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Nie muszą Państwo planować
dalekich, egzotycznych podróży,
aby nabrać sił.
W magicznym świecie
Hotelu Woiński Spa****
możecie odetchnąć od codzienności,
podarować sobie chwilę luksusu
i odprężenia.
Wybierz się z nami w fascynującą
podróż zmysłów do niezapomnianego
świata Hotelu Woiński Spa****
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ZABIEGI SPECJALISTYCZNE
PEELING KAWITACYJNY
Nowoczesna metoda wykorzystywana do bezbolesnego i głębokiego oczyszczania skóry, alternatywa dla tradycyjnej metody manualnego oczyszczania twarzy.
KAWITACJA - 50zł
KAWITACJA + PIELĘGNACJA - 170zł
OCZYSZCZANIE MANUALNE do każdego zabiegu - 50zł
OXYBRAZJA WODNO – TLENOWA - 250zł (85’)
To nowy rodzaj eksfoliacji wodno-tlenowej uzyskiwany poprzez
zastosowanie strumienia cieczy pod ciśnieniem.
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
Zabieg mechanicznego złuszczania naskórka, odmładza skórę,
rozjaśnia przebarwienia, spłyca zmarszczki i powierzchowne blizny, zmniejsza rozszerzone pory.
MIKRODERMABRAZJA + PIELĘGNACJA - 200zł (80’)
RF FALE RADIOWE - REDUKCJA ZMARSZCZEK I LIFTING (80’)
Zastosowanie: likwidacja zwiotczeń - lifting twarzy, szyi i dekoltu, poprawa napięcia policzków, poprawa owalu twarzy – likwidacja tzw. „chomików”, obkurczenie zwisającego podbródka,
złagodzenie fałdów nosowo-wargowych, wygładzenie zmarszczek i kurzych łapek, wzmocnienie odporności skóry, poprawa
krążenia krwi.
TWARZ + PIELĘGNACJA - 220zł
TWARZ + SZYJA + PIELĘGNACJA - 240zł
TWARZ + SZYJA + DEKOLT + PIELĘGNACJA - 260zł

ZABIEGI LASEROWE IPL
SYSTEM IPL
Wykorzystuje krótkie, bezpieczne impulsy światła emitowanego
przez lampę błyskową.
TWARZ, SZYJA, DEKOLT - 400zł
TWARZ LUB DEKOLT - 250zł
TWARZ LUB DEKOLT + PIELĘGNACJA - 380zł
REDUKCJA PRZEBARWIEŃ - IPL
TWARZ, SZYJA, DEKOLT - 400zł
TWARZ LUB DEKOLT - 250zł
TWARZ LUB DEKOLT + PIELĘGNACJA - 380zł
ZMIANY NACZYNIOWE
TWARZ, SZYJA, DEKOLT - 400zł
TWARZ LUB DEKOLT - 250zł
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ZABIEGI SPECJALISTYCZNE RHONDA
Rhonda Allison to marka, która jest liderem na amerykańskim
rynku w dziedzinie medycyny estetycznej od 30 lat.
Rhonda ACNE - 200zł
Rhonda - zabieg dobrany - 250zł
Rhonda Anti-age - 300zł

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE
Z ZAKRESU KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ
ZABIEG MEZOTERAPII MIKROIGŁOWEJ - 350zł
Zabieg polegający na pobudzeniu i regeneracji włókien kolagenu i elastyny przy mechanicznej stymulacji oraz poprzez wprowadzenie koktajlu, pozyskując jędrność skóry.
TWARZ, SZYJA, DEKOLT - 400zł
TWARZ LUB DEKOLT - 250zł
TWARZ LUB DEKOLT + PIELĘGNACJA - 380zł
MAKIJAŻ PERMANENTNY
BRWI – METODA WŁOSKOWA - 700zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY DE LUX
LIFTINGUJĄCY ZABIEG BANKIETOWY - 150zł (50’)
Luksusowy zabieg o działaniu liftingu, przywraca energię życiową i odmładza najbardziej wymagającą skórę. Po zabiegu makijaż trzyma się świetnie przez całą noc.
ZABIEG OCZYSZCZANIA SKÓRY - 200zł
Celem zabiegu jest pozbycie się nadmiaru wydzieliny łojowej,
jak również zaskórników, prosaków. Odnosi się do oczyszczania
skóry normalnej i mieszanej, lecznicze natomiast w przypadkach skóry tłustej, łojotokowej, trądzikowej i problematycznej.
HOMEO ROSE –SKÓRA NACZYNIOWA, Z CHRONICZNYM
ZACZERWIENIENIEM - 220zł
Zabieg skutecznie zwalcza problem rozszerzonych naczynek,
uszczelnia ściany naczyń włosowatych, znacznie redukuje zaczerwienienia, pomaga w zwalczaniu trądziku różowatego,
wzmacnia barierę skórną.
RETIVITAL C „ŹRÓDŁO MŁODOŚCI” - 250zł (80’)
Zaawansowane technologicznie produkty są dostępne w dużym stężeniu, przez co głęboko wnikają w naskórek. Poprawia
napięcie skóry oraz zapewnia dostarczenie odpowiedniej dawki
witamin.
ZABIEG VIP - 180zł (45’)
Profesjonalny zabieg, który jest w stanie zapobiec starzeniu skóry. Daje nadzwyczajne wyniki już po pierwszym zabiegu.
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ZABIEG ODMŁADZAJĄCY Z KWASEM HIALURONOWYM
„PIELĘGNACJA SUKCESU” - 250zł (80’)
Zabieg modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki, pobudza produkcje kolagenu i elastyny.
ZABIEG ODMŁADZAJĄCO LIFTINGUJĄCY ZŁOTY BLASK
Z 24k złotem - 250zł (80’)
Wyjątkowo ekskluzywny zabieg, łączący zalety złota i niezwykle aktywnych w działaniu kosmetycznych składników, których
zadaniem jest odtwarzanie: włókien kolagenowych, tkanki podskórnej, która modeluje owal twarzy, stymuluje metabolizm.
ZABIEG SHIN TAI DLA NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH 270zł (90’)
Shin tai odwołuje się do siły samoleczenia. Odmładzający i relaksujący zabieg, który pozwala pozbyć się stresu.
ZABIEG DOBRANY DO RODZAJU CERY + KONSULTACJA
- 250zł (80’)

PIELĘGNACJA OKOLIC OCZU
ZABIEG PIELĘGNACYJNY NA OKOLICE OCZU - 250zł
Skóra wokół oczu będąca najdelikatniejszą częścią twarzy, jest
często naprężana i rozciągana, dlatego trzeba ją odpowiednio
pielęgnować już od 25 roku życia, kiedy zaczyna zmniejszać się
produkcja kolagenu.

STREFA MĘSKA
ZABIEG „ENERGY MAN” - 180zł
Profesjonalny zabieg energetyzująco-dotleniający. Wspomaga
proces odnowy płaszcza lipidowego oraz wspomaga odnawianie naskórka. Redukuje podrażnienia, a skóra nabiera blasku i
efektu rozświetlenia.
ZABIEG HOMME DLA MĘŻCZYZN - 200zł (80’)
Zestaw z maską algową opracowany specjalnie z myślą o pielęgnacji skóry mężczyzn.
PEDICURE MĘSKI - 130zł

SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA CIAŁA
ANTYCELLULITOWY MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ - 120zł (45’)
Podczas zabiegu aplikujemy na skórę specjalnie skomponowaną oliwkę zawierającą składniki aktywne. Poprawa jędrności
skóry zauważalna jest już po kilku zabiegach.
LIPORADIOLOGIA
Liporadiologia jest jedną z najnowocześniejszych metod walki
z tkanką tłuszczową. Łączy w sobie działanie m.in. światłoterapii,
fal radiowych i vacum. dzięki czemu jest wysoce efektywna.
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BRZUCH I BOCZKI - 150zł
UDA - 150zł
POŚLADKI - 150zł
KRIOLIPOLIZA
Kriolipoliza to wymrażanie komórek tłuszczowych, które są następnie naturalnie usuwane z organizmu.
Cena jednego zabiegu jest zależna od obszaru ciała:
BRZUCH - 120zł
BOCZKI - 190zł
UDA - 190zł
POŚLADKI - 190zł
KRIOTERAPIA Z KONSULTACJĄ
Jest to forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatur
poniżej 0°C.
20zł/1 PRZYŁOŻENIE
UJĘDRNIAJĄCY ZABIEG NA BIUST - 180zł
Wskazania do zabiegu po kuracjach odchudzających, po ciąży i
karmieniu piersią, po zbyt silnej ekspozycji na słońce, w okresie
menopauzy i wahań hormonalnych.
ZABIEG DOBRANY ANTYCELLULITOWY - 200zł
Po konsultacji oraz zdiagnozowaniu problemu, zostanie dobrany rodzaj terapii.

ZABIEGI PIELEGNACYJNE NA CIAŁO
PEELING CIAŁA - 120zł (20’)
Dzięki dużej zawartości minerałów nie tylko umożliwia poprawę
struktury i trwałe nawilżenie. Natychmiastowe działanie sprawia, że skóra staje się miękka i odświeżona. Rodzaje peelingów:
• kawowy,
• czekoladowy,
• kokosowy,

• żurawinowy,
• złoty,
• kawiorowy.

OKŁAD ODCHUDZAJĄCY NA BAZIE ALG - 200zł
Algi są bogactwem morza. Wykazują się silnym działaniem detoksykacyjnym, oczyszczają organizm z nadmiaru wody i toksyn, pomagają zremineralizować organizm.
KRÓLEWSKA PIELĘGNACJA SHEA BUTTER - 270zł (65’)
Jest to zabieg działający regenerująco na skórę. Optymalny przy
starzeniu się skóry.
KĄPIELE SPA (20’)
• Pudrowa - 60zł
• Algowa - 80zł
• Borowinowa - 50zł
• W mleku - 80zł
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RYTUAŁY SPA
RYTUAŁ KAWOWY
Wyjątkowy rytuał, który od początku do końca przepełnia zmysły aromatycznym zapachem świeżo palonych ziaren kawy.
Kawa, bogata w kofeinę, posiada właściwości antycellulitowe i
wyszczuplające.
RYTUAŁ KAWOWY - 200zł (60’)
RYTUAŁ KAWOWY SPA - 300zł (95’)
CZEKOLADOWA PIESZCZOTA ZMYSŁÓW
Pachnący słodyczą i gorącą czekoladą rytuał w jednej chwili
wprawia w doskonały nastrój, odpręża i nastawia pozytywnie
do życia. Pachnąca czekolada posiada również potwierdzone
właściwości wyszczuplające i antycellulitowe.
CZEKOLADOWA PIESZCZOTA ZMYSŁÓW - 200zł (60’)
CZEKOLADOWA PIESZCZOTA ZMYSŁÓW SPA - 300zł (95’)
AMAZONIA SPA
Siła i bogactwo dżungli amazońskiej, wspaniały, pachnący zabieg na ciało i twarz, działa kojąco na skórę i zmysły.
PEELING AMAZOŃSKI - 120zł (20’)
MASKA AMAZOŃSKA - 120zł (20’)
KOMPLET - 300zł (95’)

MASAŻE LECZNICZE
MASAŻ KLASYCZNY PLECÓW - 90zł (30’)
KLASYCZNY MASAŻ CIAŁA - 150zł (50’)
Masaż poprawia elastyczność skóry, sprawność mięśni, wpływa
korzystnie na torebki stawowe i wiązadła.
MASAŻ KRĘGOSŁUPA BAŃKĄ CHIŃSKĄ METODĄ BODY
SHAPING - 120zł (30’)
Masaż ten przynosi ulgę i ukojenie w przypadku różnych dolegliwości poprzez energetyzowanie i rozgrzanie odpowiednich
punktów ciała. Doskonale uspokaja i relaksuje.
REGENERACJA KRĘGOSŁUPA BAŃKĄ BAMBUSOWĄ 180zł (45’)
Doskonały masaż dla osób prowadzących siedzący tryb życia,
zestresowanych i zmęczonych pracą.
MASAŻ SHIATSU - 200zł (60’)
Jest masażem uciskowym wywodzącym się z Japonii. Masaż ten
powoduje, iż ciało powraca do równowagi, homeostaza zostaje
zachowana.
Masaż przeprowadzany jest w luźnym ubraniu na macie.*
*Do masażu wymagany jest strój sportowy.
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MASAŻ TAJSKI - 300zł (75’)
Masaż tajski przeznaczony jest zarówno dla osób zdrowych jak i
chorych. Jest to intensywny masaż, polecany osobom chwilowo
wyczerpanym pracą, zmęczonym i zestresowanym.*
Masaż przeprowadzany jest w luźnym ubraniu na macie.
MASAŻ TAJSKI PLECÓW - 120zł (30’)
*Do masażu wymagany jest strój sportowy.

MASAŻE RELAKSACYJNE
AYURVEDA
Głęboko relaksujący masaż całego ciała połączony z polewaniem masowanych partii ciała ciepłymi olejami ziołowymi.
MUKABHYANGA - MASAŻ GŁOWY - 100zł (25’)
AYURVEDA ABHYANGA - TYLKO CIAŁO - 190zł (50’)
AYURVEDA CAŁEGO CIAŁA Z GŁOWĄ - 260zł (80’)
AYRUVEDA KATI BASTI - 180zł (50’)
Regeneruje zarówno kręgosłup jak i poprawia sprawność całego układu nerwowego, dzięki czemu ma silne działanie relaksacyjne.
SHIRODARA - RELAKSACYJNY MASAŻ GŁOWY MŁODOŚCI I
DŁUGOWIECZNOŚCI - 220zł (60’)
To jeden z najważniejszych masaży ayurvedyjskich. Pobudza
pracę gruczołów wydzielania wewnętrznego (przysadka, szyszynka). Poprawia pamięć, rozszerza percepcję i intuicję.
AMAZONIA SPA
Siła i bogactwo dżungli amazońskiej, wspaniały, pachnący zabieg na ciało i twarz, wykorzystujący wiedzę i siłę natury, działa
kojąco na skórę i zmysły.
SHIRODARA Z AYURVEDĄ - 320zł (90’)
AROMATERAPEUTYCZNY MASAŻ CAŁOŚCIOWY - 160zł (50’)
Masaż pozytywnie wpływa na samopoczucie, obniża napięcie
mięśni, wprawia w dobry nastrój, poprawia ukrwienie oraz funkcjonowanie układu oddechowego.
MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ - 170zł (50’)
Masaż aromatyczną świecą to znakomity sposób na relaks i odprężenie.
MASAŻ BAMBUSAMI 160zł (45’)
To orientalny, relaksacyjny masaż wykonywany za pomocą pałeczek bambusa, które są rolowane po ciele.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI - 170zł (45’)
To orientalny, relaksacyjny masaż wykonywany za pomocą pałeczek bambusa.
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MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI - 180zł (45’)
Stemple nasączone są bardzo gorącym olejem i za ich pomocą
masuje się punktowo całe ciało.
MASAŻ LOMI LOMI - 220zł (50’)
Charakterystyczne dla tej techniki jest masowanie przedramionami i wykonywanie tanecznych, pełnych gracji ruchów, przez
co charakteryzuje się wyjątkową harmonią i pięknem.
REFLEKSYJNY MASAŻ STÓP - 80zł (25’)
Poprzez stymulowanie specyficznych sfer na stopach, które odpowiadają poszczególnym narządom, gruczołom i strukturom
ciała, osiągane jest wrażenie absolutnego rozluźnienia i orzeźwienia. Masaż ma zbawienne działanie na cały organizm.
MASAŻ STÓP Z KĄPIELĄ - 80zł (30’)
Umiejętny dotyk nóg oddziałuje na wszystkie partie naszego
ciała.
RELAKSACYJNY MASAŻ TWARZY - 80 zł (20’)
Masaż oparty na technikach masażu klasycznego, ma przede
wszystkim zadanie odprężające. Mechaniczne oddziaływanie
na tkankę zwiększa ukrwienie skóry oraz sprzyja usunięciu martwego naskórka.

KOBIETA W CIĄŻY
RYTUAŁ STÓP Z MASAŻEM KARKU - 120zł (30’)
Kąpiel stóp w kolorowych pudrowych pudrach z rozluzniającym
masażem karku na ciepłych olejach. Następnie wykonywany
jest masaż na bazie naturalnego masła shea.
RELAKSACYJNY ZABIEG NA TWARZ POŁĄCZONY
Z MASAŻEM DŁONI LUB STÓP - 160zł (75’)
Zabieg nawilżający i odżywczy dla skóry. Pierwszym etapem zabiegu jest demakijaż i kremowy peeling .Kolejny etap to relaksujący masaż twarzy, szyi i dekoltu, który ma za zadanie poprawę
mikrokrążenia, pobudzenie komórek skóry do regeneracji jak
również zrelaksowanie. Na koniec na twarz, szyję i dekolt aplikowana jest maska witaminowa, w celu odżywienia skóry.
UJĘDRNIAJĄCY ZABIEG NA CIAŁO - 280zł (45’)
Delikatny i relaksujący peeling całego ciała po którym zostanie
wmasowane masło shea.

DZIECIĘCE SPA
MASAŻ OLIWKOWY - 50zł
MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ - 50zł
MANICURE KSIĘŻNICZKOWY - 50zł
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do 13 lat

RELAKSACYJNY MASAŻ TWARZY - 80 zł (20’)
REGULACJA BRWI 
LIFTING I BOTOX RZĘS 
HENNA
HENNA BRWI 
HENNA RZĘS 
KOMPLET 

30zł
150zł
30zł
30zł
50zł

WIZAŻ

100zł

PIELĘGNACJA DŁONI
MANICURE KLASYCZNY 
SPA MANICURE 

100zł
150zł

PIELĘGNACJA STÓP
PEDICURE KLASYCZNY 
SPA PEDICURE 

130zł
200zł

PARAFINOTERAPIA
DŁONIE 
STOPY 
DEPILACJA WOSKIEM
WĄSIK 
BRODA 
TWARZ 
PACHWINY 
POŚLADKI 
PACHY 
BRZUCH 
PLECY 
TORS 
RĘCE 
CAŁE NOGI 

80zł
80zł
15zł
15zł
60zł
35zł
60zł
30zł
30zł
60zł
60zł
60zł
100zł

STREFA WELLNESS
Korzystanie ze strefy wellness (basen, jacuzzi, sauna sucha, sauna IR, łaźnia fińska, grota solna).
CENA ZA GODZ. - 30zł
SZLAFROK LUB DODATKOWY RĘCZNIK - 10zł.
Przy zabiegach powyżej kwoty 250zł dostęp do strefy wellness
bezpłatnie do wykorzystania w dniu zabiegu przez 2h.
LEŻANKA SUN SKY
1min. - 2zł
SOLARIUM
1min. - 2zł

REGULAMIN REZERWACJI I ANULACJI ZABIEGÓW
w Hotelu Woiński Spa
Rezerwacji zabiegów w dziale SPA należy dokonać jak najwcześniej,
aby zapewnić sobie dogodny termin i godzinę.
Na umówione zabiegi najlepiej przyjść w szlafrokach,
które dostępne są w pokojach hotelowych.
Zapewniamy bieliznę jednorazową,
którą otrzymacie Państwo od terapeutów w dziale SPA.
Do SPA zaleca się przyjść na 5 minut przed planowanym zabiegiem.
Spóźnienie na planowane zabiegi odbywa się
kosztem czasu przewidzianego zabiegu.
Odwoływanie umówionego terminu w SPA
do 8 godzin przed planowanym terminem - bez kosztowo

do 3 godzin przed planowanym terminem - 50% wartości zabiegu

mniej niż 3 godziny przed planowanym zabiegiem - całość wartości zabiegu.


ul. Ratuszowa 3 69-210 Lubniewice
Recepcja Hotelu: tel. +48 95 755 75 55
Recepcja Spa: tel. +48 95 755 77 04
rezerwacja@woinskispa.pl
www.woinskispa.pl
•

