
 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgnacja 

ciała  
 

 

 

 

* Zasady rezygnacji z umówionych zabiegów 

Możliwa jest rezygnacja z umówionego zabiegu bez żadnych konsekwencji na 6 godzin przed 

planowanym rozpoczęciem zabiegu. Po tym czasie w razie rezygnacji, klient zostaje 

obciążony w wysokości 50% ceny zabiegu. Informujemy również, że w celu potwierdzenia 

zapisu na zabieg wymagamy wpłaty 50% wartości zabiegu przed wykonaniem usługi. 



 

Kilka słów wstępu na temat zabiegów-rytuałów pielęgnacji ciała: 

 

„… zabiegi na ciało podzielone są na kilka grup, w zależności od tego, jaki chcemy osiągnąd 

efekt koocowy. I tak proponujemy zabiegi wyszczuplające (efekt smukłej linii poprzez 

redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej), antycellulitowe (redukcja cellulitu oraz tzw. 

pomaraoczowej skórki), pielęgnacyjne (nawilżająco-odżywcze dla skóry przesuszonej – 

wymagającej zastrzyku witamin), relaksująco-regeneracyjne (poprzez oddziaływanie na 

zmysły przenoszą ciało w stan ukojenia i błogości).  

Każdy zabieg rozpoczyna się od odpowiednio dobranego peelingu ciała, który przywraca 

skórze blask przygotowując ją do przyjęcia dobroczynnych składników masek. Po masce na 

ciało nakładane jest odpowiednie serum, będące koncentratem drogocennych wartości 

odżywczych dla skóry. W większości zabiegów dla wzmożenia przyswojenia składników 

odżywczych owijamy klienta w specjalną folie i przykrywamy kocem termicznym. Dzięki 

temu wytwarza się specyficzny mikroklimat przybliżony do tego, jaki panuje w saunie. 

Skóra w wyniku nagrzania otwiera pory i odżywia się. Na zakooczenie zabiegu na ciało 

nakładany jest odpowiedni krem lub wykwintny balsam - delikatnie wmasowywany w 

skórę. 

Do każdego rytuału polecamy za niewielką dopłatą dobrad sobie zabieg uzupełniający w 

postaci energetyzującego masażu całego ciała na bazie aromatycznej oliwki. Masaż 

stanowi dopełnienie rytuału Wellness i przenosi nasze ciało w stan alfa. 

Chcąc, aby wartości odżywcze z masek i ampułek jeszcze głębiej spenetrowały nasze ciało, 

polecamy uzupełnid zabieg o sonoforezę wykonywaną przy pomocy głowicy emitującej 

ultradźwięki o odpowiedniej częstotliwości. Ciepło wytworzone przez ultradźwięki wnika 

głębiej w tkankę, aby odprężyd skórę i mięśnie. W tym czasie głęboki i delikatny masaż 

poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm i regenerację komórek. 

Przy rytuałach na ciało proponujemy atrakcyjne ceny zabiegów pielęgnacyjnych na twarz. 

W pakiecie pełny zabieg na twarz już od 40 PLN.” 

 



Złoty Dotyk Afrodyty Nowośd!!! 

ZABIEG ODMŁADZAJĄCY I ROZŚWIETLAJĄCY DO CIAŁA  Z 

WYKORZYSTANIEM ZŁOTA KOLOIDALNEGO, KAWIORU, 

GLINKI GHASSOUL  

 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- relaksacyjny masaż twarzy kawiorowym kremem, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

Dzięki niezwykłym składnikom aktywnym, zabieg pozwala przenieśd się do magicznego 

świata luksusu, odmłodzenia i absolutnego relaksu. Polecany zarówno dla kobiet jak 

i mężczyzn ze skórą suchą pozbawioną jędrności, dla skóry zanieczyszczonej oraz 

niedotlenionej z dużą ilością toksyn, przy nadmiernej tkance tłuszczowej oraz złym 

samopoczuciu związanym ze stresem.  

 

Złoty Dotyk Afrodyty odtruwa organizm, poprawia krążenie krwi i dotlenia komórki, 

ujędrnia i wzmacnia skórę, uzupełnia minerały, redukuje tkankę tłuszczową, głęboko 

relaksuje i działa antydepresyjnie. Efekt potęguje wprowadzanie serum za pomocą 

ultradźwięków, dzięki czemu preparat wniknie do głębszych warstw naskórka. 

 



Bogactwo Olimpu  

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO-REGENERUJĄCY NA CIAŁO  

 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- relaksacyjny masaż twarzy kawiorowym kremem, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut  

- wykonanie peelingu dłoni lub stóp, 

Cena 30 PLN                 Czas ok. 30 minut 

 

Profesjonalny zabieg, który otula ciało kokosową nutą, a precyzyjnie dobrane składniki 

aktywne redukują nadmiar tkanki tłuszczowej i cellulit, wpływając znacząco na 

wysmuklenie sylwetki. Równocześnie regeneruje skórę, ujędrnia ją i wygładza.  

Bogactwo Olimpu to zabieg, który redukuje cellulit oraz brzuszną tkankę tłuszczową, 

wyszczupla pośladki i uda, poprawia napięcie skóry – doskonale ją wygładza i regeneruje, 

już po pierwszym zabiegu poprawa nawilżenia skóry.  Kierowany w szczególności do osób 

ze skórą przesuszoną, łuszczącą się, nadmierną tkanka tłuszczową oraz dla utrzymania 

atrakcyjnego wyglądu ciała.  

Już dziś oddaj się głębokiemu relaksowi i odprężeniu przenosząc się na kokosową wsypę…  



Magia Wenus  

Zabieg odżywczo - regenerujący, który ukoi Twoje zmysły… 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych 

Cena 20 PLN                   

- relaksacyjny masaż twarzy kawiorowym kremem, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

Głęboko regenerujący, odżywczy zabieg pielęgnacji ciała w dwóch wersjach zapachowych 

do wyboru: rześkim, pobudzającym zapachu kiwi lub zniewalająco słodkim liczi. Rytuał 

obejmuje peeling całego ciała oraz autorski masaż relaksacyjny zakooczony nałożeniem 

aromatycznej maski na ciało. Po zabiegu ciało staje się cudownie miękkie, komfortowo 

nawilżone i naturalnie zmysłowe. Dzięki fascynującym aromatom tropikalnych owoców, 

zabieg jest niezwykle odprężającym doznaniem dla ciała i zmysłów. 

Wskazania do zabiegu:    

• skóra sucha, pozbawiona wyraźnej miękkości i elastyczności 

• skóra wymagająca odżywienia i regeneracji 

• potrzeba relaksu i odprężenia 

Efekty zabiegu:  

• skóra odzyskuje jędrnośd, gładkośd i elastycznośd  

• przywrócenie właściwego poziomu nawilżenia skóry ciała 

• zrelaksowane ciało i umysł, otulone zmysłowym zapachem kiwi bądź liczi 



Czekoladowa Świątynia  

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO-RELAKSUJĄCY - ANTYCELULIT  

 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

 
Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- relaksacyjny masaż twarzy kawiorowym kremem, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

- masaż stóp kremowym peelingiem (refleksoterapia), 
 
Cena 30 PLN                     Czas ok. 30 minut 

 

Zabieg wykorzystuje doskonałe właściwości aromaterapeutyczne, wyszczuplające 

i odżywcze czekolady, intensywnie wygładza i ujędrnia skórę, redukuje cellulit 

i rewitalizuje zmęczoną skórę. Zabieg przeznaczony zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 

Redukuje tkankę tłuszczową i odżywia skórę, dostarcza skórze niezbędnych składników 

pielęgnacyjno-odżywczych.  

Czekoladowa Świątynia to zabieg polecany przede wszystkim osobom, których skóra 

jest pozbawiona jędrności i witalności. Już dziś przywród jej zdrowy i atrakcyjny wygląd, 

pozbądź się wszystkich form cellulitu i nadmiernej tkanki tłuszczowej.  

Zabieg można wykonywad przy problemach naczyniowych skóry, a także doskonale nadaje 

się do skóry zmęczonej, zwłaszcza po intensywnych kuracjach wyszczuplających oraz 

przebytej ciąży. 

 



Borowinowy zabieg antycellulitowy  

Spektakularny zabieg z serii „Aksamitnie gładka skóra” 

 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut  

- wykonanie peelingu dłoni lub stóp, 

Cena 30 PLN                 Czas ok. 30 minut 

 
 
Wskazania do zabiegu:  
 • oznaki cellulitu 
• nadmiar tkanki tłuszczowej 
• rozstępy 
• skóra o obniżonej elastyczności 
 
 

 
Efekty zabiegu: 
• zmniejszenie rozstępów i objawów cellulitu 
• wyszczuplenie i redukcja tkanki tłuszczowej 
• wygładzenie, poprawa napięcia i  
jędrności skóry 
• detoksykacja – głębokie oczyszczenie skóry 

 

Bazą preparatów jest borowina o działaniu bakteriobójczym, ściągającym i 

przeciwzapalnym oraz stymulującym procesy immunologiczne. Borowina to też naturalny 

antyoksydant. Połączenie borowiny z algami gwarantuje działanie nawilżające i odżywcze. 

• Regu-slim® – unikalny kompleks synergicznie połączonych substancji (m.in. wyciąg z 

guarany, kofeina, l’karnityna) o działaniu silnie wyszczuplającym i redukującym cellulit.  

• Bluszcz – bogaty we flawonoidy przyspiesza proces redukcji tkanki tłuszczowej, pobudza 

krążenie krwi i zmniejsza przepuszczalnośd naczyo krwionośnych. Ze względu na jego 

obecnośd zabiegi mogą byd także stosowane przy pękających naczynkach. 



Kielich Iris  

ZABIEG ODMŁADZAJĄCO-UJĘDRNIAJĄCY NA BAZIE CZERWONEGO WINA 

 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych 

Cena 20 PLN                   

- relaksacyjny masaż twarzy, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 20 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

Zabieg polecany dla osób w każdym wieku: zabieganych, zestresowanych, zmęczonych, 

odchudzających się oraz walczących z cellulitem. Kielich Iris to zabieg, który obniża 

poziom szkodliwych wolnych rodników, odmładza, ujędrnia i wygładza skórę, intensywnie 

nawilża, eliminuje toksyny, poprawia metabolizm oraz mikrocyrkulację, redukuje tkankę 

tłuszczową i cellulit.  

 

Jeżeli Twoja skóra jest pozbawiona jędrności i blasku, jest przesuszona i zwiotczała Kielich 

Eris sprawi, że już po pierwszym zabiegu nabierze jędrności i zdrowego wyglądu.  Polecany 

dla skór zanieczyszczonych, zmęczonych i szarych.  

Do zabiegu serwowana jest lampka wina z naszej winnicy. 



Senne Marzenia Nimfy  

ZABIEG ODŻYWCZY I REGENERUJĄCY BAZUJĄCY NA NATURALNYCH 

SKŁADNIKACH TAKICH JAK MIÓD, WANILIA I POMARAOCZA.  

 
Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- relaksacyjny masaż twarzy lub dłoni i stóp, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 25 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

Zabieg polecany dla kobiet i mężczyzn ze skórą suchą i o zmniejszonej elastyczności, słabo 

odżywionej oraz dla organizmów potrzebujących „uczty dla zmysłów”. Senne Marzenia 

Nimfy to doskonale nawilżona i odżywiona skóra, pełna delikatności i aksamitnego 

dotyku oraz zrelaksowane ciało i umysł, otulone zmysłową mgiełką wanilii i pomaraoczy 

(właściwości aromaterapii).  

Jeżeli potrzebujesz odprężenia, wyciszenia i relaksu poddaj się rytuałowi, który w cudowny 

sposób działa na zmysły. Senne Marzenia Nimfy pomogą rozproszyd negatywne myśli 

i z odwagą patrzed w przyszłośd.  

 

Zabieg rekomendowany przez managera strefy SPA 

 Polecam 

Sebastian Danel 



Magia Bursztynu NOWOŚD!!! 

Bursztynowy zabieg ujędrniająco-stymulujący na ciało 

 

Cena 150 PLN                 Czas ok. 1 h 10 minut 

+ zabieg wykooczony energetyzującym masażem całego ciała przy pomocy kamieni  

i bursztynu: 

Cena 180 PLN                Czas ok. 1 h 30 minut 

Zabiegi uzupełniające: 

- ULTRADŹWIĘKI (Sonoforeza) - potęguje wprowadzenie substancji aktywnych, 

Cena 20 PLN                   

- relaksacyjny masaż twarzy lub dłoni i stóp, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 25 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 
Wyjątkowo odżywczy zabieg na ciało wykorzystujący stymulującą i pobudzającą moc 
bursztynów użytych do masażu oraz ekstrakt z bursztynu zawarty w kosmetykach.  

 

Wskazania do zabiegu:  

• utrata elastyczności i jędrności skóry  

• zmniejszenie poziomu nawilżenia  

• skóra niedotleniona, szara  

• brak witalności, energii organizmu  

 

Efekty zabiegu: 

• jedwabista, odżywiona, nawilżona skóra  

• wzrost jędrności  

• stymulacja krążenia, metabolizmu  

•  poprawa samopoczucia, zwiększenie 
witalności organizmu  

 



Perfect Biust  

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-MODELUJĄCY NA BIUST  

 

Cena 170 PLN                 Czas ok. 1 h 30 minut 

Opcje dodatkowe: 

- relaksacyjny masaż twarzy lub dłoni i stóp, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 25 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

Perfekt Biust to zabieg szczególnie polecany dla kobiet po kuracjach odchudzających, po 

ciąży i karmieniu piersią, zbyt silnej ekspozycji na słooce oraz profilaktycznie od 30 roku 

życia.  

Nie poleca się go kobietom w ciąży, karmiącym, po operacji piersi, u których stwierdzono 

jakiekolwiek nieprawidłowości w obrębie biustu.  

Perfekt Biust to lifting i ujędrnienie skóry biustu i dekoltu, wzmocnienie tkanki łącznej, 

poprawa napięcia skóry w obrębie biustu, zwiększenie cyrkulacji krwi i limfy podniesienie 

i wypełnienie biustu, głębokie nawilżenie i wygładzenie skóry biustu i dekoltu.  

 

Efekt widoczny jest już po pierwszym zabiegu! 

 

 

 



Borowina na piersi i brzuch  

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY NA PIERSI I BRZUCH z serii „Idealne, piękne piersi” 

 

Cena 160 PLN                 Czas ok. 1 h 20 minut 

Opcje dodatkowe: 

- relaksacyjny masaż twarzy lub dłoni i stóp, 

Cena 20 PLN                  Czas ok. 25 minut 

- nałożenie na twarz odpowiednio dobranej po konsultacji maski algowej, 

Cena 40 PLN                  Czas ok. 30 minut 

 

 

Borowina na piersi to cudowny zabieg w przypadku utraty jędrności i elastyczności skóry, 

przy zwiotczeniu i opadaniu biustu, rozstępach, zanieczyszczonej i przesuszonej skórze…  

Efektem zabiegu borowinowego jest wzmocnienie i przywrócenie właściwego napięcia 

skóry piersi, poprawa kształtu i jędrności brzucha i piersi, modelowanie biustu, 

uelastycznienie i nawilżenie skóry oraz detoksykacja.  

 

Poza składnikami zastosowanymi w zabiegu Borowina Antycellulit (borowina, wyciąg z 

bluszczu, regu slim®, ekstrakt z łupin kakao, algi), w preparatach ujędrniających została 

zastosowana:  

• Kinetyna – ogranicza pojawianie się cech starzenia fibroblastów produkujących kolagen i 

elastynę, wpływa na poprawę jędrności i elastyczności skóry. Zapobiega uszkodzeniom 

oksydacyjnym, stymuluje mechanizmy naprawcze skóry, zapobiega jej przedwczesnemu 

starzeniu i wyraźnie wygładza.  

 



Oczyszczenie Charyty 

 

Już teraz zadbaj o wygląd swojego ciała i jego oczyszczenie. Poddaj się zabiegowi peelingu, 

który sprawi, że skóra Twojego ciała przejdzie cudowną metamorfozę…  

Zadaniem peelingu jest usunięcie obumarłego naskórka, który nadaje nieładny, ziemisty, 

niezdrowy odcieo, a przede wszystkim niekorzystnie wpływa na jej kondycję, ponieważ 

utrudnia przepływ tlenu i substancji odżywczych w głąb tkanek.  

 

W ofercie Olimpia Lux: 

 Peeling krystaliczny do ciała z Solą Morską – kryształki naturalnej soli, oligoelementy 

morskie, olej z orzechów makadamia, witamina E, olejek grejpfrutowy, olejek 

cyprysowy, substancje nawilżające. Peeling krystaliczny do ciała z Solą Morską 

oczyszcza i wygładza skórę, pobudza mikrocyrkulację, wzmacnia i ujędrnia skórę 

delikatnie natłuszcza, optymalnie nawilża, przygotowuje skórę do przyjęcia substancji 

aktywnych.  

 

 Peeling cukrowy do ciała Trzcina Cukrowa – brązowy cukier z trzciny cukrowej, olej 

z pestek winogron, olej z orzechów makadamia, witamina E, olejek grejpfrutowy. 

Peeling cukrowy do ciała Trzcina Cukrowa oczyszcza i wygładza skórę, pobudza 

mikrocyrkulację, wzmacnia i ujędrnia skórę, delikatnie natłuszcza, optymalnie 

nawilża, przygotowuje skórę do przyjęcia substancji aktywnych.  

 

 Peeling do ciała z pestkami winogron Czerwone Wino – mielone pestki winogron, 

mikronizowane czerwone winogrona, olej winogronowy, koncentrat wody morskiej, 

witamina E. Peeling do ciała z pestkami winogron Czerwone Wino doskonale 

oczyszcza i wygładza skórę, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny, poprawi ukrwienie 

i dotlenienie skóry, działa antyrodnikowo, przygotowuje skórę do przyjęcia substancji 

aktywnych.  

 

 



 Kremowy peeling do ciała Kokosowa Wyspa – organiczny olej kokosowy 

certyfikowany przez ECOCERT, olej babassu, orzeszki macakami, wit. E. Kremowy 

peeling do ciała Kokosowa Wyspa doskonale oczyszcza skórę, usuwa martwe komórki 

naskórka, pobudza mikrocyrkulację, przygotowuje skórę do przyjęcia substancji 

aktywnych, wzmacnia i ujędrnia skórę, optymalnie nawilża, pozostawia skórę 

jedwabiście gładką.  

 

 

Na koniec zabiegu nakładamy odpowiednią ampułkę lub serum i wykonujemy 

masaż całego ciała z wykorzystaniem wybranego kremu. 

 

 

 

 

Czas zabiegu ok. 1 godz.     Cena zabiegu – 130  PLN  

 

 

 


