
ZABIEGI KOSMETYCZNE SPA TWARZY
NOWOŚĆ - Siła natury 5 zbóż | jęczmień, pSzenica, owieS, żyto, kukurydza, lucerna   60 minut / 120 pln

doskonale wygładzający dostarczający skórze stymulujących składników o długotrwałym stopniu nawilżenia,  
nadający skórze letniego blasku poprzez wzmocnienie bariery naskórkowej

NOWOŚĆ - Hydro evolution | gruSzka, rabarbar  60 minut  /  120 pln

intesywnie aktywujący i regulujący naturalny proces nawilżenia skóry dla każdego rodzaju cery wymagającej ozywienia.  
wzmacnia mechanizmy i elementy bariery naskórkowej zapewniając długotrwałe nawilżenie oraz promienny, młody i pełen witalnosci wygląd

NOWOŚĆ - regeneration | mango, opuncja figowa, awokad 60 minut  /  100 pln

głeboko regenerujący z olejem arganowym i masłem shea dla cery suchej błyskawicznie uzpupełnia niedobory składników odżywczych w suchej skórze,  
przywraca równowagę hydrolipidową, zapewnia skórze miękkość i elastyczność oraz łagodzi napiecie skóry spowodowane przesuszeniem

NOWOŚĆ - expreSS lifting | olej arganowy, maSło SHea  60 minut / 150 pln

perfekcyjnie wygładzający i naprężający skórę dojrzałą dla cery dojrzałej. wyraźnie wygładzający oraz zmniejszający widoczność zmarszczek i linii  
mimicznych, pobudzający odnowę komórkową oraz poprawiający kondycję skóry

NOWOŚĆ - arcHitekt Skóry | pomarańcza, komórki macierzySte 60 minut / 160 pln

odmładzający skórę dojrzałą za pomocą komórek macierzystych oraz pomarańczy dla cery dojrzałej wymagającej pielęgnacji przeciwstarzeniowej  
intensywnie pobudzający zdolność regeneracji i odbudowy nowych komórek, przywraca właściwą teksturę komórek skóry, zaś skóra odzyskuje  
jedwabisty dotyk  oraz młodzieńczą świeżość i blask

NOWOŚĆ - vitamin balance / białe winogrona, dzika róża, miłorzęb japońSki 60 minut / 120 pln

winogonowy zabieg rozświetlający dla cery szarej, pozbawionej balsku a zarazem wrażliwej i wymagającej odżywienia.  
dostarcza skórze energetyzujący zastrzyk witalności poprzez optymalne nawilżenie i wygładzenie. pozostawia skórę dobrze odżywioną.  
redukuje oznaki zmeczenia, poprawia konycję i dodaje skórze blasku

NOWOŚĆ - acne – Stop /czarne błoto z morza martwego, zielona Herbata, bambuS  60 minut / 150 pln

oczyszczający zabieg dla cery trądzikowej, tłustej mieszanej i z rozszerzonymi porami. zapewnia głębokie oczyszczenie i zwężenie  
porów skóry poprzez uzupełnienie minerałów w skórze oraz wygładzenie i odświerzenie. reguluje wydzielanie sebum

NOWOŚĆ - men terapiS /oliwki, minerały z morza martwego, lukrecja 60 minut / 120 pln

zabieg wygładzająco – łagodzący dla mężczyzn dla cery dojrzałej.  poprawia jędrność i elastyczność skóry.  
optymalnie nawilża, wygładza i łagodzi podrażnienia.

ZABIEGI SPA DŁONIE
grapefruit terapiS /grapefruit, naSiona lnu, minerały z morza martwego 30 minut / 80 pln

zabieg wygładzający dłonie dla suchej, szorstkiej i zniszczonej skóry. wyjątkowa formuła dzięki nasionom lnu oraz grapefruitowi  
zapewnia długotrwałe odżywienie, regeneracje i aksamitną gładkość zaś minerały z morza martwego rozjaśniają przebarwienia naskórka oraz doskonale go wygładzają

ZABIEGI SPA NA STOPY
plaSter miodu  60 minut / 120 pln

doskonale pielegnujący cukrowy preparat na suchą skóre stóp oparty na oleju słonecznikowym i ekstrakcie z miodu.  
Skutecznie oczyszcza skórę stóp, wyraxnie wygładza zmiększa i nawilża

freSH lime terapiS /limonka, len, trawa cytrynowa, bambuS 60 minut / 120 pln

zabieg odświeżający do stóp dla suchej, zniszczonej skóry stóp – wymagających nawilżenia i zmiękczenia. intensywnie zmiękcza i wygładza spierzchnietą skóre stóp dzięki wysokiej 
koncentracji mocznika oraz ekstraktu z limonki, trawy cytrynowej i bambusa, zaś przyjemne uczucie świerzości i lekkości przez cały dzień gwarantują minerały z morza martwego

raj dla Stóp  45 minut / 90 pln

zabieg poprzedzony peelingiem oraz maseczką, która likwiduje syndrom ciężkich nóg, następnie rytuał kończy się masażem   

ZABIEGI SPA NA CIAŁO
vitacare /żurawina, jabłko, olej Słonecznikowy 60 minut / 150 pln

zabieg wygładzający i ujędrniający całe ciało dla każdego rodzaju skóry (z wyjątkiem wrażliwej, naczyniowej, z tendencją do żylaków) dzięki zawartemu  
ekstraktowi z żurawiny i jabłka która to pobudza odnowę naskórka wyraźnie go wygładzając i odświerzając zaś peeling na bazie papainydelikatnie rozpuszcza  
martwą zrogowaciałą skórę naskórka

Sweet Honey body /miód, len, olej Słonecznikowy/ - nowoŚĆ 60 minut / 150 pln

intensywne odżywienie i regeneracja ciała. głęboko oczyszczający peeling na bazie kryształków cukru doskonale usuwa martwe komórki  
naskórka zaś olej słonecznikowy i len z witaminą a + e skutecznie odżywia, głęboko regeneruje oraz chroni skórę przez wysuszeniem i pozostawia ją nawilżoną przez długi czas

orange terapiS /pomarańcza, ananaS, zielona Herbata, guarana, granat/ - nowoŚĆ  60 minut / 150 pln

zabieg antycelulitowy dla skóry objętej cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej odnawiający, stymulujący i wzmacniający napięcie tkanek.  
poprawia jędrność i sprężystość skóry wygładzając i zapobiegając nawrotom tak zwanej „skórki pomarańczowej“

SoczySta pokuSa /arbuz/  70 mniut / 180 pln

zabieg arbuzowy mocno nawilżający i antycellulitowy przeznaczony dla skóry suchej narażonej na działanie klimatyzacji i ekpozycji na słońce.  
zabieg również dla skóry niedotlenionej z dużą ilością toksyn

czerwone wino 70 minut / 180 pln

zabieg odmładzajacy i ujędrniający ciało dla osób w każdym wieku, narażonych na stres i zmęczenie, doskonały by pozbyć się celulitu.

peeling aromatyczny całego ciała 30 minut / 60 pln

zabieg który poprawi ukrwienie i koloryt twojej skóry

MASAŻE SPA
maSaż klaSyczny całego ciała 55 minut / 120 pln

indywidualnie dobrany do każdego klienta przez terapeutę techniki masażu powodują rozluźnienie obolałych mięśni, oczyszczają cały organizm  
wprowadzając w błogi stan relaksu i odprężenia

maSaż klaSyczny częŚciowy 25 minut / 70 pln

maSaż twarzy, Szyi i dekoltu (u mężczyzn kl. pierSiowej) 25 minut / 50 pln

maSaż leczniczy kręgoSłupa 20 minut / 50 pln

maSaż Sportowy wybranycH częŚci ciała 25 minut / 60 pln

reflekSologia – maSaż z akupreSurą Stóp 20 minut / 70 pln

refleksologia zwana też terapią zonową, to metoda terapi holistycznej polegająca na uciskaniu odpowiednich punktów zwanych refleksami. akupresura zaś to metoda leczenia 
pochodząca z chin i znana juz od 7 tyś lat.

maSaż lomi lomi 60 minut / 120 pln

Hawajski, energetyczny masaż całego ciała i duszy. pobudza krążenie, uelastycznia stawy, zmiękcza mięśnie przynosząc uczucie lekkości i rozluźnienia.  
wpływa korzystnie na wszystkie układy wewnętrzne, odmładza i poprawia jędrność skóry. 

maSaż ajurwedyjSki 60 minut / 120 pln

ajurweda to starożytny hinduski system medycyny naturalnej, którego celem jest utrzymanie zdrowego ciała i ducha. masaż ajurwedyjski  
koncentruje się na specjalnych punktach na ciele podobnych do tych co podczas akupunktury zaś masażyta wykorzystuje różne techniki masażu  
od tradycyjnych aż do ściskania skóry.

relakSujący – aromatyczny maSaż całego ciała 55 minut / 110 pln

to połączenie masażu całego ciała z przyjemną i skuteczną metodą usuwania dolegliwości przy użyciu naturalnych olejków eterycznych na bazie olivy z olivek. już Homer nazwał olivę 
złotym płynem bo odmładza, zmniejsza ból, uzdrawia i dodaje sił, zaś jeden z najsłynniejszy lekarzy greckich gallen spisał ponad 400 środków leczniczych w skład których wchodziła 
własnie oliva z olivek

MASAŻE SPA c.d.
maSaż całego ciała gorącymi kamieniami7 0 minut / 150 pln

połączenie technik masażu szwedzkiego i Shiatsu, z głębokim ciepłem i uciskiem naturalnych kamieni bazaltowych, które poprawiają przepływ energii w organiźmie, przywracają 
równowagę duszy, ciała i umysłu 

maSaż częŚciowy gorącymi kamieniami 30 minut / 80 pln

freSH maSSage 60 minut / 130 pln

masaż całego ciała poprzeddzony peelingiem aromatycznym

kokoSowy raj 60 minut / 140 pln

relaksacyjny masaż całego ciała na ciepłym olejku kokosowym. niezastąpiony dla suchej i zmęczonej skóry. zabieg wspomagany działaniem promieni podczerwonych (power Slim)

maSaż dla kobiet w ciąży 25 minut / 70 pln

relakSacyjny maSaż poprzeczny działający na Szyiny i lędźwiowy odcinek kręgoSłupa  40 minut / 80 pln

antycellulitowy masaż bańką chińską /nogi, uda, pośladki, brzuch/

ZABIEGI KOSMETYCZNE

Pielęgnacja dłoni
manicure 5 minut / 50 pln

malowanie paznokci 15 minut / 20 pln

malowanie paznokci (Hybryda) 30 minut / 50 pln

parafina 30 minut / 50 pln

Pielęgnacja Stóp
malowanie paznokci 15 minut / 20 pln

parafina Stóp 30 minut / 60 pln

pielęgnacja oczu

regulacjia brwi 15 pln

Henna z regulacją brwi 30 pln

Henna brwi 15 pln

Henna rzęS 15 pln

MIKRODERMABRAZJA (wiosna, jesień)
to jeden z najnowocześniejszych zabiegów poprawiających funkcjonowanie skóry. celem zabiegu jest delikatne niwelowanie zmarszczek likwidowanie powierzchownych blizn oraz 
opóźnienie procesu starzenia

mikrodermabrazja twarzy z ampułką 60 minut / 180 pln

mikrodermabrazja twarzy, Szyi, dekoltu z ampułką 70 minut / 270 pln

Sonofereza do zabiegu 15 minut / 30 pln

peeling kawitacyjny do zabiegu 15 minut / 30 pln



HYDROTERAPIA
jest metodą niwelowania stresu, poprzez masaż podwodny, działający odprężająco z dodatkiem różnego rodzaju substancji aktywnych

kąpiel perełkowa 15 minut / 40 pln

kąpiel perełkowa z pięciominutowym podwodnym maSażem powietrznym 20 minut / 50 pln

kąpiel perełkowo – aromatyczna 5 minut / 50 pln

kapiel algowa 15 minut / 60 pln

KAPSUŁA SPA OCEANIA (zabiegi w kapsule)
do wyboru u obSługi /tropikalny deSzcz, detokSykacjia, redukcja StreSu, aquatica i inne/  30 minut / 45 pln

detox Spa 50 minut / 190 pln

zabieg połączony z peelingiem ciała, owijaniem antycellulitowym bandażem i sauną parową .

MASAŻE MECHANICZNE
Hydro – jet 20 minut / 30 pln

mechaniczny masaż na ciepłym łóżku wodnym

grota polna 20 pln

komfortowe pomieszczenie z muzyko i światło terapią wyposażone w fotele do masażu

KOMPLEKS SAUN I JACUZZI
fińSka, parowa i jacuzzi (koedukacyjne)  1H  / 1 oS. - 35pln | 2 oS. - 50 pln  | 3 oS. - 65 pln | 4 oS. 70 pln

zewnętrzne jacuzzi 30 min/1oS. – 20 pln

Solarium 4min / 5 pln

ZABIEGI DLA DZIECI
relakSacyjny maSaż pleców 20 minut / 50 pln

malowanie paznokci + maSaż dłoni 30 minut / 30 pln

to czego doświadczą państwo w Spa & natura Hotelu niedźwiadek to kompedium wieluset lat 
doświadczenia kultury dalekiego wschodu w dbałości o symbiozę zdrowego ciała z umysłem, w połączeniu 
z rezultatem wielu lat badań prowadzonych przez renomowanych producentów kosmetyków, aby zapewnić 

najwyższej jakości kosmetyki do naszych zabiegów. 

Spa & natura Hotelu niedźwiadek to więcej niż Spa. to niezwykła przygoda dla ciała i duszy. zapraszamy 
do korzystania z całorocznego jacuzzi zewnętrznego, do kąpieli w basenie oraz do naszej sauny fińskiej 

i praowej. do państwa dyspozycji oddajemy też salę gym oraz salę do zajęć joggi, fitnesu jak również 
pomieszczenie do wyciszenia grotę polną.

Ze Strefy Spa można korzystać codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00 (zabiegi od 10:00 – 20:00)

Rezygnację z zabiegu należy zgłosić najpóźniej 4 godziny przed jego rozpoczęciem, 
aby uniknąć ponoszenia kosztów zabiegu.

Hotel Niedźwiadek
ul. Stolema 2, 83-406 wdzydze

Recepcja (24h) - tel. +48 58 686 13 13   |    kom.  +48 691 99 13 33    |    recepcja@hotelniedzwiadek.pl

Centrum SPA -  tel. +48 58 686 13 15    |    spa@hotelniedzwiadek.pl

https://www.facebook.com/niedzwiadekSpanatura

www.hotelniedzwiadek.pl


