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Wzrok. Słuch. Węch. Smak. Dotyk. 
Zadbamy o wszystkie Wasze zmysły
podczas relaksacyjnych rytuałów, 
zabiegów oraz masaży na twarz i ciało.

Zespół naszych specjalistów łączy  
siły z kosmetykami trzech marek: 
Team Dr Joseph, Environ oraz Saint Malo. 
Razem postaramy się o wasz relaks, 
regenerację i odpoczynek.

ŹRÓDLANA WODA, 
SKAŁY I PACHNĄCA ŁĄKA... 
NATURĘ ŁĄCZYMY Z NAJNOWSZYMI 
TECHNOLOGIAMI

511 ORGANIC MEDI SPA



RYTUAŁY SAINT MALO DLA 511

Rytuał odżywiający i wzmacniający skórę, przywracający jej młody wygląd. 
Składa się z peelingu, maski i masażu.
proszek skalny, magnez, potas i witamina C, aromat i napar z rozmarynu

120 min / 560,- PODRÓŻ DO JURAJSKICH SKAŁ

Rytuał relaksujący, odstresowujący, wzmacniający odporność i regenerujący.
Składa się z peelingu, kąpieli i masażu.

krem z żywicą, sole mineralne, rokitnik i różeniec górski, aromat i napar z tymian-

120 min / 520,- PODZIEMNE ŹRÓDŁO

Rytuał pobudzający zmysł dotyku, zapachu, smaku i słuchu, jak w letni dzień na 
jurajskiej łące. Wygładza i zmiękcza skórę. Głęboko relaksuje. Składa się 
z peelingu, maski i masażu.

piasek, suszone kwiaty, olejki roślinne, aromat rozmarynu i napar z macierzanki.

120 min / 540,- JURAJSKA ŁĄKA SENSORYCZNA

Rytuał oczyszczający i dotleniający skóry zmęczone, chroniący przed procesami
starzenia. Składa się z okładu enzymatycznego, maski i masażu.
glinka enzymatyczna, wytłoczyny z winogron, olej z jeżyn, kieliszek wina

90 min / 450,- RYTUAŁ NA CIAŁO WINNICA

KIERUNKOWE ZABIEGI NA CIAŁO

Zabieg według Dr Joseph jest połączeniem masażu, peelingu i alpejskiego
błota fango z drobnoziarnistym osadem o właściwościach oczyszczających, 
remineralizujących i poprawiających napięcie skóry.

90 min / 390,- ALPEJSKI DETOX

Peeling enzymatyczny wykonywany specjalną techniką stymulującą 
mikrokrążenie połączony z okładem z alg Laminaria wykazują działanie 
antycellulitowe. Masaż bańką szklaną miejsc newralgicznych stymuluje 
i oczyszcza tkankę podskórną.

90 min / 390,- ANTYCELLULIT DR JOSEPH

MASAŻE CIAŁA

Rozluźniający, mocno redukujący napięcia mięśniowe.

50 min / 370,- MASAŻ POWYSIŁKOWY / SPORTOWY

Połączenie masażu balijskiego, ajurwedyjskiego i lomi lomi, wprowadzający
w stan harmonii, redukujący napięcia mięśniowe.

50 min / 320,- AUTORSKI MASAŻ CIAŁA 511 ORGANIC MEDI SPA

Poprawia odżywienie tkanek, regeneruje mięśnie, zwiększa elastyczność  
i sprężystość stawów. 

50 min / 290,- MASAŻ KLASYCZNY

Odpręża i uspokaja umysł.

50 min / 270,- MASAŻ RELAKSACYJNY

Głęboko relaksuje, redukuje stres.

20 min / 140,- MASAŻ CZĘŚCIOWY WYBRANEJ PARTII CIAŁA

Rozgrzewa, likwiduje napięcie mięśni.

60 min / 310,- MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

Masaż próżniowy ciała, połączony z podciśnieniem wykonywany przy pomocy 
nowoczesnej aparatury LPG. Wspomaga uaktywnienie metabolizmu tkanki 
tłuszczowej. Wspomaga modelowanie sylwetki i likwidację cellulitu.

Kombinezon99,-

Jednorazowy zabieg na ciało50 min / 185,-

Seria 10 zabiegów1600,-

ENDERMOLOGIA CIAŁA

siła 
nacisku: mała średnia duża

CIAŁO



Naturalny, intensywnie nawilżający. Zabieg przeznaczony dla skór suchych, 
odwodnionych. Bogaty w ekstrakt z figi, naturalny kwas hialuronowy, kwas 
askorbinowy o działaniu przeciwutleniającym, a także aloes o działaniu
łagodzącym oraz proteiny jedwabiu, które skutecznie odżywią skórę.

75 min / 450,- ULTRA INTENSE MOISTURIZING

Naturalnie detoksykujący zabieg przeznaczony dla skór tłustych i mieszanych. 
Wspierający proces oczyszczania skóry. Regulujący wydzielanie sebum,
 łagodzący stany zapalne. Bogaty w kwas glikolowy, ekstrakt z brodaczki, 
ekstrakt z żywokostu lekarskiego, a wszystko po to, by przywrócić skórze 
naturalne piękno.

75 min / 420,- PURYFING/ANTI POLLUTION

Skuteczna ochrona skóry, ukojenie i nawilżenie. Zrównoważenie procesów 
hormonalnych. Naturalny zabieg kojący, regulujący zmiany zachodzące 
w skórze. Przeznaczony dla cer szczególnie wrażliwych, ze skłonnościami do 
łuszczycy, egzemy lub z atopowym zapaleniem skóry. Bezpieczny dla 
kobiet w ciąży i karmiących piersią oraz pacjentów onkologicznych.

60 min / 380,- CALM

Zabieg ujędrniający, poprawiający koloryt, redukujący zmarszczki oraz 
zagęszczający skórę. Połączenie koktajlu witaminowego C+E z colostrum,
mocno wzmacnia odporność skóry. Maska algowa wykorzystywana w zabiegu 
posiadająca w swoim składzie olejek miętowy, działa odmładzająco,
ujędrniająco, immunostymulująco i nawilża.

75 min / 550,- ANTI AGING PREMIUM

Zabieg redukujący przebarwienia, wyrównujący struktury skóry, regenerujący. 
Zabieg alternatywny do terapii z wykorzystaniem mocno złuszczających kwa-
sów. Retinol i kwas mlekowy obecny podczas zabiegu normalizuje wydzielanie 
sebum, oczyszcza, regeneruje oraz stymuluje syntezę kolagenu w skórze.

75 min / 450,- RADIANCE PREMIUM

Zabieg redukujący przebarwienia, wyrównujący struktury skóry, regenerujący. 
Zabieg alternatywny do terapii z wykorzystaniem mocno złuszczających kwa-
sów. Retinol i kwas mlekowy obecny podczas zabiegu normalizuje wydzielanie 
sebum, oczyszcza, regeneruje oraz stymuluje syntezę kolagenu w skórze.

75 min / 480,- MOISTURE PREMIUM

KURACJE ENVIRON

Połączenie rolowania ciepłym ręcznikiem z masażem dźwiękami mis 
tybetańskich, a także manualnego masażu pleców i masażu bańką szklaną
na newralgiczne części ciała. Zabieg redukuje napięcia mięśniowe, poprawia 
elastyczności skóry i głęboko relaksuje.

60 min / 350,- MASAŻ PLECÓW Z CIEPŁYMI OKŁADAMI I MISAMI TYBETAŃSKIMI

DODATKI DO ZABIEGÓW NA CIAŁO
30 min / 150,- KĄPIEL REMINERALIZUJĄCA / REGENERUJĄCA / ZIOŁOWA

30 min / 150,- PEELING CIAŁA

30 min / 150,- MASKA NA CIAŁO

Dla cer dojrzałych o działaniu regenerującym, ujędrniającym. Niezwykle 
efektywna pielęgnacja skóry wymagającej z intensywnie nawilżającymi oraz 
ujędrniającymi aktywnymi składnikami. Ekstrakt z hibiskusa zrelaksuje mięśnie, 
sałata morska bogata w modelujący kolagen zadziała przeciwzmarszczkowo, 
ekstrakt z marchwi ujędrni, a różeniec górski zapewni doskonałą pielęgnację.

75 min / 500,- ODNOWA KOMÓRKOWA

TEAM DR. JOSEPH

Masaż głowy, karku, ramion i pleców. Połączenie masażu manualnego i pracy 
pałeczkami bazaltowymi. Rozluźnienie napięć mięśni z zastosowaniem ciepła, 
aromaterapii i pałeczek.

60 min / 320,- MASAŻ PAŁECZKAMI BAZALTOWYMI

Doskonale odżywia i regeneruje skórę.

50 min / 290,- MASAŻ AROMATYCZNYMI ŚWIECAMI

TWARZ



HENNA BRWI Z REGULACJĄ30,-MANICURE SPA200,-

HENNA RZĘS30,-

REGULACJA BRWI20,-

HENNA BRWI I RZĘS  
Z REGULACJĄ

50,-

PAKIETY SPA

BRWI & RZĘSYDŁONIE & STOPY

Relaksujący i romantyczny pakiet dla dwojga. Peeling ciała, odżywcza maska całego 
ciała lub energetyzująca kąpiel w wannach OFURO, masaż ciała aromatyczną świecą, 
kieliszek wina, nieograniczony dostęp do strefy wellness.

Peeling całego ciała, energetyzująca kąpiel w wannach OFURO wymienna na od-
żywczy okład, masaż ciała na bazie naturalnego oleju, kieliszek wina, nieograniczony 
dostęp do strefy wellness. 

Manicure, masaż klasyczny ciała, zabieg na twarz, kieliszek wina, nieograniczony 
dostęp do strefy wellness.

Pakiet idealnie sprawdzający się jako relaks dla mam lub przyszłych mam. Zabieg dla 
kobiet w ciąży i karmiących piersią posiadający w swoim przebiegu peeling całego 
ciała, maska ujędrniająca, kosmetyczny masaż ciała. 

120 min
1000,- / para

120 min
550,- / os.

120 min
550,- / os.

90 min
400,- / os.

511 DLA PARY

511 DLA PAŃ

511 DLA PANÓW

511 DLA MAM

Zabiegi dla kobiet w ciąży są wykonywane wyłącznie w drugim trymestrze ciąży.

30 min / 120,- Dodatkowa maska na twarz w trakcie zabiegu

Oczyszczenie, rewitalizacja. Wyrównanie struktury skóry. Wykorzystanie 
nowoczesnego urządzenia OXY GENEO. Uwalniające się mikrogranulki 
z kapsułki powodują złuszczenie warstwy rogowej naskórka oraz usunięcie 
wszelkich zanieczyszczeń. W zależności od rodzaju wykorzystywanych
preparatów zabieg zapewnia działanie: 

30 min / 350,- OXY GENEO

Neorevive - odmładzające,
Neobright - rozjaśniające i odżywiające,
Balance - oczyszczające.

10 zabiegów800,-

Lifting i ujędrnienie skóry twarzy. Synteza kolagenu. Wykorzystanie
nowoczesnego urządzenia LPG poprawiającego elastyczność skóry.
Zabieg mobilizujący włókna kolagenowe i elastynowe do pracy.

20 min / 100,- ENDERMOLOGIA TWARZY

ZABIEGI DODATKOWE

Zabieg przeciwstarzeniowy, redukujący zmarszczki oraz zagęszczający skórę. 
Działa silnie rewitalizująco na skórę. Maska posiada w swoim składzie kwas 
askorbinowy, poprawiający ukrwienie, elastyczność naczyń krwionośnych, 
wspomaga produkcję kolagenu i elastyny, dając efekt ujędrnienia i wygładzenia.

60 min / 480,- ANTI AGING DLA MĘŻCZYZN

50 mim / 330,- Autorski masaż twarzy 511 Organic Medi SPA
— masaż liftingujący twarz z oczyszczającym peelingiem i regeneracyjną maską.

Nawilżenie, łagodzenie podrażnień oraz poprawienie kolorytu skóry. 
Wyrównuje jej strukturę i barwę poprzez peeling i nawilżenie głębokich warstw, 
a także uelastycznia ją i regeneruje podrażnienia. Olej z nasion jojoba odnawia 
i pomaga w odbudowie lipidowej warstwy naskórka.

75 min/ 420,- COMFORT PREMIUM

Detoksykacja i nawilżenie skóry oraz wyrównanie jej struktury. 
Wykorzystany kaolin i maska algowa z ziemią okrzemkową wspomaga działanie 
przeciwzapalne i przeciwutleniające. Esencja bogata w pantenol i ekstrakt 
z pomidora orzeźwia, rewitalizuje i oczyszcza skórę.

75 min / 420,- CLARITY PREMIUM

MANICURE HYBRYDOWY

USUWANIE LAKIERU
HYBRYDOWEGO

ZABIEG PARAFINOWY NA 
DŁONIE LUB STOPY

250,-

50,-

150,-

wyłącznie przy zabiegu 
manicure

INNE


