CENNIK
ZABIEGI NA TWARZ
KAWIOROWY LUKSUS
60 min - 299 PLN / 90 min - 399 PLN
Luksusowy zabieg ujędrniający i głęboko nawilżający skórę. Dzięki silnie przeciwutleniającym białkom
zawartym w kawiorze wygładza zmarszczki, poprawia kondycję i przywraca skórze blask.
ROZŚWIETLAJĄCY DOTYK
60 min - 299 PLN / 90 min - 399 PLN
Efektem zabiegu jest natychmiastowe rozświetlenie i upiększenie skóry. Jej struktura i napięcie ulegają
poprawie, dzięki zastosowaniu skoncentrowanych komponentów pielęgnacyjnych.
ODMŁADZAJĄCA MOC WITAMINY C
60 min - 299 PLN
W tym dotleniającym, przeciwzmarszczkowym zabiegu połączonym z masażem twarzy i głowy
wykorzystywane są składniki bogate w przeciwutleniacze, zawierające naturalne algi Spirulina, białka,
minerały, ekstrakty roślinne, a także skoncentrowane ampułki witaminy C. Po zabiegu skóra staje się
wyraźnie młodsza i gładsza.
PERFEKCYJNE ZMATOWIENIE
60 min - 299 PLN
Zabieg z kompleksem Multi-Acid, stworzony specjalnie dla tłustej i problematycznej skóry, zapewniający jej
głębokie oczyszczenie i promienny blask. To ukierunkowane leczenie przynosi natychmiastowe i trwałe
rezultaty.
MĘSKI ŚWIAT
60 min - 299 PLN
Terapeutyczne oczyszczanie twarzy przeznaczone do pielęgnacji męskiej skóry. W trakcie zabiegu
wykonywany jest rozluźniający masaż twarzy oraz nakładana oczyszczająca maska, która łagodzi
podrażnienia oraz oczyszcza i zwęża pory.

ZABIEGI NA CIAŁO
LAWENDOWY SEN
60 min - 199 PLN / 90 min - 299 PLN
Relaksujący masaż całego ciała, poprzedzony peelingiem na bazie soli morskiej. Ten uspakajający rytuał,
dzięki cennym właściwościom lawendy, regeneruje oraz odpręża umysł.
IMBIROWA REGENERACJA
60 min - 199 PLN / 90 min - 299 PLN
Rozgrzewająca i przeciwbólowa moc imbiru uwalnia od napięć oraz rewitalizuje, a masaż gorącymi
kamieniami dodatkowo sprzyja głębszej relaksacji. Dopełnieniem zabiegu jest przywracający harmonię
masaż głowy, wykonany specjalną maską keratynową.
ODŻYWCZA MOC MAGNEZU
60 min - 199 PLN / 90 min - 299 PLN
Ten wyjątkowy rytuał łączący zalety masażu terapeutycznego z wykorzystaniem suchej szczotki, aktywuje
detoksykującą i odświeżającą moc magnezu, która odżywia i niweluje napięcie mięśni.
MINERALIZUJĄCY MASAŻ
60 min - 199 PLN / 90 min - 299 PLN
Ten mocno odżywczy zabieg dostarcza skórze oraz mięśniom niezbędnych minerałów, takich jak:
magnez, sód, potas, żelazo, wapń oraz cynk. Jego efektem jest odprężone i rozluźnione ciało.

ZABIEGI NA TWARZ

ZABIEG KRIOLIFT
60 min - 299 PLN
Terapia dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta, oparta na aktywnych składnikach kwasu
hialuronowego, witaminie C, peptydach, kolagenie morskim i komórkach macierzystych.
MIKRODERMOABRAZJA: twarz, szyja i dekolt
50 min - 150 PLN / plecy - 199 PLN
Mikrodermabrazja diamentowa to innowacyjna technika złuszczania naskórka, polegająca na mechanicznym
ścieraniu jego warstwy rogowej za pomocą głowic, które są pokryte drobnymi ziarnami diamentu. Zabieg w
znacznym stopniu poprawia funkcjonowanie skóry.
PEELING CHEMICZNY: MIGDAŁOWY/ MLEKOWY/FERULOWY/AZALEINOWY/ CYTRYNOWY:
twarz, szyja, dekolt
50 min - 250 PLN / plecy - 299 PLN
Profesjonalny zabieg kosmetyczny, polegający na nałożeniu na skórę mieszaniny czynnych związków
chemicznych w określonym stężeniu. W jego efekcie skóra jest intensywnie nawilżona i wygładzona,
a poprzez wymianę komórkową staje się bardziej sprężysta i elastyczna.
RETISES - zabieg anty age z maską retinolową 4%: twarz i szyja
30 min - 199 PLN
Kuracja wykorzystująca witaminę C, retinol oraz kompleks antyoksydantów, która kompleksowo poprawia
wygląd skóry: odbudowuje włókna kolagenowe, poprawa napięcie, wygładza, rozjaśnia przebarwienia i
intensywnie nawilża.
TOX PEEL
30 min - 199 PLN
Kompletny zabieg liftingujący i peeling w jednym, będący skuteczną alternatywą na twarz dla toksyny
botulinowej. Już po pierwszym zastosowaniu skóra odzyskuje blask i młodzieńczy wygląd. Połączenie
aktywnych składników zapewnia silny efekt liftingujący, porównywalny z rezultatami zabiegów laserowych.
Tox Peel działa na wszystkie aspekty starzenia się skóry, takich jak: wiotczenie, przebarwienia, czy utrata
blasku.
MASAŻ TWARZY
Relaksujący masaż klasyczny twarzy dodający energii i głęboko odprężający.

30 min - 100 PLN

MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY / PLECÓW
55 min - 199 PLN / 259 PLN
Oczyszczenie skóry z niedoskonałości, martwych komórek naskórka i bakterii. W efekcie zabiegu nastaje
poprawa jej nawilżenia i dotlenienia, usunięcie nadmiaru sebum oraz przywrócenie właściwego pH.

ZABIEGI NA CIAŁO
PEELING SOLNO-OLEJOWY
30 min - 140 PLN / w zabiegu 30 min - 100 PLN
Wygładzający peeling całego ciała delikatnie złuszcza martwy naskórek, odżywiając przesuszoną skórę,
czyniąc ją miękką i jedwabiście gładką.
LPG ENDERMOLOGIA
40 min - 150 PLN / pakiet 10 zabiegów 40 min - 1200 PLN
Nieinwazyjna metoda rozwiązująca problemy z opornym tłuszczem, cellulitem oraz zwiotczałą skórą.
Stosowana również przy takich dolegliwościach jak zastoje krwi i limfy, czy uczucie ciężkich nóg. Zabieg
wpływa na ciało wyszczuplająco oraz modelująco.
KARBOKSYTERAPIA

okolice oczu 30 min - 99 pln / zabieg na twarz 159 pln
/ za wybraną cześć ciała 169 pln
Innowacyjny zabieg na skórę z wykorzystaniem dwutlenku węgla , redukujący cellulit i rozstępy. Podany
w skórę twarzy pomaga opóźnić proces starzenia się skóry twarzy i poprawić jej kondycję.

MASAŻE
MASAŻ KLASYCZNY
25 min - 110 PLN / 55 min - 180 PLN / 90 min - 240 PLN
To najpopularniejszy masaż, który w zależności od formy i intensywności, może być traktowany jako leczniczy,
relaksacyjny lub pobudzający.
MASAŻ LECZNICZY
25 min - 120 PLN / 55 min - 190 PLN / 90 min - 250 PLN
Masaż jest formą zabiegu terapeutycznego, który wykorzystuje techniki z masażu klasycznego i z terapii
manualnej.
MASAŻ RELAKSACYJNY
25 min - 110 PLN / 55 min - 180 PLN / 90 min - 240 PLN
Wykorzystanie technik, w których przez bezpośredni, dotykowy, lekki masaż wpływa się pozytywnie na
stan ﬁzyczny oraz emocjonalny osoby masowanej. Działa rozluźniająco, powodując zmniejszenie napięcia
mięśni.
AROMA MASAŻ
55 min - 190 PLN / 90 min - 260 PLN
Dzięki aromaterapeutycznym olejkom masaż ten odpręża, uspokaja oraz wycisza cały organizm. Istnieje
możliwość wyboru wyjątkowych mieszanek olejków według własnych preferencji.
MASAŻ MODELUJĄCY / MASAŻ MODELUJĄCY CZĘŚCIOWY
25 min - 130 PLN / 55 min - 210 PLN / 90 min - 260 PLN
Masaż idealnie modelujący sylwetkę, koncentrujący się na udach, pośladkach i brzuchu. Intensywnie
ujędrnia skórę i redukuje cellulit.
MASAŻ ŚWIECĄ
25 min - 130 PLN / 55 min - 220 PLN / 90 min - 290 PLN
Masaż ciepłym balsamem aromatycznej świecy to znakomity sposób na relaks i odprężenie. Polecany
przede wszystkim osobom zmagającym się ze stresem i pragnącym poprawić kondycję skóry.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
25 min - 120 PLN / 55 min - 190 PLN / 90 min - 270 PLN
Głęboko odprężający masaż całego ciała z użyciem gorących bazaltowych kamieni.
ABHYANGA - MUCABHYANGA
55 min - 199 PLN / 90 min - 290 PLN
Pochodzący z Indii olejowy masaż całego ciała. Wykorzystuje techniki wspomagające układ krwionośny
i limfatyczny, stymulujące skórę oraz mięśnie. Wspomaga odnawianie komórek poprzez eliminację
toksyn, doskonale usuwa głębokie napięcia i odpręża system nerwowy.
SHIRODHARA
55 min - 250 PLN
Starożytna technika ajurwedyjskiego uzdrawiania ciała i umysłu. Polega na upuszczeniu strumienia oleju
nad głową, co prowadzi do głębokiego poczucia relaksu, spokoju i ciszy umysłu.

PIELĘGNACJA DŁONI
Malowanie paznokci: lakierem / hybrydowym / french hybrydowym
Manicure: bez malowania / z malowaniem / french
Manicure hybrydowy
Manicure Gentelmen’s club
Manicure japoński
Pakiet deluxe spa przy dowolnym manicure:
peeling, maska, regeneracja ciepłymi rękawicami, masaż

20 PLN / 40 PLN / 50 PLN
60 PLN / 70 PLN / 80 PLN
90 PLN
65 PLN
85 PLN
40 PLN

SYSTEM ŻELOWY
Przedłużanie paznokci na szablonie: z malowaniem / hybrydowym
Utwardzanie naturalnych paznokci: z malowaniem / hybrydowym
Uzupełnienie żelowe: z malowaniem / hybrydowym
Zdobienie paznokci
Rekonstrukcja paznokcia

160 PLN / 200 PLN
140 PLN / 160 PLN
120 PLN / 160 PLN
5 PLN / za sztukę
30 PLN

PIELĘGNACJA STÓP

Malowanie paznokci: lakierem / hybrydowym / french hybrydowym
35 PLN / 45 PLN / 55 PLN
Pedicure:
bez malowania / z malowaniem / french / hybrydowym
90 PLN / 100 PLN / 110 PLN / 140 PLN
Pedicure leczniczy
160 PLN
Pedicure japoński
90 PLN
Pedicure z E-Z callus Peel
160 PLN
Pakiet deluxe spa przy dowolnym pedicure:
peeling, maska, regeneracja ciepłymi skarpetami, masaż
50 PLN
Zdjęcie hybrydy
30 PLN / 10 PLN (założonej w The Spa)
Dzienny
Wieczorowy
Ślubny
Ślubny z próbnym
Próbny

MAKIJAŻ

DEPILACJA WOSKIEM LYCON

Broda / Wąsik
Twarz
Pachy
Całe ręce
Przedramiona
Bikini klasyczne
Bikini średnie
Bikini brazylijskie
Uda
Łydki
Całe nogi
Klatka piersiowa
Plecy

ZABIEGI UZUPEŁNIAJĄCE

Henna brwi
Regulacja brwi
Henna brwi z regulacją
Henna rzęs
Komplet: henna brwi i rzęs z regulacją

100 PLN
150 PLN
200 PLN
300 PLN
100 PLN
50 PLN
70 PLN
70 PLN
90 PLN
70 PLN
80 PLN
90 PLN
140 PLN
110 PLN
90 PLN
160 PLN
100 PLN
160 PLN
25 PLN
20 PLN
35 PLN
25 PLN
50 PLN

The SPA w DoubleTree by Hilton Warsaw
T: +48 22 278 00 75

ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa
E: DoubleTreeWarsaw.Spa@hilton.com
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