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CUVEE PRESTIGE  EKSPLOZJA MŁODOŚCI
do 75 min  399 PLN 
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT + KREM DO KILKUDNIOWEJ PIELĘGNACJI
Luksusowa pielęgnacja oparta na unikatowym i wyjątkowym składzie, opartym na bazie komórek macierzy-
stych z białych winogron cuvee używanych do produkcji najlepszych szampanów na świecie w połączeniu ze 
złotem.Ta zaawansowana pielęgnacja łączy w sobie najnowsze odkrycia naukowe w technologii high-tech. 
Efektem pielęgnacji jest promienna, rozświetlona i wypełniona skóra, poprawa owalu twarzy, zwiększenie pozio-

mu nawilżenia, nadanie jędrności i elastyczności.

REPACELL® MŁODOŚĆ MA SWÓJ POCZĄTEK W DNA
do 75 min  369 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT + KREM DO KILKUDNIOWEJ PIELĘGNACJI
Zabieg z zastosowaniem unikalnego kompleksu TCR 3-PLUS nagrodzonego nagrodą Nobla w 2009 r., który 
jest w stanie przedłużyć żywotność i młodość komórek. Zabieg dostępny dla skór wrażliwych oraz normalnych, 
zalecany po 30. roku życia. Ma silne działanie przeciwstarzeniowe, wygładzające zmarszczki, chroniące komór-
ki naskórka przed uszkodzeniami przez czynniki zewnętrzne.

C WAKE UP
do 55 min  239 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT  
Głęboka rewitalizacja i rozświetlenie o aromacie pomarańczy i grapefruitów. Zabieg z zastosowaniem dwufazowej 
ampułki przeznaczonej do pielęgnacji skóry bladej i zmęczonej. Zawiera: witaminę C, ekstrakt z komórek macie-
rzystych owoców cytrusowych, ekstrakt z różowego grapefruita, olej migdałowy i olej jojoba. Dzięki użytej w za-
biegu hydrożelowej masce bogatej w witaminy A, E i C  Twoja skóra będzie głęboko odżywiona i zregenerowana.

SKIN POWER O2

do 55 min  189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT 
Dotlenienie komórek stymuluje ich odnowę. Skóra jest zrelaksowana, wygładzona i pozbawiona oznak stresu. 
Odzyskuje swoją witalność i blask. Po zabiegu twarz staje się promienna, odmłodzona i wspaniale odprężona.

ZABIEGI  
REWITALIZUJĄCE



REPAGEN EXCLUSIVE 6-KROTNY EFEKT ANTY AGING 
do 75 min  399 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT  
Globalna pielęgnacja Anti-Aging przeznaczona dla skór dojrzałych. Skuteczność preparatów 
oparta jest na zawartości innowacyjnego kompleksu REPAGEN składającego się z: ASC III, 
kwasu hialuronowego, Argireliny, retinolu oraz DMAE, substancji dającej efekt liftingu po-
przez zwiększenie napięcia mięśniowego. Zabieg pobudza procesy naprawcze i regenera-
cyjne skóry, długotrwale nawilża, wygładza naskórek, wypełnia bruzdy i zmarszczki oraz 
wyrównuje koloryt skóry widocznie ją rozświetlając.

RETINOL THERAPIST 
do 55 min  239 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT
Zabieg z użyciem dwufazowej ampułki przeznaczonej do pielęgnacji skóry dojrzałej, potrzebu-
jącej odżywienia. Zawiera: retinol, ekstrakt ze słodkiej, czarnej herbaty, ekstrakt z Kombucha, 
olej migdałowy, olej jojoba, Matrixyl 3000™. Efekt regeneracji wzmacniają witaminy A, E oraz C 
zawarte w hydrożelowej masce o niezwykłym aromacie pomarańczy. Zabieg pozostawia skórę 
głęboko odżywioną i delikatnie rozjaśnioną.

POWER EFFECT 
do 55 min  189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT
Zabieg regenerująco-stymulujący. Najwyższe możliwe stężenie w kosmetyce witaminy A wpły-
wa na syntezę kolagenu. Efektem jest poprawienie jędrności skóry oraz spłycenie zmarszczek. 

ZABIEGI ANTY AGING 
– REGENERACJA



HYALURON INFUSION  
do 75 min  369 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT + KREM DO KILKUDNIOWEJ PIELĘGNACJI

Hialuronowa infuzja wraz z nowatorską techniką modelingu konturów twarzy silnie nawilża i poprawia napię-

cie oraz elastyczność skóry. Zastosowanie nowej technologii XXI wieku, dostarczenia i powolnego uwalniania 

kompleksu cząsteczek czynnych kwasu hialuronowego, gwarantuje efektywne zabezpieczenie przed utratą 

wilgotności i radykalnie wpływa na kumulowanie wilgoci na dłużej. Olejki roślinne w naturalny sposób wyrów-

nują deficyty lipidowe. Przeznaczony dla każdego typu cery wymagającej przywrócenia optymalnego poziomu 

nawilżenia po 30. roku życia. Po zabiegu cera staje się jędrna, wygładzona, a zmarszczki i drobne linie stają się 

mniejsze. 

GOLDEN PUSH UP 
do 55 min  239 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Zabieg z dwufazową ampułką przeznaczoną do pielęgnacji skóry skłonnej do powstawania zmarszczek. Jej 

główny składnik aktywny to Matrixyl synthe 6 o silnym działaniu przeciwzmarszczkowym. Alginatowa maska 

z płatkami złota nadaje skórze złocisty blask i chroni przed utratą wilgoci. Skóra staje się miękka i delikatna 

w dotyku.  

EXPRESS LIFT 
do 55 min  189 PLN
TWARZ

Doskonały zabieg przed uroczystą kolacją lub ważnym spotkaniem, oparty na autorskim masażu KLAPP  

Cosmetics. Poprawia owal twarzy, widocznie likwiduje efekty zmęczenia. Skóra pozostaje napięta, rozświetlona 

i wypoczęta. Zastosowane w zabiegu substancje aktywne utrwalają natychmiastowy efekt anti-age.

ZABIEGI  
LIFTINGUJĄCO-NAPINAJĄCE



KIWICHA  ZŁOTO INKÓW Z CERTYFIKATEM BDIH
do 75 min  369 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Kultowy rytuał piękna. Dzięki zawartości wyjątkowego kompleksu składników naturalnego 

pochodzenia oraz cudownemu różano-jagodowo-czekoladowemu zapachowi gwarantu-

je niezwykłe doznania. Wyselekcjonowane aktywne składniki takie jak: amarantus, ekstrakt 

owoców acai i nasion kakaowca oraz ekstrakt z lawy, jako symbol siły, poddają Twoją skórę 

wyjątkowej pielęgnacji. Zabieg odżywia i nawilża skórę w naturalny sposób. Posiada certy-

fikat BDIH.

HYDRA FLASH MASK
55 min  189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Zabieg głęboko nawilżający z zawartością mikrokolagenu oraz glikoproteiny revitalin, które biorą 

udział w szybkim przekazie maksymalnej dawki nawilżenia i regeneracji naskórka. Działa koją-

co, przeciwzapalnie, ochronnie – wspomaga odbudowę płaszcza hydrolipidowego naskórka. 

Zabieg przeznaczony dla każdego typu skóry od 25. roku życia.

SENSITIVE TIME – BETA GLUCAN 
do 55 min  189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT
Zabieg z zawartością beta glukanu uaktywnia najważniejsze komórki immunologiczne naszej 
skóry – makrofagi. Podstawowy składnik oferowany w tym zabiegu to beta glucan pozy-
skiwany z grzybów shitake znanych w medycynie dalekiego wschodu jako „eliksir życia”. 
Dodatkowo dzięki obecności aloesu i oleju z orzechów makadamia zostaje wyeliminowane 
zaczerwienienie skóry oraz stany zapalne, również o podłożu alergicznym. Zabieg wspiera 
odbudowę włókien strukturalnych, łagodzi i koi skórę. 

ZABIEGI BEZPIECZNE
DLA KOBIET W CIĄŻY



ZABIEGI 
DLA SKÓR WRAŻLIWYCH

REPACELL SENSITIVE  
do 75 min 369 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT + KREM DO KILKUDNIOWEJ PIELĘGNACJI

Zabieg z zastosowaniem unikalnego kompleksu TCR 3-PLUS nagrodzonego nagrodą No-

bla w 2009 r., który jest w stanie przedłużyć żywotność i młodość komórek. Zabieg do-

stępny dla skór wrażliwych oraz normalnych, zalecany po 30. roku życia. Ma silne działanie 

przeciwstarzeniowe, wygładzające zmarszczki, chroniące komórki naskórka przed czynni-

kami zewnętrznymi.

 

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA – SENSITIVE  
do 60 min  269 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT 

Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób nie wymagający użycia skalpela 

dostępny dla osób z cerą wrażliwą oraz polecany dla delikatneji i wrażliwej skóry wokół 

oczu. Dzięki urządzeniu w skórze otwierają się niewielkie kanały, przez które substan-

cje czynne mogą przedostać się do głębszych warstw. Doskonale nadaje się również 

dla skór z problemem teleangiektazji. Efektem są wzmocnione naczynia i zmniejszone 

obrzęki przy jednoczesnym efekcie odmłodzenia i nawilżenia.



SENSITVE – BETA GLUCAN  
do 55 min 189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Zabieg z zawartością beta glucanu uaktywnia najważniejsze komórki immu-

nologiczne naszej skóry – makrofagi. Podstawowy składnik oferowany w tym 

zabiegu to beta glucan pozyskiwany z grzybów shitake znanych w medycy-

nie dalekiego wschodu jako „eliksir życia”. Dodatkowo dzięki obecności alo-

esu i oleju z orzechów makadamia zostaje wyeliminowane zaczerwienienie 

skóry oraz stany zapalne, również o podłożu alergicznym. Zabieg wspiera 

odbudowę włókien strukturalnych, łagodzi i koi skórę. 

SKIN COUPEROSE  
do 55 min  189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Zabieg przeznaczony dla wzmocnienia funkcji ochronnej skóry, kojącej podraż-

nienia i likwidacji stanów zapalnych naskórka. Obecność ekstraktu z końskich 

kasztanów i myszopłochu skierowana jest aby wzmocnić i uelastycznić ściany 

naczyń krwionośnych oraz aby złagodzić zaczerwienienie. Preparaty zawarte 

w zabiegu spowalniają aktywność wolnych rodników i zabezpieczają przed 

promieniowaniem UV. Wskazaniem do zabiegu jest skóra naczyniowa. 



HYALURON INFUSION 
do 75 min  369 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT + KREM DO KILKUDNIOWEJ PIELĘGNACJI

Hialuronowa infuzja wraz z nowatorską techniką modellingu konturów twarzy silnie nawilża i po-

prawia napięcie oraz elastyczność skóry. Zastosowanie nowej technologii XXI wieku, dostarcze-

nia i powolnego uwalniania cząsteczek czynnych kwasu hialuronowego, gwarantuje efektywne 

zabezpieczenie przed utratą wilgotności i radykalnie wpływa na kumulowanie wilgoci na dłużej. 

Olejki roślinne w naturalny sposób wyrównują deficyty lipidowe. Po zabiegu cera staje się jędrna, 

wygładzona o poprawionym owalu.

HYDRA SKIN BATH 
do 55 min  239 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Zabieg głęboko nawilżający z zawartością mikro-kolagenu oraz glikoproteiny revitalin, biorących 

udział w szybkim przekazie maksymalnej dawki nawilżenia i regeneracji naskórka. Działa kojąco, 

przeciwzapalnie, ochronnie – wspomaga odbudowę płaszcza hydro-lipidowego naskórka. Dwu-

fazowa ampułka przeznaczona do pielęgnacji skóry odwodnionej zawiera olej migdałowy, olej 

jojoba oraz kwas hialuronowy. Po zabiegu skóra pozostaje głęboko nawilżona i zabezpieczona 

przed utratą wilgoci.

HYDRA PLUS 
do 55 min 189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Zabieg nawilżający, chroniący przed utratą wilgotności, wyrównujący niedobory wody w głęb-

szych warstwach naskórka. Zastosowana podczas zabiegu maska o delikatnej i kremowej kon-

systencji dzięki zawartemu kwasowi hialuronowemu działa na każdym poziomie skóry. Istotnym 

elementem tego zabiegu jest obecność lizyny i karnityny, co w znaczący sposób wzmaga na-

wodnienie. Efektem zabiegu jest miękka i nawilżona skóra pozbawiona drobnych zmarszczek 

powstających na skutek odwodnienia. 

ZABIEGI 
NAWILŻAJĄCE



ZABIEGI ROZJAŚNIAJĄCE 
DLA CER Z PRZEBARWIENIAMI

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
– EVEN LIGHT  
do 60 min  269 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT 

Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny spo-

sób, nie wymagający użycia skapela. Dzięki urządze-

niu w skórze otwierają się niewielkie kanały, przez które 

substancje czynne mogą przedostać się do głębszych 

warstw. Zabieg przeznaczony dla pozbawionej blasku 

skóry z zaburzeniami pigmentacyjnymi. Wyrównuje ko-

loryt skóry, odświeża i rozświetla cerę. Poprawia stan 

napięcia skóry.

C WAKE UP 
do 55 min  239 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT 

Głęboka rewitalizacja i rozświetlenie o aromacie po-

marańczy i grapefruitów. Zabieg z zastosowaniem 

dwufazowej ampułki przeznaczonej do pielęgnacji 

skóry bladej i zmęczonej. Zawiera: witaminę C, eks-

trakt z komórek macierzystych owoców cytrusowych, 

ekstrakt z różowego grapefruita, olej migdałowy i olej 

jojoba. Dzięki użytej w zabiegu hydrożelowej masce 

bogatej w witaminy A, E i C  Twoja skóra będzie głę-

boko odżywiona i zregenerowana.



MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA – FINE SKIN   
60 min  269 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT 

Zabieg FINE SKIN przeznaczony dla cery tłustej z rozszerzonymi porami skłonnej do wypry-

sków i stanów zapalnych. Wyrównuje pracę gruczołów łojowych - ogranicza łojotok, redukuje 

stany zapalne, przyspiesza gojenie zmian ropnych. Detoksykuje skórę.

SKIN BALANCING  
do 55 min  199 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT  

Zabieg wykorzystujący kosmetyki o sile antybiotyku. Normalizuje skóry tłuste, łojotokowe z pro-

blemem trądziku w każdym wieku. W efekcie pielęgnacji unormowaniu ulega wydzielanie se-

bum, stany zapalne są zredukowane. Ograniczony zostaje proces powstawania nowych zmian 

trądzikowych. Zabieg może być wykonywany w połączeniu z peelingiem kawitacyjnym. 

 

MIKRODERMABRAZJA 
Zabieg bezbolesnego, mechanicznego złuszczania naskórka, który pobudza procesy regenera-

cyjne. Odświeża skórę, wygładza, zwęża rozszerzone pory. Zabieg poprawia koloryt  i elastycz-

ność skóry, rozjaśnia przebarwienia. Oczyszczanie metodą mikrodermabrazji idealnie przygo-

towuje skórę do innych zabiegów pielęgnacyjnych zwiększając chłonność skóry na substancje 

aktywne oraz pobudzenie procesów regeneracyjnych.

  Twarz, sonoforeza ampułki KLAPP, maska algowa   
45 minut   129 PLN

  Twarz, szyja, dekolt, sonoforeza ampułki KLAPP,  
maska algowa  
75 minut   149 PLN

  Mikrodermabarazja wykonana dodatkowo do zabiegu setowego  
lub komponowanego na twarz KLAPP  79 PLN

ZABIEGI NORMALIZUJĄCE
– OCZYSZCZAJĄCE



PEELING KAWITACYJNY 
OCZYSZCZENIE • ROZJAŚNIENIE I WYGŁADZENIE 

SKÓRY

Peeling doskonale złuszcza zrogowaciałe komórki naskórka 

oraz oczyszcza rozszerzone ujścia gruczołów łojowych. wy-

płukuje z porów skóry zalegające w nich zanieczyszczenia. 

Zabieg działa bakteriobójczo, niszczy drobnoustroje i odświe-

ża skórę.

  Twarz, szyja, dekolt  
20 min  49 PLN

  Twarz, szyja, dekolt  
+ sonofereza serum  
45 min  79 PLN

OCZYSZCZANIE MANUALNE  

do 90 min  189 PLN



ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN

MEN PROFESSIONAL SUPER FUEL 
do 60 min  299 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT  

+ KREM DO KILKUDNIOWEJ PIELĘGNACJI

„Zastrzyk energii” dla wszystkich typów męskiej skóry. Dobrane składniki aktywne na-

turalnego pochodzenia, m.in. zielona kawa, sok z brzozy, kwas hialuronowy, kompleks 

z buraka cukrowego i skrobi kukurydzianej oraz Avocadin, spełniają oczekiwania zmę-

czonej, słabo nawilżonej skóry o obniżonym napięciu. Efektem zabiegu jest skóra od-

świeżona, oczyszczona, optymalnie nawilżona i wygładzona.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA 
do 60 min 269 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT 

Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób, nie wymagający użycia skalpela. 

Dzięki urządzeniu w skórze otwierają się niewielkie kanały, przez które substancje czynne 

mogą przedostać się do głębszych warstw. Każde z sześciu dostępnych serum redukuje 

zmarszczki i wyrównuje nawilżenie oraz działa na konkretny problem skóry, któremu jest 

dedykowane. Skóra staje się odżywiona, nawilżona i napięta, a zmarszczki spłycone.

FOR MEN 
do 55 min 189 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT 

Zabieg komponowany dobrany do indywidualnych potrzeb skóry. Przywraca skórze świe-

żość, witalność i elastyczność. Koi skórę podrażnioną na skutek golenia i daje poczucie ulgi.



MEZOTERAPIA

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA 
do 60 min  269 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób, nie wymagający użycia skalpela. Dzięki urzą-

dzeniu w skórze otwierają się niewielkie kanały, przez które substancje czynne mogą przedostać się do 

głębszych warstw. Każde z sześciu dostępnych serum redukuje zmarszczki i wyrównuje nawilżenie oraz 

działa na konkretny problem skóry, któremu jest dedykowane. Skóra staje się odżywiona, nawilżona 

i napięta, a zmarszczki spłycone.

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA 
do 60 min   od 250 PLN
Zabieg regenerujący skórę, oparty na stymulacji procesów samoregulacji skóry. Nakłucia mikroigła-

mi pobudzają aktywność fibroblastów. Prowadzi to do wzmożonej produkcji kolagenu oraz elastyny, 

substancji odpowiadających za gęstość skóry. Mikrokanaliki powstałe po nakłuciach zwiększają prze-

nikanie substancji aktywncych w głąb skóry. Efekt zabiegowy: jędrniejsza skóra, spłycone zmarszczki, 

głębokie nawilżenie.

 

MEZOTERAPIA IGŁOWA  
do 75 min (w zależności od obszaru)   od 250 PLN
Niechirurgiczna metoda pozwalająca przywrócić skórze piękny i zdrowy wygląd. To jeden z najpopular-

niejszych oraz najskuteczniejszych zabiegów regeneracyjnych. Zabieg polega na bezpośrednim wstrzyk-

nięciu do skóry właściwej niewielkich dawek specjalnego mezokoktajlu.

BB GLOW 
do 60 min  399 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT
Zabieg subtelnej pigmentacji prosto z Korei! Skóra staje się rozjaśniona, koloryt ujednolicony, a prze-
barwienia zakamuflowane. Preparaty stosowane podczas zabiegu są wzbogacone w naturalne eks-
trakty roślinne oraz witaminę B3. Dla zachowania trwałego efektu utrzymującego się do pół roku zaleca 
się wykonanie 4 do 5 zabiegów. 



MASKA DETOX ZABIEG 
do 55 min  129 PLN
TWARZ

Zabieg głęboko detoksykujący

MASKA DETOX DO ZABIEGU 
do 25 min  79 PLN
TWARZ

BEAUTIFUL EYES 
do 30 min  59 PLN
OKOLICE OCZU 

Zabieg dla kobiet po 35. r.ż. mających problemy ze skórą okolic 

oczu. Zabieg długotrwale nawilża skórę, poprawia elastyczność 

i jędrność oraz wspomaga regenerację. 

MASKA IMMUN  
DECOLLETE PATCH 
do 25 min  129 PLN 
SZYJA • DEKOLT 

RĘKAWICZKI KLAPP 
do 30 min   59 PLN 
DŁONIE 

Doskonała pielęgnacja zniszczonej i szorstkiej skóry dłoni. Bo-

gactwo olei z oliwek, jojoba, sezamowego, ze słonecznika, 

z krokosza barwerskiego intensywnie nawilży i zregeneruje. 

ZABIEGI  
DODATKOWE



SKARPETKI KLAPP 
do 30 min   59 PLN 
STOPY

RETIX C 
45 min 270 PLN
TWARZ

Kompozycja Retinolu oraz witaminy C. Ma silne działa-

nie rozjaśniające, wygładzające i ujędrniające. 

CS III 
ok 75 min 139 PLN
TWARZ

Wykorzystując właściwości ASC III widocznie wygładza 

zmarszczki i nierówności skóry poprawiając jej kon-

dycję. Stanowi alternatywę dla zastrzyków kolageno-

wych. 

CLINICAL CARE  
3 STEP PEELING 
do 75 min  139 PLN
TWARZ

KWAS MIGDAŁOWY / 
GLIKOLOWY 
do 75 min  140 PLN
TWARZ

KWAS MIGDAŁOWY /  
GLIKOLOWY 
do 75 min 170 PLN
TWARZ • SZYJA • GŁĘBOKI DEKOLT

PEELING ENZYMATYCZNY 
do 25 min  30 PLN
TWARZ

MASKA KREMOWA 
do 30 min  40 PLN
TWARZ

MASKA HYDRA  
FLASH MASK 
do 20 min     79 PLN
TWARZ

MASKA A CLASSIC  
HYDROGEL FACE MASK 
do 20 min    79 PLN
TWARZ



PAKIETY  
DAY SPA

PAKIET SILVER
60 min 199 PLN
– zabieg komponowany na twarz Klapp
– masaż twarzy Day Spa

– rękawiczki Klapp

PAKIET GOLD
130 min 459 PLN
– zabieg dwufazowy na twarz Klapp
– peeling ciała o wybranej nucie zapachowej
– relaksacyjny masaż ciała Day Spa

– rękawice Klapp

PAKIET PLATINUM
150 min 599 PLN
– jedwabny peeling ciała
– jedwabny masaż ciała Day Spa
– zabieg setowy na twarz Klapp

– rękawice Klapp



MAROKAŃSKI HAMMAM 
105 min  299 PLN
Rytuał ten rozpoczyna się aromaterapeutycznym seansem w łaźni parowej. Peeling 
to oczyszczenie i odświeżenie całego ciała z użyciem oryginalnego mydła Savon Noir 
i  rękawicy Kessa. Okład z marokańskiej glinki Ghassoul działa wzmacniająco i  uela-
styczniająco. Relaksacyjny  masaż na kamiennym stole z dodatkiem oleju arganowego 
dodaje skórze blasku. Usuwa toksyny, wyraźnie wygładza i ujędrnia skórę.

MAROKAŃSKIE ZŁOTO  
75 min  239 PLN
Rytuał rozpoczyna się aromaterapeutycznym seansem w łaźni parowej. Dzięki orien-
talnym technikom mydło Savon Noir przybiera postać aksamitnej piany głęboko pi-
lingując i odświeżając skórę. Relaksacyjny masaż na kamiennym stole z dodatkiem 
oleju arganowego, zwanego płynnym Złotem Maroka, dodaje skórze blasku. Usuwa 
toksyny, wyraźnie wygładza i ujędrnia skórę. 

PEELING MAROKAŃSKI  
45 min  129 PLN
Oczyszczanie zgodne ze starą marokańską tradycją przy użyciu mydła Savon Noir 
i rękawicy Kessa. Wszystko poprzedzone rozluźniającym seansem w łaźni parowej. 
Doskonale przygotowuje skórę do opalania powodując, że opalenizna jest dużo trwal-
sza, a jej koloryt wyrównany.

ZABIEGI  
MAROKAŃSKIE



CEREMONIE 
WELLNESS

GŁĘBIA OCEANU 
120 min  369 PLN
Naturalne kryształy soli morskiej pozyskiwane z oceanu delikatnie oczyszczają skórę 

pozostawiając ją jedwabiście gładką. Koktajl z alg nawilża i uelastycznia skórę twarzy. 

Zabieg pobudza siły witalne organizmu przez odżywcze składniki wyważone w zmysło-

wych konsystencjach produktów oraz relaksacyjnym masażu Lomi Lomi kołyszącym 

w rytmie fal. 

DOTYK JEDWABIU  
110 min  289 PLN
Rozświetlający peeling z wyciągu oleju szafranowego i jojoba, nada całemu ciału ele-

gancką gładkość. Jedwabiste mleczko do masażu nawilży i utworzy na powierzchni 

skóry delikatną warstwę, czyniąc ją odżywioną i aksamitną w dotyku. Odpoczynek pod 

maską algową to prawdziwa uczta dla suchej i wrażliwej cery. 

CZEKOLADOWA ROZKOSZ 
75 min  239 PLN
Peeling delikatnie masuje skórę, poprawiając cyrkulację krwi, a intensywny aromat 

czekolady pozostawia kuszący zapach. Wysoka zawartość ziaren kakaowca z Wy-

brzeża Kości Słoniowej pobudza zmysły i daje poczucie odprężenia przy relaksacyj-

nym masażu.

ROKITNIKOWY RYTUAŁ ODPRĘŻENIA
90 min  259 PLN
Kuracja głęboko oczyszczająca przynosi skórze komfort i blask. Wykorzystane 

w peelingu składniki aktywne przyspieszają regenerację skóry, usuwają obumarły na-

skórek oraz wpływają na przywrócenie prawidłowych procesów odpowiedzialnych za 

nawilżenie w naszej skórze. Intensywna czerwona barwa oleju wynika z wysokiej za-

wartości witaminy A odpowiadającej za właściwości regeneracyjne, przeciwzmarszcz-

kowe oraz antyoksydacyjne. Głęboko relaksacyjny, harmonijny masaż całego ciała 

rozluźnia napięte mięśnie oraz pozwala na głęboki relaks na poziomie ciała i umysłu.



PIELĘGNACJA 
CIAŁA

INTENSYWNE WYSZCZUPLANIE 
75 min  319 PLN 
Zabieg owijania problematycznych partii ciała w bandaże marki KLAPP z linii Repagen Body, nasączone skutecznymi 

składnikami takimi jak tygrysia trawa i kofeina, opóźnia proces starzenia, napina oraz energetyzuje skórę. Użycie ban-

daży COFFEE powoduje utratę centymetrów w obwodzie ud i uniesienie pośladków. Łagodniejsze bandaże SLIM 

umożliwiają przeprowadzenie zabiegu nawet przy problemach żylnych. Efektem zabiegu jest wyszczuplone, jędrne 

ciało, bardzo gładka skóra oraz redukcja cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej.

JĘDRNE CIAŁO 
do 65 min  229 PLN  
Krótki zabieg dający natychmiastowy efekt napinający i wygładzający skórę ciała. Dzięki kompozycji wyciągów z alg, 

soli morskiej, bluszczu i kofeiny wspomaga redukcję cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej oraz pobudza mikrokrą-

żenie krwi i limfy. Efektem zabiegu jest redukcja tkanki tłuszczowej, detoksykacja i wygładzenie skóry. Może stanowić 

jeden z etapów terapii modelującej sylwetkę.

LEKKIE NOGI 
60 min  159 PLN  
Masaż polegający na drenażu limfatycznym kończyn dolnych, opiera się na przepychaniu zalegającej chłonki w stro-

nę węzłów chłonnych. Specjalistyczny masaż doskonale wpływa na organizm odpowiednio odżywiając i dotleniając 

go. Odpręża, dodaje zastrzyku energii i relaksuje. Dzięki zastosowaniu drenażu limfatycznego nogi przestają być 

ociężałe. Drenaż limfatyczny kończyn dolnych przynosi ulgę już po przebyciu pierwszego masażu. 

PEELING CAŁEGO CIAŁA 
25 min  99 PLN
Zabieg, który złuszczy i usunie martwy naskórek. Wygładzi, rozjaśni, pomoże zregenerować skórę. Nuta zapacho-
wa peelingu do wyboru w SPA.

KĄPIELE
30 min  199 PLN / 1-2 osoby
Wyjątkowy czas spędzony z ukochaną osobą w specjalnie przygotowanym gabinecie. Otuli zmysły kojącymi za-
pachami oraz pozwoli się zrelaksować. Do wyboru nuty zapachowe: różana lub cytrusowa.



MASAŻE

HAWAJSKI MASAŻ LOMI LOMI  
90 min  269 PLN
Lomi Lomi nie jest masażem wyłącznie fizycznym. Uznawany jest za jeden z najcudowniejszych 
na świecie, nazwany „masażem kochających rąk”. Każdy jest wyjątkowy, niepowtarzalny i dlatego 
wrażenia za każdym razem mogą być zupełnie inne. Lomi Lomi pomaga osiągnąć równowagę po-
między ciałem, umysłem i duchem.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 
60 min  219 PLN
90 min  269 PLN
Połączenie ciepłych kamieni bazaltowych z odpowiednimi technikami masażu relaksacyjnego i aku-
presury jest zbawienne dla zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu współczesnego człowieka. 
Relaksuje i regeneruje całe ciało i umysł. Zastosowanie ciepła kamieni poprawia krążenie i metabo-
lizm. Oczyszcza organizm z toksyn.

MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ 
60 min  199 PLN
Masaż aromatycznym woskiem świecy, który składa się ze szlachetnych maseł i olejów roślinnych.  
Całość została wzbogacona woskiem pszczelim i witaminą E. Podgrzany do optymalnej temperatury 
doskonale rozprowadza się na skórze czyniąc ją gładką i pachnącą, a bogata zawartość składników 
zapewnia silnie nawilżające działanie. Pobudza zmysły i gwarantuje niepowtarzalne doznania.

MASAŻ CZEKOLADĄ 

60 min 179 PLN
Relaksacyjny masaż całego ciała na aksamitnym maśle czekoladowym. Pielęgnuje ciało i koi zmysły.

MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY  
60 min  189 PLN
90 min  249 PLN
Masaż idealny dla miłośników różnych aromatycznych doznań. Wykonywany technikami klasyczny-
mi jest idealnym sposobem na zmęczenie zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Nuta zapachowa oleju 
do wyboru w SPA.



MASAŻ RELAKSACYJNY 
30 min  99 PLN   
60 min  159 PLN 
Relaksacyjny masaż całego ciała oparty na klasycznych technikach. Poprawia krąże-
nie krwi oraz rozluźnia mięśnie, łagodząc dolegliwości takie jak: bóle pleców, głowy 
i karku. 

MASAŻ GŁĘBOKO ROZLUŹNIAJĄCY 
60 min  179 PLN
Olej z zielonej herbaty działa głęboko rozluźniająco na mięśnie. Doskonale sprawdza 
się po stresującym dniu. Niweluje napięcia mięśni, a zawarta w oleju witamina E od-
żywia skórę.

MASAŻ ANTYCELLULITOWY 
45 min  119 PLN
Masaż bańką chińską wybranych partii ciała dotkniętych cellulitem. Zaleca się wyko-
nanie 10 masaży w serii.

MASAŻ LECZNICZY 
30 min 119 PLN
40 min 129 PLN
70 min 199 PLN 
Połączenie klasycznych technik masażu z technikami wykorzystywanymi w rehabili-
tacji – masażem tkanek głębokich i terapią punktów bolesnych tzw. punktów spusto-
wych. Silnie rozluźnia zmęczone i obolałe mięśnie, działa przeciwbólowo. Zalecany 
dla osób przemęczonych pracą, narzekających na dolegliwości bólowe w różnych 
partiach ciała.

MASAŻ TWARZY 
30 min  89 PLN
Masaż twarzy poprawia jej owal oraz napina i uelastycznia skórę. Zawarty w kremie 
wosk pszczeli, zwany złotem natury, odżywia i wygładza skórę, ma właściwości bak-
teriobójcze i nie zatyka porów umożliwiając skórze oddychanie.

MASAŻ STÓP 
20 min  89 PLN
Masaż daje ulgę zmęczonym stopom. 



BRWI 1200 PLN

KRESKI GÓRNE 600 PLN

KRESKI DOLNE 600 PLN

KRESKI GÓRNE I DOLNE 1000 PLN

KONTUR UST + CIENIOWANIE 1000 PLN

KONTUR UST + WYPEŁNIENIE 1200 PLN

MAKIJAŻ PERMANENTNY  
METODA MASZYNOWA



KOSMETYKA  
PODSTAWOWA

DEPILACJA WOSKIEM  TRADYCYJNY/LYCON

Łydki  59/89 PLN
Nogi całe 95/– PLN 
Brazylian  –/159 PLN 
Bikini  59/99 PLN 
Ręce  45/79 PLN 
Pachy  45/69 PLN
Wąsik/broda 25/45 PLN 
Plecy  110/– PLN

PIELĘGNACJA DŁONI
Manicure z malowaniem/z odżywką  53 PLN
Manicure hybrydowy  83 PLN
Manicure japoński 79 PLN

PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure z malowaniem/z odżywką  93 PLN
Pedicure hybrydowy  125 PLN
Pedicure hybrydowy + peeling oraz masaż stóp 10 min.  139 PLN

PIELĘGNACJA OPRAWY OCZU
Regulacja brwi  25 PLN
Henna brwi  25 PLN
Regulacja, henna brwi  45 PLN
Regulacja, henna brwi i rzęs  55 PLN



Regatta Hotel Restauracja Spa****

ul. Chojnicka 49, 60-480 Poznań

tel. 502 78 78 81
spa@regattahotel.pl
www.regattahotel.pl
www.facebook.com/regatta.spa/
www.instagram.com/regatta_wellness_dayspa/

NAJLEPSZY PREZENT
VOUCHERY SPA


