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ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH TERAPEUTÓW I FIZJOTERAPEUTÓW  

 z użyciem technik leczniczych i powięziowych 

1 Masaż leczniczy częściowy/całego ciała 30/60 min 100/200 zł 

2 Masaż leczniczy na bazie oleju konopnego częściowy/całego ciała 30/60 min 110/220 zł 

3 Masaż tkanek głębokich 30/60 min 110/220 zł 

4 Masaż limfatyczny manualny 60 min 220 zł 

5 Masaż leczniczy gorącymi kamieniami częściowy/całego ciała  30/60 min 150/250 zł 

6 Indonezyjski masaż leczniczy miorelaksacyjny  60 min 230 zł 

7 Masaż leczniczy stóp z elementami akupresury 40 min 160 zł 

8  Masaż leczniczy bańką chińską 30 min             120 zł 

9 
Masaż leczniczy miorelaksacyjny 
do wyboru: olejek kosmetyczny/ olejek konopny/ masło Shea/ woskiem 

częściowy 

całego ciała  

30 min 

60 min 

120 zł 

220 zł 

całego ciała, twarzy i głowy 80 min 260 zł 

CEREMONIE FIRMOWE  

na bazie uzdrowiskowych surowców naturalnych i firmowych kosmetyków Słowacki SPA 

1 
CEREMONIA SIARCZKOWO-KONOPNA TERMA SPA – zabieg wygładzająco-odżywiający, szczotkowanie na sucho 
ciała, odmładzająca maska i masaż odżywczym balsamem siarczkowo-konopnym 

80 min 250 zł 

2 
CEREMONIA KONOPNA SŁOWACKI SPA - zabieg oczyszczająco-regenerujący na bazie peelingu konopnego,  
zakończony relaksacyjnym masażem na oleju konopnym 

55 min 200 zł 

3 
CEREMONIA SIARCZKOWA SŁOWACKI SPA – nawilżająco-łagodzący zabieg na bazie maski siarczkowej,  
zakończony relaksacyjnym masażem ciała kremem siarczkowym  

55 min 200 zł 

4 
KĄPIELE do wyboru: konopna/ jodkowo-bromkowa/ magnezowa EPSOM 
                                      piwna z kuflem piwa 

15 min 
20 min 

65 zł 
85 zł 

PIELĘGNACJA CIAŁA  

1 SECRETS DE SOTHYS  woskowy peeling do ciała z masażem na maśle Shea SOTHYS 80 min 300 zł 

2 
AROMATYCZNE PODRÓŻE spersonalizowany zabieg na ciało – esencje zapachowe do peelingu, maski  
i masażu, dobierane są według upodobań klienta SOTHYS 

80 min 270 zł 

3 
AUTORSKI ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY wyszczuplający peeling ciała po którym następuje masaż porcelanowym 
akcesorium SOTHYS 

70 min  270 zł 

5 
ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO - ODMŁADZAJĄCY z modelującym peelingiem ciała i intensywnym  
masażem wyszczuplającym SOTHYS 

60 min 250 zł 

6 
HANAKASUMI zabieg z delikatnym peelingiem całego ciała, odżywczym masażem całego ciała masłem Shea  
i odprężającym masażem stóp SOTHYS 

60 min 240 zł 

7 
DOZNANIA ORIENTU zabieg z syropem, który przygotowuje skórę do peelingu złuszczającym kamieniem z glinki,  
zakończony relaksacyjnym masażem całego ciała SOTHYS 

60 min 240 zł 

8 WINBACK BEAUTY redukcja tkanki tłuszczowej (1 okolica: brzuch/uda przód/ uda tył/ pośladki) 50 min 300 zł 

9 PEELING konopny/ solny/ wyszczuplający 20 min         100 zł 
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PIELĘGNACJA TWARZY  

1 
SECRETS DE SOTHYS intensywna pielęgnacja odmładzająca z komórkami macierzystymi róży SOTHYS,  
cennym olejkiem z porcelanowych kwiatów hoi i japońskim masażem liftingującym KOBIDO  

90 min 420 zł 

2 Japoński masaż liftingujący KOBIDO  ok. 70 min 250 zł 

3 βP3 – intensywnie odmładzająca, peptydowa pielęgnacja twarzy szyi i dekoltu SOTHYS 75 min 370 zł 

4 HYDRA 3Ha  - intensywnie nawilżająco-odmładzająca pielęgnacja twarzy szyi i dekoltu  SOTHYS 75 min 370 zł 

5 RYTUAŁ KONOPNY mocno regenerujący zabieg na twarz, szyję i dekolt dla każdego rodzaju cery  50 min         220 zł 

6 SEZONOWA lub PODSTAWOWA pielęgnacja twarzy szyi i dekoltu z peelingiem, masażem i z maską SOTHYS 50 min 220 zł 

7 WYGŁADZAJĄCY ZABIEG Z WITAMINĄ C SOTHYS 60 min 260 zł 

8 ORGANICZNY ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY  pielęgnujący  twarz szyję i dekolt SOTHYS  30 min 200 zł 

9 ORGANICZNY zabieg i CRYO EYE SOTHYS 60 min 300 zł 

10 CRYO EYE  - zabieg na okolice oczu niwelujący obrzęki i cienie pod oczami SOTHYS 45 min 150 zł 

11 
WISH PRO+ jedyne urządzanie na świecie, które wykorzystuje unikalną Technologię  
Infuzji Magnetycznej i cztery różne głowice zabiegowe: peelingująca, odmładzająca,  
regenerująca oraz łagodząca do skóry trądzikowej. 

z dwiema 
kapsułkami  i 
maską 

60 min 370 zł 

z jedną kapsułką  
i maską 40 min 330 zł 
 

12 FALA RADIOWA nieinwazyjny zabieg odmładzający z peelingiem kawitacyjnym 60 min 350 zł 

13 WIELOETAPOWE OCZYSZCZANIE WODOROWE 60 min 280 zł 

14 Masaż twarzy szyi i dekoltu na kremie SOTHYS/ olejku konopnym/ masce  20 min 100 zł 

15 Peeling kawitacyjny/ peeling glikolowy/ mikrodermabrazja z maską 30 min       120 zł 

16 Maska algowa/ z ampułką SOTHYS 25/35 min 80/120 zł 

o  Dodatkowo do zabiegu na twarz: peeling kawitacyjny/ peeling glikolowy/ mikrodermabrazja  70 zł 

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ  
dr Marian Piotrowski lek. med. Specjalista Chirurgii Ogólnej 

1 Konsultacja  100 zł 

2 Kwas hialuronowy RESTYLANE 1 ml 900 zł 

3 Botoks AZZALURE 
1 okolica 
2 okolice 
3 okolice 

500 zł 
1 000 zł 
1 200 zł 

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP 

1 Pedicure SPA z peelingiem i maską/z parafiną 60/80 min 200/240 zł 

2 Pedicure kosmetyczny/z malowaniem zwykłym lakierem/ z malowaniem hybrydowym 60/70/90 min 140/160/180 zł 

3 Manicure SPA z parafiną 50 min 150 zł 

4    Podstawowy zabieg podologiczny   75 min 250 zł 

5 Zabiegi z zakresu podologii  (usuwanie odcisków, modzeli, korekcja wrastających paznokci) 30-60 min 50-150 zł 

6 Manicure japoński 50 min 100 zł 

7 Manicure/z malowaniem/ z hybrydą 45/70/90 min 90/120/140 zł 

8 Parafina na dłonie/ stopy 20 min 120 zł 

o  zdjęcie hybrydy/ żelu dodatkowo płatne  20 zł 

 


