
1. DERMOMASAŻ  
UDA                ( 40 min)                                                  150 zł
BRZUCH         ( 30 min)                                                  100 zł
2. FALA RADIOWA ( podgrzewa i stymuluje włókna kolagenowe, 
poprawia elastyczność i zwiększa gęstość skóry )
RAMIONA              ( 30 min)                                                         60 zł
BRZUCH                ( 30 min)                                                         80 zł
UDA                      (60 min )                                                        160 zł

3. LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA ( łączy podczerwień, 
liposukcję oraz dermomasaż, wspomaga przemianę materii, drenuje, 
modeluje sylwetkę, niweluje tkankę tłuszczową, poprawia jakość skóry)
BRZUCH                 ( 45 min )                                                     120 zł
UDA ( przód)           (55 min)                                                      180 zł
UDA + POŚLADKI    (65 min)                                                       200 zł
  Zabiegi na ciało:

1.Cud miód    260 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 Di Pisa Mud    280 zł
(intensywna kuracja Bagni Di Pisa o właściwościach antycellulitowych)

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

5. Slim and Fit    380 zł     (intensywny zabieg wyszczuplająco – modelujący połączony z       dermomasażem)
6. Miodowy Relaks                                                                   390 zł

(odżywczo- regenerująca pielęgnacja ciała z peelingiem, maską i masażem ciała)
7. Świeża pomarańcza                                                              420 zł(rewitalizująco – regenerująca pielęgnacja ciała o aromatycznej nucie pomarańczy połączona z masażem ciała)

                                                MASAŻE
1. Masaż twarzy                                                                      110 zł
2. KOBIDO                                                                           180 zł   

( japoński lifting twarzy, niweluje napięcia mięśniowe, spłyca zmarszczki  
     mimiczne, usuwa zastoje limfatyczne, liftinguje, poprawia owal twarzy)

3. Masaż stóp  90 zł
4. Masaż pleców:
- relaksacyjny  90 zł
- leczniczy                                                                             100 zł
- gorącymi kamieniami                                                             110 zł
5. Masaż nóg(masaż na zmęczone nogi)  140 zł
6. Masaż wyszczuplający(masaż modelujący na wybrane partie ciała)150zł
7. Aromatyczny masaż relaksujący                                         150 zł

(odprężający masaż rozluźniający na bazie aromatycznych olejków)
8. Masaż klasyczny(dynamiczny masaż rozluźniający mięśnie)  190 zł
9.  Masaż Shea (odżywczy masaż na bazie naturalnego masła Shea)190 zł
10.  Masaż gorącymi kamieniami  200 zł(relaksacyjny masaż z wykorzystaniem kamieni bazaltowych)
11.  Masaż białą czekoladą                                                200 zł(odżywczy masaż relaksacyjny na naturalnym maśle z nasion kakaowca)
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)
14.  Masaż lomi lomi (hawajski masaż relaksacyjny)        55min/ 260  zł

                                                                           80 min/360 zł
15. Pro Sleep Massage  250 zł

(innowacyjny odżywczy, aromatyczny i głęboko relaksujący masaż dla spokoju ducha i ciała)
15. Masaż ciepłymi olejami 290 zł

(relaksacyjny i wyciszający masaż obejmujący twarz, dłonie, stopy iciało na bazie dużej ilości ciepłego oleju)
16.  Masaż antystresowy + masaż stóp 290 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 zastrzegasobie prawo do obciążenia Gościa 50 % kosztem zamówionej usługi.

                Cennik ważny od 1.06.2021 r.  
 Godziny otwarcia

Pon 10-15:00, Wt - Czw. 10- 19:00,
Pt. 12-20:00, Sb. 10-20:00, Ndz. 9-15:00

Platinum Spa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia
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PIELĘGNACJA TWARZY

1.Activ Purnes                                                                        180 zł
( oczyszczający zabieg o działaniu antybakteryjnym i przeciwzapalnym,
bezpieczny dla cer wrażliwych)

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

3.  Skin Regiment                                                                   250 zł ( zabieg zatrzymuje proces starzenia skóry i chroni ją przed szkodliwymi czynnikami zanieczyszczonego środowiska, odżywia, rewitalizuje, przywraca zdrowy wygląd )
4. Hydramemory 250zł

(zabieg głęboko nawilżający, przywraca równowagę wodną 
oraz młody i promienny wygląd)

5. Recover Touch 280 zł
(odżywczy multiwitaminowy zabieg, neutralizuje wolne rodniki, odżywia, przywraca promienny wygląd)

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

7. Skin Regiment Deluxe Lift                                                  390 zł
(zabieg odmładzający, przywraca jędrność skóry , wygładza i liftinguje, zawiera peeling kwasowy z witaminą C, maskę peel-off, poprawia owal twarzy)

8. Submlime Skin Deluxe Lift 430 zł
(odmładzający zabieg liftingujący,  zawiera podwójny peeling kwasowy
 z witaminę C, maskę peel- off, stymuluje odnowę komórkową, nadaje twarzy odpowiednią objętość, )

KLAPP
1.Klapp CS III Collagen Stimulation                                         180 zł (intensywnie nawilżająca i kojąca  kuracja, zwiększa elastyczność i poprawia strukturę skóry)
2. Detox Treatmant                                                                180 zł (zabieg oczyszczający dla cer dojrzałych, napina, wygładza, rozjaśnia )
3. A Cllasic/ C Pure Treatment                                               250 zł ( regenerująca pielęgnacja na bazie witaminy A lub C, idealna dla 

każdej cery)
4. Detox and Vitamins Treatment 270zł
 (pielęgnacja oczyszczająco – regenerująca, oparta na witaminach A i C,   
   odświeża, rozjaśnia,  regeneruje)

5. Hyaluronic Treatment                                                   270zł
    (pielęgnacja odmładzająco- nawilżająca, zawiera wielocząsteczkowy    
     kwas hialuronowy, wnikający w głębsze warstwy naskórka )

6. Detox and Vitamins Regeneration                                          310 zł
(witaminowy zabieg zatrzymujący wilgoć w skórze, rozświetla, redukuje oznaki zmęczenia i poprawia napięcie skóry)

7. Men Recovery Treatment                                                        330 zł
(zastrzyk energii dla męskiej skóry, odświeża, oczyszcza, nawilża, wygładza )

9. A Cllassic Power Boost Treatment                                      360 zł
 ( luksusowa pielęgnacja bazująca na witaminie A, zawiera złotą maskę bogatąw ekstrakt z szampana, mikronizowanych pereł, intensywnie regeneruje i spłyca zmarszczki)

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

12.  Cuvee Prestige                                                                   440 zł
(luksusowa pielęgnacja anti-aging, pobudza syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego, oczyszcza i ochrania naczynia krwionośne, wspomaga 
regenerację, zagęszcza strukturę skóry)
PIELĘGNACJA TWARZY – zabiegi dodatkowe

1.   Fala radiowa         do zabiegu                                               80zł      
( łączona z dowolną pielęgnacją, podgrzewa i stymuluje włókna 
kolagenowe, poprawia elastyczność skóry, zwiększa gęstość skóry, spłyca 
zmarszczki)

2.  Mikrodermabrazja  do zabiegu                                             80 zł  
( łączona z pielęgnacją oczyszczającą, mechaniczne złuszczanie naskórka, 
rozjaśnia przebarwienia, spłyca blizny i zmarszczki )

3.  Oxybrazja           do zabiegu                                               100 zł 
( peeling wodno- tlenowy, poprawia koloryt, rewitalizuje skórę, działa   

  dezynfekująco,  idealny dla cer wrażliwych i naczyniowych )
4.   Peeling + masaż twarzy                                                     120 zł
5.  Maseczka + masaż twarzy                                                  150 zł
6.  Zabieg bankietowy(peeling, maska algowa, krem)                  180 zł
7.  Kompleksowa pielęgnacja twarzy z maską algową              250 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA
1. Pielęgnacja dłoni                                                                 60 zł
2. Pielęgnacja stóp                                                                   80 zł       

3. Zabieg złuszczający na stopy                                                130 zł 
(zabieg z kwasami medycznymi, pozwala na szybkie, skuteczne i 
bezpieczne usunięcie zrogowaceń )

4. Pielęgnacja dłoni + masaż dłoni                                              100 zł
5. Pielęgnacja stóp + masaż stóp                                                 150 zł
6. MANICURE HYBRYDOWY (zapytaj o dostępność)                   90 zł
Peelingi:
1.Peeling (do masażu)                                                                  120 zł
2. Peeling + krem 140 zł
3. Loofah Peel 160 zł(peeling wykonywany naturalną trukwą + preparat pielęgnacyjny)
Rytuały:
1. Shea Ritual 280 zł (peeling ciała połączony z odżywczym masażem na bazie naturalnego masla Shea)
2. Rytuał solą himalajską   300 zł

(ekskluzywny i rewitalizujący rytuał zawierający peeling, masaż twarzy oraz masaż ciała kamieniami solnymi)
3. Aloha Ritual                                                                         360 zł (aromatyczny peeling naturalną trukwą połączony z masażem hawajskim)
Rytuały na twarz i ciało:
1.Tranquillity Face & Body Ritual    320 zł

    (relaksująco – nawilżający masaż na twarz i ciało, rozluźnia napięte     
     mięśnie, poprawia samopoczucie)

2. Tranquillity Face Treatment & Body Ritual    340 zł
(relaksująco – nawilżający zabieg na twarz i ciało, rozluźnia napiętemięśnie, poprawia samopoczucie)

3. Aloha Face & Body Ritual    440zł (peeling naturalną trukwą połączony z masażem hawajskim i masażem na twarz, szyję i dekolt)
4. Hydramemory Face & BodyFirming Treatment    460 zł(nawilżająco – ujędrniająca pielęgnacja na twarz i ciało)

 PIELĘGNACJA CIAŁA- zabiegi specjalistyczne:
1. DERMOMASAŻ  ( zwany lipomasażem, masaż mechaniczny 
podciśnieniem z rolowaniem i odciąganiem fałdu skóry, redukuje tkankę 
tłuszczową, ujędrnia, poprawia ukrwienie)
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