
MASAŻE:

1.Masaż twarzy 90 zł

2. Masaż stóp 80 zł

3. Masaż pleców:

- relaksacyjny 80 zł

- leczniczy 80 zł

- gorącymi kamieniami 90 zł

4. Masaż nóg (masaż na zmęczone nogi)  120 zł

5. Masaż wyszczuplający(masaż modelujący na wybrane partie ciała) 140zł

6. Masaż relaksacyjny (odprężający masaż rozluźniający)  140 zł

7. Masaż aromatyczny (na bazie aromatycznych olejków)  150 zł

8. Masaż klasyczny (dynamiczny masaż rozluźniający mięśnie)  180 zł

9. Masaż Shea (odżywczy masaż na bazie 100% masła Shea)  180 zł

10. Masaż gorącymi kamieniami   200 zł
(relaksacyjny masaż z wykorzystaniem kamieni bazaltowych)

11. Masaż ciepłą czekoladą   200 zł
(relaksacyjny masaż na bazie prawdziwej czekolady)

12.Masaż antystresowy   220 zł
(przywraca równowagę, niweluje stres, redukuje napięcie 
mięśniowe)

13. Masaż synchroniczny 220 zł/ os, 440 zł/ para
(masaż głęboko relaksujący na dużej ilości ciepłego oleju 
wykonywany jednocześnie i synchronicznie dla dwóch osób  w 
jednym gabinecie)

11. Masaż lomi lomi (hawajski masaż relaksacyjny)  250 zł

12.Pro Sleep Massage  250 zł
(innowacyjny odżywczy, aromatyczny i głęboko  relaksujący 
masaż dla spokoju ducha i ciała)

13.Masaż solą himalajską  280 zł
(ekskluzywny i rewitalizujący rytuał zawierający masaż 
twarzy oraz masaż ciała kamieniami solnymi)

14.Masaż ciepłymi olejami  280 zł
(relaksacyjny i wyciszający masaż obejmujący twarz, 
dłonie, stopy i ciało na bazie dużej ilości ciepłego oleju)

15. Masaż antystresowy +masaż stóp  280 zł
(połączenie masażu ciała niwelującego stres, redukującego 
napięcie mięśniowe z masażem stóp z elementami refleksologii)

Do Spa przychodzimy na 5 min. przed rozpoczęciem zabiegu.
Anulacji  należy  dokonać,  co  najmniej  na  4  godziny  przed
zabiegiem.  W  przypadku  nie  pojawienia  się  na  zabiegu,
Platinum Spa zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa 50 %
kosztem zamówionej usługi.

Rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacja regulaminu
dostępnego w recepcji Platinum Spa oraz na stronie

internetowej.
Cennik ważny od 10.11.2018 r.

USTROŃ, ul. Grażyńskiego 10
I PIĘTRO GABINET NR 118

Rezerwacja telefoniczna SPA508 027 987
Recepcja hotelu 33 854 43 33

spa@hotelolympic.pl
www.hotelolympic.pl

Godziny otwarcia
Pon 10-15:00, Wt - Czw. 10-19:00,

Piątek 10-21:00, Sobota 9-21:00,
Niedziela 9-15:00

USTROŃ, ul. Grażyńskiego 10

RECEPCJA SPA:508 027 987
RECEPCJA HOTELU 33 854 43 33

www.hotelolympic.pl
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PIELĘGNACJA TWARZY

1.Peeling + masaż twarzy 110zł
2. Maseczka + masaż twarzy 140 zł

3. Zabieg bankietowy 160 zł
(peeling,  maska algowa, krem)

1.Hydramemory Express 200 zł
(expresowy zabieg nawilżający, przywraca równowagę 
wodą i promienny wygląd)

2. Hydramemory 240zł
(zabieg głęboko nawilżający, przywraca równowagę 
wodną oraz młody i promienny wygląd)

3. Submile Skin Double Peel 250 zł
(przywraca odnowę komórkową, rozświetla, wyrównuje 
koloryt skóry, zawiera witaminę C)

4. Recover Touch 280 zł
(odżywczy multiwitaminowy zabieg, neutralizuje wolne 
rodniki, odżywia, uspokaja)

5. Submile Skin Activ Lift 360 zł
(przeciwzmarszczkowy, przywraca jędrność skóry i 
działa stymulująco i ochronnie)

6. Submile  Skin Deluxe Lift 400 zł
(odmładzający zabieg liftingujący, stymuluje odnowę 
komórkową, nadaje twarzy odpowiednią objętość, liftinguje)

1.Klapp CS III Collagen Stimulation 160 zł
(intensywnie nawilżająca kuracja, zwiększa 
elastyczność i poprawia strukturę skóry)

2. White Pearl Sea Delight 240zł
(pielęgnacja na bazie algi Wakame, dotlenia, odżywia, 
ujędrnia i detoksykuje, przeznaczona również dla skór 
wrażliwych)

3. Detox and Vitamins Treatment 240zł
(pielęgnacja oparta na witaminach A i C, odświeża, 
rozjaśnia, regeneruje)

4. Immun 270zł
(wygładzająco - energetyzująca pielęgnacja, nawilża i 
poprawia jakość skóry)

5. Detox and Vitamins Regeneration 290 zł
(witaminowy zabieg zatrzymujący wilgoć w skórze, 
rozświetla, redukuje oznaki zmęczenia i poprawia napięcie 
skóry)

6. Black Gold 320 zł
(przeznaczony dla cery wymagającej intensywnej 
regeneracji, cera dojrzała i skłonna do przesuszenia)

7. Caviar  Imperial Super Lift 340 zł
(liftingująco- pielęgnacyjny, wygładza i redukuje drobne
zmarszczki)

8. Men Recovery Treatment 340 zł
(zastrzyk energii dla męskiej skóry, odświeża, oczyszcza, nawilża, 
wygładza)

10. Repacell 360 zł
(luksusowa pielęgnacja zawierająca enzym młodości, 
odświeża, wygładza i rozświetla)

11. Hyaluronic 400 zł
(wspiera odnowę komórkową, chroni przed szkodliwymi 
czynnikami, rozświetla i wygładza zmarszczki)

12. CuveePrestige 450 zł
(luksusowa pielęgnacja anti-aging, pobudza syntezę kolagenu i 
kwasu hialuronowego, oczyszcza i ochrania naczynia krwionośne, 
wspomaga regenerację naskórka)

PIELĘGNACJA CIAŁA

1.Pielęgnacjadłoni 60 zł

2. Pielęgnacjastóp 80 zł

3. Pielęgnacja dłoni +masaż dłoni 100zł

4. Pielęgnacja stóp +masaż stóp 150 zł

Peelingi:

1.Peeling (do masażu ) 110zł

2. Peeling+krem 130 zł

3. Loofah Peel 160 zł
(peeling wykonywany naturalną trukwą + preparat pielęgnacyjny)

Rytuały:

1.Coconut Ritual 240zł
(naturalny peeling kokosowy połączony z 
relaksacyjnym masażem)

2. Shea Ritual 300 zł
(peeling ciała połączony z odżywczym masażem na 
bazie naturalnego masla Shea)

3. Aloha Ritual 370 zł
(peeling wykonywany naturalną trukwą połączony z 
masażem lomi lomi)

Rytuały na twarz i ciało:

1.Tranquillity Face & Body Ritual 320 zł
(relaksująco – nawilżający zabieg na twarz i ciało, 
rozluźnia napięte mięśnie, poprawia samopoczucie)

2. Tranquillity Face Treatment & Body Ritual 360 zł
(relaksująco – nawilżający zabieg na twarz i ciało, 
rozluźnia napięte mięśnie, poprawia samopoczucie)

3. Hydramemory Face & Body Firming Treatment 420 zł
(nawilżająco – ujędrniająca pielęgnacja na twarz i ciało)

4. Aloha Face & Body Ritual 430 zł
(peeling naturalną trukwą połączony z masażem lomi 
lomi i masażem na twarz, szyję i dekolt)

Zabiegi na ciało:

1.Cud miód 250 zł
(odżywczo - regenerująca pielęgnacja ciała, 
oczyszcza, wygładza i uelastycznia skórę)

2. Deserowa pielęgnacja 260 zł
(zabieg wprowadzający w dobry nastrój, na bazie 
musu czekoladowego)

3. Cellulite Bagni DiPisa Mud 280 zł
(intensywna kuracja Bagni Di Pisa o właściwościach 
antycellulitowych)

4. Ocean Memory 280 zł
(zabieg bazujący na alginatach i algach Laminaria z 
peelingiem z piaskiem z Bora – Bora)

5. Cellulite Thermogenic Attac 300 zł
(zabieg o działaniu termogenicznym, likwiduje 
głębokie niedoskonałości związane z cellulitem)

6. Firming Treatment 320 zł
(zabieg poprawiający elastyczność, wygładza i 
ujędrnia, przeznaczony również dla kobiet w ciąży)

7. Slim and Fit 340 zł
(intensywny zabieg wyszczuplająco – modelujący 
połączony z masażem wyszczuplającym)

* Oferujemy rabaty lojalnościowe, wymagana wcześniejsza rezerwacja.
Więcej informacji pod numerem telefonu  SPA.
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