściwości lecznicze i relaksacyjne.

 



Skeyndor

AQUATHERM ‒ terapia kojąca dla skóry wrażliwej
Zabieg wykorzystujący kojące działanie wody termalnej z najzdrowszych źródeł Salies – de – 
Bearn wprost z Pirenejów francuskich. Terapia dzięki bogactwu soli mineralnych oraz oligoele-
mentów przywraca równowagę metabolizmu naskórka, zapewniając natychmiastowe 
ukojenie i wzmocnienie wrażliwej skóry.

60 min. 240 PLN

POWER C+ - terapia intensywnie rozjaśniająca
Zabieg wykorzystujący intensywne działanie 15% witaminy C oraz 6% ekstraktu z granatu. 
Zabieg przeznaczony dla skóry dotkniętej fotostarzeniem, poszarzałej, zaniedbanej, skóry 
palacza. Intensywnie rozjaśnia, uszczelnia rozszerzone naczynia włosowate oraz wspomaga 
nowotworzeniu kolagenu, działając przeciw starzeniu.

60 min. 250 PLN

ETERNAL ‒ komórki macierzyste w terapii anti - ageing
Intensywna terapia anti – ageing zainspirowana najnowszymi badaniami inżynierii genetycz-
nej. Dostarczane za pomocą nanotechnologii komórki macierzyste ekologicznie czystej jabłoni 
odmiany Uttwiler Spatlauber zapewniają natychmiastową odnowę i regenerację uszkodzo-
nych komórek.

60 min. 300 PLN

CORRECTIVE ‒ terapia botox like
Terapia botox like stanowiąca alternatywę dla efektów medycyny estetycznej. Bogactwo 
stymulujących peptydów, substancji wypełniających oraz głęboko nawilżających zapewnia 
natychmiastową poprawę owalu twarzy oraz wyraźne zwiększenie elastyczności.

90

45

 min. 290 PLN

DERMA PEEL ‒ terapia złuszczająca
Terapia odnawiająca powierzchnię skóry stanowiąca kompozycję 5 wyselekcjonowanych 
specjalistycznych technik złuszczania. Połączenie działań: biologicznego, enzymatycznego 
oraz mechanicznego zapewnia niezwykłe efekty terapii – głęboko oczyszcza oraz reguluje 
proces keratynizacji

 min. 210 PLN

90
DERMA PEEL ‒ terapia intensywnie złuszczająca  
Idealnie wygładza nierówności skóry, wspomaga walkę z bliznami potrądzikowymi i drobnymi 
zmarszczkami.

 min. 270 PLN

90

GLOVBAL LIFT ‒ program liftingujący
Globalny program liftingujący, strategia anti – age, mający na celu przywrócić prawidłowy 
kształt owalu twarzy oraz prawidłową strukturę tkanki tłuszczowej. Oparty na działaniu 
biomimetycznego peptydu wyizolowanego z białka ela�ny. To program będący najnowszym 
narzędziem w walce o młodszy wygląd twarzy.

 min. 290 PLN

To właśnie różnorodność i pionierskie technologie sprawiają,  że Skeyndor cieszy się tak dużym zaufaniem wśród 
klientów  na całym świecie. Skeyndor sprawia, że każdy z nas może poczuć się wyjątkowo, korzystając z indywidual-
nie tworzonych produktów i koncepcji zabiegowych. Produkty tej marki zapewniają skuteczność wybranej 
procedury i spełnienie unikalnych potrzeb każdego klienta.



60

SKEYNDOR MEN ‒ intensywny zabieg nawilżający
Intensywnie nawilżająca kuracja do pielęgnacji skóry męskiej. Zestaw zabiegowy, przeznaczo-
ny na jeden zabieg, który zawiera: peeling mikrogranulkami diamentu, koncentrat nawilżający 
z witaminą C, wodą termalną, krem do masażu z olejkami eterycznymi, oraz dwufazowa maska 
ze świeżymi komórkami mango. 

 min. 240 PLN

60

SKEYNDOR MEN ‒ intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy
Intensywny, przeciwzmarszczkowy zabieg dla skóry męskiej. Zestaw zabiegowy przeznaczony 
na jeden zabieg, który zawiera: peeling mikrogranulkami diamentu, koncentrat z aktywnym 
tlenem, witaminą C, wodą termalną i czynnikiem homeostatycznym, krem do masażu z 
olejkami eterycznymi, żel do wmasowania w okolice oczu i ust, wygładzający zmarszczki, 
maska z aminokwasami kolagenowymi.

 min. 260 PLN

90

POWER RETINOL ‒ terapia odmładzająca             NOWOŚĆ
Kosmetyki z linii Power Retinol zawierają nową generację retinolu w czystej postaci, który 
umożliwia uzyskanie możliwie najlepszych rezultatów, w walce z problemem starzenia się 
skóry z powodów naturalnych lub wskutek promieniowania słonecznego (fotostarzenie).

 min. 270 PLN

Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu
First - class facial scrub KURLAND® - Wygładzająca pielęgnacja twarzy z Toskanii 
Odnawiający zabieg złuszczający, oparty na białej glince, bogatej w krzemionkę i minerały, z 
dodatkiem enzymów ananasa. Efektem jest delikatne złuszczenie naskórka, głębokie oczysz-
czenie i dotlenienie.

25 min. 110 PLN

Immediate Beauty KURLAND® - Modelujący zabieg z maską algową
Ujędrniający zabieg, zwęża pory, delikatnie ujędrnia, dzięki zawartości alg dostarcza skórze 
składników odżywczych i nawilżających.

45 min. 150 PLN

Natural lifting Thalassa vita® KURLAND® - Zabieg ujędrniająco ‒ odżywczy
Witalizujące okłady z naturalnych liści brązowych alg ożywionych wodą morską aktywują 
metabolizm komórkowy, dodają energii zmęczonej cerze. Delikatnie rozjaśniają, dotleniają.

45 min. 190 PLN

Stem Cell Face KURLAND® - Zabieg z komórkami macierzystymi jabłoni, kawioru lub charismon®
Produkt mający działanie przeciwstarzeniowe. Zawiera aminokwasy, które przyspieszają 
odnowę i regenerację naskórka, umożliwiając wnikanie do skóry białek i odżywczych 
enzymów. Ponadto zabieg ten wykonywany jest na specjalnym urządzeniu Permanent 
Countour® co potęguję działanie komórek macierzystych.

40 min. 260 PLN

Herbal Belle Visage KURLAND®  - Pielęgnacja twarzy stemplami ziołowymi 
Ziołowy masaż twarzy i dekoltu, wspomaga odnowę komórkową i rewitalizuje, pomaga 
wzmocnić strukturę membran komórkowych. Aktywne składniki zawarte w stemplach 
delikatnie złuszczają skórę, podczas gdy ekstrakty roślinne i bogata mieszanka olejków 
głęboko ją odżywiają.

45 min. 290 PLN



Bogate wyposażenie naszego Medical SPA & Wellness 
obejmuje: kompleks basenów, 3 jacuzzi, kompleks saun: 
kabinę parową RASUL, saunę kamienną, saunę jodłową, 
łaźnię parową, saunę fińską, saunę chlebową, tężnię 
solną, koło młyńskie, 12 indywidualnych gabinetów 
zabiego-wych, liczne strefy relaksu zapewniające spokój 
czerpany z naturalnego otoczenia lasów i gór, 
6 gabinetów nowoczesnej medycyny estetycznej, 
bogate zaplecze fitness z salą Cardio oraz gabinety 
manicure  &  pedicure.

MEDICAL SPA & WELLNESS

Serdecznie  zapraszamy


