
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Do masaży i niektórych zabiegów wykorzystujemy oleje 
bazowe, w pełni naturalne, pozyskiwane metodą 

tłoczenia na zimno. 
 
Czysty Olej z nasion Perilli 
 
     Perilla jest najbogatszym źródłem kwasów Omega 3, dzięki czemu staje się 
najskuteczniejszym olejem zwalczającym wolne rodniki. Zawiera polifenole 
(właściwości przeciwutleniające) i antocyjany (właściwości przeciwzapalne). Jest 
uznawana za najdelikatniejszy, hipoalergiczny, niezatykający porów kojący 
olejek. Przywraca skórze równowagę hydro-lipidową. 
 
Czysty Olej z owocu Palmy Kokosowej 
 
      Dzięki właściwościom natłuszczającym, doskonale rozwiązuje problemy 
suchej, pękającej oraz uszkodzonej przez słońce skóry, jest bogatym źródłem 
minerałów, takich jak potas, wapń, witaminy C i E, dzięki czemu posiada 
nieocenione właściwości przeciwstarzeniowe, odżywcze i liftingujące. 
 
Czysty Olej z Białego Sezamu 
 
     Bogactwo składników pochodzących z białego sezamu decyduje o 
doskonałych właściwościach terapeutycznych dla skóry. Olej zawiera m.in. 
witaminy (A, B, E), naturalne antyutleniacze, białka, nienasycone kwasy 
tłuszczowe, wapń, magnez, fosfor. Działa odżywczo, łagodząco i rewitalizująco. 

 
Czysty Olej z Czarnego Sezamu 
 
     Skuteczny w kuracji antycellulitowej, pozyskiwany z ziaren czarnego sezamu 
metodą tłoczenia na zimno, ze względu na doskonałe właściwości aktywujące 
metabolizm tkanki tłuszczowej oraz działanie rozgrzewające, wspomaga 
oczyszczanie skóry, intensywnie eliminuje toksyny z organizmu oraz poprawia 
mikrokrążenie.  
Masaż z wykorzystaniem oleju sezamowego zmniejsza stany zapalne skóry, 
obniża stężenie cholesterolu we krwi, działa antynowotworowo. 
 
 



Ceny tylko w połączeniu z innymi zabiegami 
 
 

Peeling kawitacyjny                                                              40 zł 

Mikrodermabrazja                                                                50 zł 

Ampułka                                                                                35 zł 

Maska algowa pod oczy                                                       30 zł 

Maska algowa na twarz                                                        40 zł 

Maska algowa na twarz szyję i dekolt                                 50 zł 

Płat kolagenowy                                                                   50 zł 

Masaż twarzy                                                                        30 zł 

Masaż głowy                                                                         40 zł 

Masaż dłoni                                                                          40 zł 

Masaż stóp                                                                            40 zł 

Parafina dłoni                                                                       35 zł 

Parafina stóp                                                                         45 zł 

Maska na dłonie                                                                   30 zł 

Maska na stopy                                                                     30 zł 

Peeling dłoni z maską                                                          40 zł 

Peeling dłoni z elementami masażu                                   40 zł 

Peeling stóp z maską                                                            50 zł 

Peeling stóp z elementami masażu                                     50 zł 

Peeling całego ciała                                                            100 zł 

Koncentrat na włosy                                                             40 zł 

Maska na włosy                                                                    40 zł 



 

 
     Kwas Glikolowy należy do grupy alfa-hydroksykwasów (AHA) które 
zapewniają nam silny efekt złuszczający dzięki czemu obserwujemy 
najwyższy poziom stymulacji odnowy komórek naskórka, najwyższy 
stopień nawilżenia, wygładzenie i spłycenie zmarszczek, poprawę 
jędrności i elastyczności skóry. 
 

Zaletą terapii kwasem glikolowym jest: 

 hamowanie procesu rozwoju zaskórników 

 rozjaśnienie i uelastycznienie naczynek krwionośnych 

 penetracja w głąb mieszków włosowych, gdzie rozkłada 
międzykomórkowe substancje cementujące 

 usuwa i zapobiega powstawaniu mas rogowych – hamując w ten 
sposób rozwój trądziku 

 stymuluje fibroblasty zwiększając syntezę kolagenu, elastyny i 
glikozaminoglikanów. 

 
Wielokrotne zastosowanie kwasu glikolowego ma bardzo korzystne 
działanie na skórę właściwą prowadząc do zwiększenia jej grubości. 
 
Terapia kwasem glikolowym jest zalecana w każdym wieku. 
 

Terapia kwasem glikolowym 15% na twarz     40 min. 120 zł 

Terapia kwasem glikolowym 15% na twarz, szyję i dekolt 60 min.  150 zł 

Terapia kwasem glikolowym 15% na plecy   60 min.  180 zł 

 
 

 
 



 

 

Kawitacja + maska kremowa (twarz)        100 zł 
Kawitacja + maska algowa (twarz)        140 zł 
 
Kawitacja + maska kremowa (twarz, szyja, dekolt)     150 zł 
Kawitacja plecy + maska          150 zł 
Kawitacja z ampułką i maską algową        160 zł 
Kawitacja z serum wprowadzanym za pomocą  
sonoforezy i maską algową         220 zł 
Kawitacja z ampułką wprowadzaną za pomocą                 170 zł 
sonoforezy i maską algową 
 

 
Mikrodermabrazja 
 
Twarz + maska algowa                                                        150 zł 
Twarz, szyja, dekolt+ maska algowa                                  190 zł 
Plecy + maska                                                                      240 zł 
Twarz + serum z maską algową                                         170 zł 
 

Sonoforeza 
 
Twarz + maska (lub krem wykończeniowy)      120 zł/  90 min 
Twarz, szyja, dekolt+ maska                               150 zł/120 min 
(lub krem wykończeniowy) 

 

 
 



 

Wszystkie zabiegi wykonywane są na bazie dermokosmetyków bez 
parabenów, barwników i sztucznych zapachów. 

 
100% nawilżenia                                               40 min. 200 zł 
Zabieg daje długotrwałe nawilżenie. Zawiera rumianek morski, botami z 
ekstraktu z figi, lnu oraz bawełny. 
Zabieg na twarz, szyję, dekolt                                 60 min. 280 zł 

 
Oczy pełne blasku                                           45 min.  190 zł 
Zabieg na 2- okolice: oczy, okolice ust, czoło 
Daje natychmiastowy efekt wypełnienia zmarszczek mimicznych i bruzd, 
poprawy kolorytu, nawilżenia i miejscowego napięcia skóry. 

 
Stopy dla cery naczyniowej                             40 min.  180 zł 
Przeciwdziała krótko i długotrwałym zaczerwienieniom. 
Zabieg na twarz, szyję, dekolt                                60 min.  280 zł 

 
Lifting i ujędrnienie                                       40 min.   220 zł 

Zabieg bankietowy. Remodeluje i przywraca skórze utraconą objętość. 
Zabieg na twarz, szyję, dekolt                               60 min.   280 zł 

 
Cofnąć czas                                                     40 min.   220 zł 
Działanie przeciwzmarszczkowe, opóźniające proces starzenia, długotrwale 
nawilżające. 
Zabiegi na twarz, szyję, dekolt        60 min.  280 zł 

 
Silnie nawilżający koktajl zabiegowy             60 min.  260 zł 
dla mężczyzn 
Zabieg gwarantuje długotrwałe i głębokie nawilżenie, zastępuje miesięczną 



pielęgnacje domowymi kosmetykami. 

 
Dla każdego                         60 min.   170 zł 

Zabieg złuszczający i pielęgnujący z zastosowaniem peelingu kawitacyjnego, 
enzymatycznego oraz ampułki dostosowanej do rodzaju skóry. 

 
Mezoporacji to pierwsza w Europie technologie wprowadzania 
substancji aktywnych na dowolną głębokość bez użycia igły.  
Stanowi nieinwazyjną i bezbolesną alternatywę dla tradycyjnych 

zabiegów terapii igłowej ze skutecznością wprowadzanych składników 

aktywnych na głębokość porównywalną tylko z metodami inwazyjnymi 

(tzw. iniekcyjnymi) dając takie same efekty! 

Jako jedyne urządzenie do wprowadzania aktywnych preparatów 

medycznych zostało dopuszczone przez FDA (Amerykańską Federację 

Leków i Żywności) jako alternatywa dla iniekcji podskórnych. 

 

Głębokość 1cm 2cm 4cm 6cm 

Mezoterapia igłowa 99% 99% 99% 99% 

Mezoporacja 99% 94% 82% 65% 

Mezoterapia bezigłowa 10% 5% 3% 3% 



Zabieg orzeźwiający skórę twarzy z zastosowaniem 
energetycznego koktajlu morskiego. 

90 min – 190 zł 

Podstawę tego rytuału upiększającego stanowi masaż wykorzystujący 
algi Bio – Matrix. Ciecz aktywuje Bio – Matrix  i wyzwala aktywność 
substancji czynnych.  
Maska formując się na twarzy tworzy żelową konsystencję. 
Dopełnieniem perfekcyjnej pielęgnacji jest specjalny zabieg  
z zastosowaniem ujędrniającej lub rewitalizującej maski z alg.  
 
Produkty specjalne Thalasso są prawdziwym koktajlem odżywczym, 
zawierają one bowiem witaminy, minerały, mikroelementy  
i esencjonalne aminokwasy. Połączenie wielu elementów w jeden 
stanowi prawdziwy zastrzyk energii. W efekcie skóra zostaje  
w widoczny sposób zregenerowana i zrewitalizowana. 

Zabieg obejmuje: 

 oczyszczenie skóry w zależności od indywidualnych potrzeb, 

 diagnostykę skóry i poradnik pielęgnacji w domu, 

 nawilżanie ziołowe, 

 ampułki z koncentratem substancji czynnych, 

 masaż relaksujący 

 specjalna, intensywna maska pielęgnacyjna 

 



90 min – 190 zł 

 
Zabieg z zastosowaniem liofilizowanej maseczki kolagenowej, który 
zapewnia skórze delikatne nawilżenie i w mgnieniu oka likwiduje 
drobne nierówności. 
Za sprawą tego zabiegu skóra twarzy wygląda świeżo, jest wyjątkowo 
delikatna i emanuje młodzieńczą witalnością. 
 
Punkt wyjścia stanowią substancje czynne o strukturze włókien, które 
dopasowują się do twarzy jak druga skóra. Maska zawiera wysoce 
skoncentrowany czysty kolagen w wyjątkowej formie. Za sprawą aloesu 
i elastyny całość posiada imponujące właściwości pielęgnacyjne. W 
kontakcie z wodą aktywują się substancje czynne. 
 
 
Zabieg obejmuje: 

 oczyszczenie skóry w zależności od indywidualnych potrzeb, 

 diagnostykę skóry i poradnik pielęgnacji w domu, 

 nawilżanie ziołowe, 

 ampułki z koncentratem substancji czynnych, 

 specjalna, intensywna maska pielęgnacyjna, 

 masaż energetyzujący 



 
Orientalna ceremonia wellness, wyjątkowa pielęgnacja 

ciała i włosów, unikatowy rytuał, niezapomniana 
specyfika doznań. 

 

Przebieg ceremonii: 

 oczyszczający prysznic 

 okład z leczniczych błot na całe ciało w saunie z wykorzystaniem glinki 
marokańskiej ghassoul, glinki białej, glinki zielonej lub glinki czerwonej z 
dodatkiem aromatycznych olei 

 oczyszczający, ciepły deszcz w saunie 
 

Wykorzystujecie tysiącletnią wiedzę orientu dla własnego 
samopoczucia. 
 
Rasul łączy w sobie cztery żywioły: wodę, ogień, ziemię i powietrze w 
jedno wyjątkowe przeżycie dla duszy i ciała. 
 
Podczas ceremonii w Rasul polecamy maski regenerujące na   włosy. 

 
 
 



 
 
 
 

 
W łaźni błotnej (2 osoby) 
Okład z glinek ( zielonej, białej lub czerwonej ) z dodatkiem oleju ze  
słodkich migdałów                                                                             160 zł 
Okład z 2 rodzajów glinek ( innej na ciało innej na twarz )     170 zł 
Okład z glinki marokańskiej ghassoul                                              160 zł 
 
W łaźni kwiatowej/parowej (2 do 5 osób) 
Peeling solny (przeznaczony tylko do łaźni parowej)                        50 zł 
Okład z miodu z dodatkiem soku z cytryny                                     150 zł 
Okład z glinki zielonej z dodatkiem oleju ze słodkich migdałów  150 zł 
 
Ampułka na włosy (dla jednej osoby)                                                30 zł 
polecane podczas każdej sesji 
 
Wanna do masażu podwodnego z czterema stanowiskami (każde 
przeznaczone do innego rodzaju masażu) wraz z wypoczywalnią 
 na wyłączność (do 2 godzin) 
 
Korzystanie z wanny i wypoczywali 
(do 4 osób)                                                                                           140 zł  
 (5 – 6 osób)              180 zł 
 
Korzystanie z wanny i wypoczywali oraz misa świeżych owoców 
(do 4 osób)              160 zł 
(5 – 6 osób)                                                                                           190 zł 
 
Korzystanie z wanny i wypoczywalni oraz wino musujące 
(do 4 osób)                                                                                           190 zł  



(5 – 6 osób)              240 zł 
 
Korzystanie z wanny i wypoczywalni oraz poczęstunek / mini 
przyjęcie: wino musujące, zimne przekąski, owoce, napoje 
(do 4 osób)                                                                                           400 zł 
(5 – 6 osób)              600 zł 
 
 

Zabiegi specjalistyczne to intensywne działanie na wybraną partię 

ciała (brzuch, uda, pośladki) za pomocą aktywnych preparatów i 

specjalistycznych masaży. 

 

CELLULIT, MODELOWANIE FIGURY 

Masaż bańką chińską                                                         60 min    150 zł 

Masaż bańką chińską – na wybraną partię                         30 min     80 zł 

Intensywny masaż odchudzający – na całe ciało              60 min    170 zł 

Intensywny masaż odchudzający – na wybraną partię     30 min     80 zł 

Masaż bańką chińską + mezoporacja                                40 min    250 zł 

(zabieg na wybraną partię) 

Masaż odchudzający + mezoporacja                                 40 min    250 zł 

(zabieg na wybraną partię) 

Intensywny masaż odchudzający + mezoporacja             60 min    280 zł 

  

ROZSTĘPY 



Zabieg na wybraną partię 

Mikrodermabrazja + mezoporacja                                   40 min     250 zł 

Kwas migdałowy + mezoporacja                                      40 min     250 zł 

 

 

 

 

 
Nasze rytuały to połączenie delikatnego oczyszczania ciała czarnym 

marokańskim mydłem oraz intensywnym peelingiem. Jedwabiste, 

łagodzące serum przygotowuje skórę do otulenia kojąco-regenerującą 

maską. Unikalny masaż dostarcza dodatkowych doznań w trakcie 

rytuału oraz zwiększa działanie składników aktywnych. 

W skład zabiegu wchodzi: peeling, maska, serum, masło, masaż całego 

ciała. 

Kozie mleko i lychee                                 90 min.      250 zł 

(ukojenie i regeneracja) 

Owoce żurawiny                                        90 min.      250 zł 

(rewitalizacja, odmłodzenie i ochrona) 

Słodka czekoladka                                    90 min.       270 zł 

(relaks i ujędrnienie, efekt brązujący) 

Impresja kawowa                                      90 min.       280 zł 

(modelująco – antycellulitowa) 

S.O.S po słońcu                                         30 min.       100 zł 



Nałożenie na całe ciało w pełni naturalnego, czystego oleju 

pozyskiwanego metodą tłoczenia na zimno – 100% naturalny, czysty olej 

z owocu palny kokosowej. 

Podczas zabiegu wykonywany jest masaż. 

 
 

 
Do masaży wykorzystujemy oleje bazowe, w pełni naturalne, 

pozyskiwane metodą tłoczenia na zimno. 

 

Masaż relaksacyjny częściowy     30 min.   70 zł 

Masaż całkowity       60 min.  150 zł 

Masaż leczniczy przeciwbólowy    45 min.  120 zł 

Masaż twarzy        30 min.    90 zł 

Masaż głowy        30 min.    70 zł 

Masaż stóp        40 min.    90 zł 

Masaż bańką chińską      30 min.    80 zł 

Masaż bańką chińską      45 min.      110 zł 

Masaż bańką chińską      60 min. 150 zł 

Masaż Thai-Chi       60 min.  150 zł 

Masaż lomi – lomi                                                          90 min.     230 zł 

Masaż siatsu                                                                   90 min.     200 zł 

Masaż gorącymi kamieniami 

 • tylnej części ciała        40 min.  180 zł 



 • całkowity       60 min.  220 zł 

 • Masaż gorącymi kamieniami dla dwojga 90 min.  300 zł 

Masaż: głowy/ dłoni /stóp     20 min.       40 zł  

(wykonywany podczas innych zabiegów)   

   

Podczas masażu polecamy: ampułki maski i serum dobierane 

indywidualnie w zależności od kondycji włosów. 

maska na włosy         40 zł 

serum na włosy          40 zł 

 

Terapia manualna          30 min     80 zł 

Terapia manualna z masażem       60 min      150 zł 

Mobilizacje stawów                                                         15 min        40 zł 

Masaż rehabilitacyjny                                                      40 min      100 zł 

Instruktaż ćwiczeń                                                           40 min      100 zł 

 

(ćwiczenia według metod neurofizjologicznych)  

 

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez mgr fizjoterapii. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabieg ten oparty głównie na wyciągu z żurawiny to witaminowa bomba 

dostarczająca skórze ogromnej dawki witaminy C, A, E oraz nienasyconych 

kwasów tłuszczowych. Doskonale rozjaśnia i rewitalizuje skórę. Odnawia 

niedobory lipidowe i hamuje procesy starzenia, chroniąc tym samym DNA 

komórek skóry. Użyte podczas masażu masło shee dodatkowo nawilża. 

W skład zabiegu wchodzi peeling cukrowy z witaminami, maska lub serum 

multiwitaminowe, masło shee oraz krem regenerujący. Dopełnieniem zabiegu jest 

refleksoterapia dłoni na strefach odruchowych będących projekcją energetyczną 

większości narządów i układów naszego ciała oraz masaż relaksacyjny. 



Zabieg ten zarówno pielęgnuje jak i wprowadza nas w stan głębokiego relaksu, 

przywracając wewnętrzną harmonię. Zastosowany podczas zabiegu olej 

kokosowy głęboko nawilża i regeneruje przesuszoną skórę. Dodatkowo 

wykonane elementy refleksoterapii pomagają w przywróceniu naturalnej 

równowagi biologicznej naszego organizmu. Uciskanie odpowiednich punktów na 

stopie poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego, trawiennego, 

nerwowego i innych części naszego ciała. 

Zaczynamy od rytuału powitalnego moczenia stóp w drewnianej misie z 

dodatkiem soli morskiej i olejku eterycznego. Wykonujemy peeling solny, masaż 

z elementami refleksologii. Na zakończenie nakładamy intensywnie regenerujący 

krem z mocznikiem. 

 

 

SEANS Z SAUNAMAJSTREM 

Wykonywany jest przez wyszkolonego Saunamajstra, który za pomocą 

zwilżonego ręcznika rozprowadza gorące powietrze po wnętrzu sauny.  

Używa przy tym wybranych przez siebie aromatów, które w połączeniu ze sztuką 

poruszania ręcznikiem czynią z rytuału unikalny pokaz. Podczas takiego seansu 

robimy peeling ze specjalnej soli. Ta kilkunastominutowa podróż gwarantuje 

silne pobudzenie naszych zmysłów. Tuż po intensywnym schłodzeniu przynosi i 

uspokajające poczucie zrelaksowania pozostające jeszcze długo po rytuale. 
Tak naprawdę każdy Saunamajster ma swoje tajemnice, sposoby, układy  

i mikstury olejkowe, więc pojedyncze seanse mogą się różnić, ale idea jest ta 

sama. 

Przebieg seansu: 

Mistrz ceremonii wchodzi z lodem i cebrzykiem wody, w którym ma rozprowadzoną miksturę, poczym 

polewa kamienie ową wodą z dodatkami i za pomocą ręcznika rozprowadza po saunie unoszącą się 

parę z kominka. 



Seans obejmuje trzy rundy, które trwają od 10 do 15 minut. 

Najefektowniejszą rundą jest tzw. „Oddech Smoka’’ kiedy to Mistrz podchodzi do każdej osoby po 

kolei i zagarniając ręcznikiem najgorętsze powietrze spod sufitu wysyła je prosto w tą osobę. Po całej 

saunie rozchodzi się jednocześnie aromat mikstury. 

Podczas naparzania nie należy owijać się ręcznikiem, ponieważ wtedy 

naparzanie nie da oczekiwanego efektu. Saunamajster kieruje bowiem strumień 

gorącego, aromatycznego powietrza na ciało każdego saunowicza po kolei. 

     Udział w seansach zalecany jest wszystkim szukającym uspokojenie układu 

nerwowego. Zapraszamy na nie również te osoby, które nie wiedzą na czym 

polega relaks w saunie oraz poprawna kultura sanowania a chcieliby się tego 

dowiedzieć. 

 

(3 do 5 osób)                             30 zł/os 

 
 

 

 


