
ALCHEMY LUXURY DAY SPA 
Rok założenia 1988 roku 

Luksusowe zabiegi oparte na Kosmetyce Naturalnej, Alchemii i Aromaterapii. 
CENNIK ZABIEGÓW 2019/2020 

MASAŻE 
Znane i stosowane już w starożytności są najskuteczniejszym i najprzyjemniejszym sposobem na poprawę zdrowia, samopoczucia i 

sprawności fizycznej, wszystkie masaże wykonywane są przy użyciu oleju z migdała słodkiego i wyselekcjonowanych olejków 
esencjonalnych dobranych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. 

Masaż Klasyczny Aromaterapeutyczny Alchemy 
Masaż z indywidualnie dobraną 100% naturalną mieszanką olejków eterycznych na bazie oleju ze słodkiego migdała tłoczonego na 
zimno. 
Czas trwania: 30 minut cena: 120 zł Masaż we Dwoje: 190 zł (*)  
Czas trwania: 60 minut cena: 230 zł Masaż we Dwoje: 390 zł (*)  
Czas trwania: 90 minut cena: 299 zł Masaż we Dwoje: 490 zł (*)  
Czas trwania: 120 minut cena: 390 zł Masaż we Dwoje: 590 zł (*)  
Karnet 10 masaży 60 minut 1500 zł (*) 

PROZDROWOTNY MASAŻ ALCHEMY SUPREME MASSAGE 
Wyjątkowa i unikalna forma prozdrowotnego masażu wykorzystująca właściwości prawdziwych 100% olejków eterycznych, jest to 
dodatkowy efekt powiązany z profilaktyką zdrowia i samym zdrowiem, olejki eteryczne nie tylko wpływają na nastrój i jakość zdrowia 
fizycznego, ale również łagodzą stany emocjonalne równoważąc je, jak wiemy z medycyny tybetańskiej i chińskiej jest to metoda 
YIN i YANG. 
Prozdrowotny masaż to osiągnięcie równowagi nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale i fizycznym czego efektem jest uczucie 
stanu błogości i głębokiego relaksu, jednak masaż ma jeszcze inne zadanie, odpowiednio dobrany olejek eteryczny za pomocą testu 
kinezjologicznego ma za zadanie pośrednio polepszyć funkcjonowanie narządów wewnętrznych co jest kwintesencją 
prozdrowotnego masażu Alchemy. Synergia specjalnie opracowanego masażu oraz 100% naturalnych i najwyższej jakości 
produktów użytych podczas masażu sprawiają, że jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. 
Czas 70 minut cena 260 zł 
Czas 100 minut cena 320 zł 
Masaż we Dwoje Czas trwania 70 minut cena 430 zł (*) 

MODELUJĄCY MASAŻ BRAZYLIJSKI (BAŃKA CHIŃSKA) 
Modelujący masaż z wykorzystaniem próżniowej bańki chińskiej, który doskonale rozbija nadmiar tkanki tłuszczowej, rewelacyjnie 
redukuje cellulit, jednocześnie działając odchudzająco i ujędrniająco, działanie potęguje specjalnie przygotowana mieszanka 
olejków esencjonalnych. 
Czas trwania: 30 minut cena 90 zł 
Czas trwania: 60 minut cena 180 zł 
Karnet 10 masaży 
Czas trwania: 30 minut cena 700 zł(*) 
Czas trwania: 60 minut cena 1000 zł(*) 

BODY WORKOUT MASSAGE 
Masaż dla każdego sportowca trenującego amatorsko lub profesjonalnie uzależniony od uprawianej dyscypliny To wyjątkowy, 
głęboki masaż o natężeniu dopasowanym do potrzeb osób czynnie trenujących, który który usuwa napięcia mięśniowe oraz 
niewielkie urazy, będące skutkiem ubocznym wysiłku fizycznego. Zabieg nie tylko przywraca równowagę organizmu narażonego na 
duże zużycie energii w wyniku treningów czy ćwiczeń, ale także chroni przed powstawaniem przyszłych kontuzji. 
Czas 45 minut Cena 190 zł  
Karnet 6 masaży 800 zł (*) 
 



Refleksologia stóp- 
Refleksologia stóp jest jedną z najstarszych i najskuteczniejszych holistycznych technik masażu regulujących pracę narządów 
wewnętrznych. Na stopach posiadamy duże receptory połączone z narządami ciała siecią kanałów energetycznych w Tradycyjnej 
Medycynie Chińskiej zwanych „meridianami”. 
W refleksoterapii stóp wykorzystanie wiedzy diagnostyki meridianowej, bardzo wspomaga leczenie wszelkich chorób przewlekłych 
oraz umożliwia wyczyszczenie źródeł ich powstawania.Dodatkowym atutem refleksoterapii stóp jest bardzo głęboki relaks i 
wyciszenie umysłu. 
Czas trwania 60 minut Cena 150 zł 
Czas trwania 45 minut Cena 125 zł 
Czas trwania 30 minut Cena 90 zł 
Karnet 10 godzin Cena 1200 zł 

MASAŻ OLEJKIEM Z MARCHWI TŁOCZONYM NA ZIMNO PIEL CANELA  
Odżywczy masaż, który nadaje skórze jedwabisty dotyk, elastyczność oraz oliwkową opaleniznę (naturalny samoopalacz). Idealny dla 
kobiet w ciąży lub karmiących 
Czas trwania: 60 minut cena: 240 zł 
Masaż we Dwoje 395 zł (*) 
Karnet 10 masaży 1500 zł (*) 

MASAŻ RELAKSACYJNY CIAŁA STRESS FIX MASSAGE 
Terapia manualna w celu uwolnienia nagromadzonego stresu z organizmu i uspokojenia umysłu, jest naturalnym sposobem 
relaksacyjnym, bez efektów ubocznych wykonanym ręcznie dłońmi i przedramionami, bez użycia maszyn, ale z pomocą 100% 
naturalnych olejów tłoczonych na zimno wymieszanych z indywidualnie dobranym olejkiem eterycznym 
Czas trwania: 90 minut cena: 320 zł 
Masaż we Dwoje Cena 520 zł (*) 

MASAŻ OLEJEM KOKOSOWYM SAMUI MASSAGE 
Masaż ciepłym olejem kokosowym z egzotycznym olejkiem esencjonalnym Lemongrass pochodzący z bajecznego regionu Tajlandii 
- Samui 
Czas trwania: 60 minut cena 250 zł 
Masaż we Dwoje Cena 390 zł (*) 

MASAŻ ŚWIECĄ CANDLE MASSAGE  
Masaż świecą to w pewnym sensie rytuał, gdyż działamy ciepłem na wszystkie zmysły. 
Sekretna receptura naturalnej świecy do masażu wykonana ze składników naturalnych, piękny egzotyczny zapach to kwintesencja 
głębokiego relaksu wyjątkowy zapach dalekiego wschodu wprowadza w stan błogości, specjalna technika masażu jeszcze bardziej 
potęguje ten wyjątkowy masaż ciała. 
Czas trwania: 60 minut cena 250 zł 
Masaż we Dwoje 420 zł (*) 

MASAŻ NA CZTERY RĘCE to holistyczny masaż aromaterapeutyczny z indywidualnym doborem nuty zapachowej do masażu tak, 
aby osobie masowanej dostarczyć równowagi pomiędzy duszą i ciałem, harmonizujemy ciało fizyczne z duchowym, masaż na cztery 
ręce odpręża energetyzuje dostarcza doskonałego samopoczucia, to inne doświadczenie holistycznego masażu wykorzystującego 
siłę prawdziwej aromaterapii, szczególnie rekomendowany jako masaż dla dwojga na cztery ręce w jednym pokoju w tym samym 
czasie, tego typu masaż wykonujemy jako jedyni w Warszawie. 
Czas trwania: 60 minut cena 550 zł  
Masaż we Dwoje 950 zł (*) 

MASAŻ MIODEM MIELISSIMO  
Masaż pleców płynnym miodem, olejkiem migdałowym i olejkiem esencjonalnym z Cytryny o niezwykłej sile relaksującej i 
terapeutycznej, który usuwa złogi i rozgrzewa, pobudza metabolizm i przepływ limfy, działa też antybakteryjnie, delikatne kwasy 
organiczne są podobne do tych, które występują w naszym organizmie, lekko kwaśne ph pomaga zachować nasz naturalny płaszcz 
ochronny skóry. 
Czas trwania: 45 minut cena: 165 zł 



MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ CREME DE LA CREME 
Aromaterapeutyczny masaż całego ciała "prawdziwą gorącą czekoladą” i olejkiem esencjonalnym z Pomarańczy to prawdziwa uczta 
dla wszystkich zmysłów, zabieg świetnie oddziałuje na psychikę oraz poprawia kondycję skóry, działa upiększając, dotleniająco, 
odżywczo i pobudzająco, wspaniały czekoladowy zapach  pobudza produkcją hormonów szczęścia - endorfin i skutecznie poprawia 
nastrój, nawilża, odżywia i wygładza skórę, pozostawiając na niej cudowny zapach. 
Czas trwania: 70 minut cena: 260 zł We dwoje w jednym pokoju 430 zł (*) 

TAJSKI MASAŻ STEMPLAMI SAI TEI SPA 
Regenerujący, wyciszający i wzmacniający odporność masaż całego ciała gorącymi bawełnianymi stemplami, które wypełnione są 
specjalną mieszanką soli, ziół i olejków esencjonalnych  
Czas trwania 45 minut cena: 170 zł 
Czas trwania 100 minut cena 330 zł 
We dwoje w jednym pokoju 45 minut cena 290 zł (*) 
We dwoje w jednym pokoju 100 minut cena 540 zł (*) 

MASAŻ KAMIENIAMI EL TEMPLO pochodzi od Indian z plemienia White Mountain.  
Relaksująca terapia aromaterapeutyczna będąca połączeniem tradycyjnych technik masażu oraz terapii gorącymi kamieniami 
wulkanicznymi, efekt to nieziemskie odprężenie, relaks i wewnętrzna równowaga. 
Czas trwania: 45 minut (plecy) cena: 170 zł  
Czas trwania: 100 minut cena 330 zł 
We dwoje w jednym pokoju 45 minut cena 290 zł (*)  
We Dwoje czas trwania 100 minut cena 540 zł (*)  

TIBETAN LUNG MASSAGE ALchemy zdrowie poprzez masaż  
Masaż został opracowany na podstawie zaleceń medycyny tybetańskiej i jest podparty 1000 letnim doświadczeniem, koncentruje 
się głównie na energii Wiatru, nazywanej również LUNG odpowiedzialnej za wszystko co jest związane z ruchem w naszym 
organizmie. Masaż obejmuje całe ciało, twarz i głowę i działa oczyszczająco na organizm, poprawia krążenie i odporność na stress, 
dotlenia mózg, przywraca równowagę wewnętrzną, działa uspokajająco i relaksująco. Odblokowuje meridiany (kanały 
energetyczne), powodując tym samym swobodny przebieg energii życiowej w ciele człowieka. 
Czas trwania 100 minut cena 400 zł We Dwoje 100 minut 700 zł (*) 

KWIAT LOTOSU. 
Holistyczny zabieg Dalekiego Wschodu polegający na masażu ZEN całego ciała, twarzy, głowy i stóp oraz na naturalnej terapii 
kamieniami półszlachetnymi (biały kryształ, ametyst, akwamaryn, topaz...) efekt to głęboki relaks, wyciszenie, redukcja stresu . 
Czas trwania: 110 minut cena: 390 zł Masaż we Dwoje: 600 zł (*) 

PEELINGI CIAŁA 100% NATURALNY  
Złuszczanie martwego naskórka jest niezbędnym zabiegiem dla zachowania młodego i zdrowego wyglądu skóry, różnorodne 
drobinki intensywnie rozcierane na skórze usuwają zrogowaciałe komórki naskórka i zostawiają jedwabiste w dotyku ciało. 
✔ Aromaterapeutyczny Peeling ciała z namaszczeniem olejkami z indywidualnie dobraną nutą zapachową 
✔ Kubański peeling ciała z cukru trzcinowego i olejku esencjonalnego z Cytryny 
✔  Espresso Modelujący peeling ciała świeżo zmieloną kawą, który działa odchudzająco i ujędrniająco  
✔  Yin i Yang peeling wybrany indywidualnie testem kinezjologicznym  
Czas trwania: 45 minut cena: 165 zł 
We dwoje w jednym pokoju 45 minut cena 290 zł (*) 

AROMATERAPEUTYCZNY PEELING Z MASAŻEM CAŁEGO CIAŁA 
na wybranej nucie zapachowej w zależności od stanu emocjonalnego 
Czas trwania: 100 minut cena 395 zł 
We dwoje w jednym pokoju 100 minut cena 650 zł (*) 



MOXA 
Terapia moxą to rodzaj akupunktury termicznej. W medycynie chińskiej i tybetańskiej wykonana z bylicy piołunu zwanej 
Arthemisium, wskazania do zabiegów wykonywanych profilaktycznie: na zmęczenie, zły nastrój, kłopoty ze snem, zaburzenia 
pamięci i koncentracji, spadek odporności organizmu, wskazania wykonania do zabiegów o charakterze leczniczym na: bóle mięśni 
i stawów, stany zapalne stawów, zmiany skórne (egzema, łuszczyca, świerzbiączka), halluksy, dolegliwości układu pokarmowego 
(biegunki, wymioty, bóle żołądka) 
przeciwwskazania: ciąża, nadciśnienie tętnicze, choroby psychiczne, częstoskurcz serca, ostre stany zapalne skóry, miesiączka, 
wysoka gorączka 
Czas 20 min. cena 50 zł / karnet 6 zabiegów 250 zł (*) 

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI NA CIAŁO 

INTENSYWNE WYSZCZUPLANIE ESBELTIC© 
Rewolucyjny pakiet technik kosmetycznych i precyzyjnie dobranych kosmetyków do modelowania sylwetki polegający na masażu 
bańką chińską i bandażowaniu ciała z aktywnym koncentratem z alg i olejków weight loss, w trakcie zabiegu masaż stóp z 
elementami refleksologii. 
Działanie: 
◆ wyszczupla sylwetkę pośladki, uda, brzuch, ramiona  
◆ redukuje cellulit (tzw. skórkę pomarańczową) 
Czas trwania: 90 minut Cena: 250 zł  
Karnet 6 zabiegów na całe ciało 1100 zł (*)  

ZABIEG MODELUJĄCY SYLWETKĘ LA SILUETA 90-60-90  
Zabieg rzeźbiący sylwetkę w zgodzie z naturalnym biorytmem ciała, jest intensywną pielęgnacją oczyszczającą i odtruwającą, która 
stymulując procesy lipolizy, czyli zamienia tkankę tłuszczową w energię, likwiduje "skórkę pomarańczową", wyszczupla oraz 
poprawia nawilżenie i wygląd skóry  
Czas trwania: 90 min cena 260 zł / z masażem 2,5 godziny cena 430 zł 
Polecamy karnet 6 zabiegów z 1 masażem gratis 1100 zł (*) 

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY SYLWETKĘ TOP MODEL SPA FIRMING THERAPY 
Zabieg błyskawicznie poprawiający kondycję skóry ciała, ma działanie silnie ujędrniające i odmładzające 
Czas trwania: 90 min cena: 260 zł / z masażem 2,5 godziny cena: 430 zł  
Karnet 6 zabiegów z 1 masażem gratis 1100 zł (*) 

OCZYSZCZANIE DETOX BRISA MARINA - NATURALNY DETOX  

Program oparty na Thalassoterapii pobudza ciało do regeneracji, oczyszcza i odtruwa organizm z nagromadzonych toksyn, idealna 
jako początek diety odchudzającej albo uzupełnienie dnia postnego np. 1 raz w miesiącu opracowany w celu oczyszczenia i 
usunięcia z organizmu toksyn i szkodliwych efektów jakie powoduje palenie papierosów, stres i nieodpowiedni tryb życia oraz 
zanieczyszczenie środowiska, prawdziwe antidotum na skutki cywilizacji  
Czas trwania: 120 minut cena: 330 zł / z masażem 3 godziny cena 450 zł 

ELEKTROSTYMULACJA BODY PREMIUM CAŁEGO CIAŁA 
Głęboka elektrostymulacja mięśni to zabieg elektrogimnastyki mający na celu wywołanie reakcji motorycznej mięśni, stymulowane 
mięśnie pobierają energię z okolicznych tkanek, spalając tym samym tkankę tłuszczową. Podczas zabiegu następuje pobudzenie 
przemiany materii i krążenia krwi, redukcji ulega ilość podskórnej tkanki tłuszczowej, wzrasta jędrność i elastyczność skóry. Prąd 
pobudza mięśnie do rytmicznych skurczów porównywalnych z tymi, jakie pojawiają się podczas ćwiczeń fizycznych. Efektem 
przemiany tkanki tłuszczowej w mięśniową jest widoczna utrata centymetrów, 30-minutowa elektrostymulacja odpowiada 2 
godzinnemu wysiłkowi fizycznemu  
Czas trwania 45 minut Cena 100 zł 
Karnet 10 zabiegów 600 zł (*) 



PRESOTERAPIA - GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE ORGANIZMU 
Zabieg redukujący cellulit, ujędrniający skórę i odchudzający sylwetkę. 
Dzięki naciskowi wywieranemu na tkanki umożliwia wykonanie skutecznego drenażu, który pomaga usunąć rozbitą tkankę 
tłuszczową i inne szkodliwe produkty przemiany materii, usprawnia krążenie krwi i limfy, wpływając na oczyszczenie i odżywienie 
całego organizmu. Ze względu na ogromne możliwości usuwania z organizmu produktów rozpadu tkanki tłuszczowej, presoterapia 
jest idealnym uzupełnieniem pozostałych zabiegów odchudzających. Zabieg poprawia ukrwienie skóry, zmniejsza obrzęk 
tłuszczowy, działa wyszczuplająco i ujędrniająco na ciało. Dodatkową korzyścią zabiegów presoterapii jest wyraźna poprawa 
samopoczucia i efekt „lekkości” ciała. 
Czas 60 minut Cena 100 zł 
Polecany karnet 10 zabiegów 2 raz w tygodniu. 700 zł (*) 

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY I MODELUJĄCY BIUST NATURAL BRA  
Poprawiający wygląd biustu i dekoltu, nawilża, napina skórę piersi, dekoltu, zapobiega utracie sprężystości skóry, zmniejsza 
rozstępy, dla kobiet w okresie zmian hormonalnych, po ciąży, kuracjach odchudzających, po intensywnym opalaniu. 
Czas trwania: 80 minut Cena: 170 zł / przy zabiegu na twarz 130 zł 
Karnet 6 zabiegów 800 zł (*) 

HOLISTYCZNE RYTUAŁY ALCHEMY LUXURY SPA 
 Głęboki relaks i cudowne samopoczucie 
Zapraszamy do ucieczki od pośpiechu i stresu, w podróż do krainy luksusu, w której Rytuały Wellness przeplatają zapachy, dźwięki, 
kolory i dotyk. Tutaj znajdziecie Państwo szczęście, dobre samopoczucie, piękny wygląd, relaks i odprężenie. Każdy z naszych 
rytuałów oddziałuje na wszystkie ludzkie zmysły zapewniając przyjemną ucieczkę od problemów dnia codziennego. 
Każdy rytuał składa się peelingu ciała, odżywczej maseczka na ciało, kąpieli, masażu ciała, regenerującego zabiegu na twarz 
Czas trwania: 3 godziny 
Cena: 500 zł (poczęstunek oraz regulacja brwi w cenie) 
Z zabiegiem pedicure i manicure 5 godzin 705 zł 

- Regenerujący Rytuał na ciało, twarz i umysł Tajemnica Królowej Egiptu 
Starożytny Rytuał Królowej Cleopatry z niezwykłą miksturą kadzidłowca i mirry - odżywia, regeneruje, równoważy emocje, dodaje 
wiary w siebie…• zabieg przyspiesza proces regeneracji komórek • zapobiega starzeniu się skóry • silnie odżywia i zapobiega 
powstawaniu rozstępów, działa antyseptycznie i ściągająco • pomaga leczyć łuszczycę i anoreksję, pobudza wiarę w siebie i zaufanie 

- Odmładzająca Ceremonia  Babilonia - Rytuał Sułtanki Saby 
Rytuał Sułtanki Saby ma unikalną recepturę, egzotyczny zapach i przeznaczony jest dla osób ze skórą niedożywioną, pomarszczoną, 
suchą i skłonną do występowania egzem i alergii; efekt działania zabiegu to kompleksowa regeneracja skóry oraz uczucie 
wyciszenia, spokoju i wewnętrznej harmonii. • zabieg  odmładza i regeneruje oraz zapobiega starzeniu się skóry, działa 
ujędrniająco • działa antyseptycznie i ściągająco • nawilża  

- Relaksujący i głęboko nawilżający Rytuał Oasis de Serenidad (Oaza Spokoju)  
Program - antidotum na stres o silnym działaniu uspokajającym i relaksującym - symbioza esencji cytrusowych z nutą lawendy i 
majeranku pozwoli zapomnieć o wszystkich problemach i przeniesie choć na chwilę w krainę szczęścia i błogości 

- Ceremonia Panny Młodej Ritual de la Orquidea 
Program wellness specjalnie opracowany dla przyszłej Panny Młodej lub na inną wyjątkową okazję, aby być tą najpiękniejszą... 
zabieg dodaje zmysłowości, witalności, działa odżywczo 

RYTUAŁ CZEKOLADOWY ZMYSŁOWY DESER 
Niezwykle apetyczny zabieg na ciało i twarz, który odżywi, wymodeluje kontury ciała, nasyci zmysły olbrzymią dawką energii i 
wymaluje uśmiech na Twojej twarzy…na rytuał składa się czekoladowy peeling, maseczka na ciało, kąpiel, masaż ciała, masaż 
twarzy 

RITUAL NA BAZIE WINOGRON I CZERWONEGO WINA DIVINO - Alchemy Wine Spa 
Regenerujący zabieg na ciało i twarz oparty na bogactwie wyciągu z czerwonych winogron, które dzięki zawartości polifenoli łagodzą 
stres, odmładzają i pobudzają do odnowy, zabieg zapewnia zmęczonej skórze relaks i odprężenie, dodaje świetlistości i witalności, 
na rytuał składa się winogronowy peeling i maseczka na ciało, kąpiel w winnym moszczu, masaż ciała, nawilżający masaż twarzy 



RITUAL CZEREŚNIOWY DU BERRY  
Niezwykła ceremonia zabiegowa na ciało i twarz połączona z kąpielą, która kryje w sobie tajemnicę młodej skóry i unikalną filozofię 
piękna opartą na bogactwie owocu czereśni o działaniu antyoksydacyjnym, który chroni komórki i materiał genetyczny (DNA) skóry 
przed działaniem wolnych rodników, będących jedną z przyczyn przedwczesnego starzenia i niszczenia skóry, jak i całego 
organizmu, na rytuał składa się czereśniowy peeling i maseczka na ciało, owocowa kąpiel, masaż ciała, regenerujący masaż twarzy 

FEMINITY  LUXURY WYJĄTKOWY RYTUAŁ KOBIECOŚCI XXI WIEKU 
Zmysłowy zabieg, abyś poczuła się bardziej atrakcyjna, piękna i uwodzicielska 
Rytuał opiera się na wyjątkowych właściwościach najszlachetniejszych kwiatów, które zwiększają  atrakcyjność, magnetyzm i 
seksapil, jest idealną ceremonią poprzedzającą romantyczne spotkanie, własny ślub,  ponowne zdobycie swojej pary,  a przede 
wszystkim odnalezienia,  umocnienia i spotęgowania swojego piękna i zmysłowości. 
Czas trwania: 3 godziny cena: 590 zł (poczęstunek, depilacja wąsika oraz regulacja brwi w cenie) 

CEREMONIA AJURWEDYJSKA LA SHAKTI, CZYLI PODRÓŻ DO INDII ... 
Mieszanka olejków esencjonalnych z Jaśminu, Trawy cytrynowej, Kardamonu z Olejem Sezamowym….zaprosi w gorącą podróż do 
Indii. Zabieg oparty na filozofii Ayurwedy: rytuał oczyszczania twarzy i ciała, kąpiel, masaż ciała i twarzy - (aroma-sauna) w ciepłych 
olejkach  
Czas trwania 150 minut cena: 390 zł 

CEREMONIA YIN I YANG ALCHEMY  
(Regeneracja ciała, duszy i umysłu) 
Oparta na filozofii wiedzy starożytnej medycyny chińskiej i tybetańskiej ma za zadanie odnaleźć równowagę pomiędzy ciałem i 
duszą. Ceremonia wyróżnia się między innymi masażem tybetańskim całego ciała. 
Ceremonia składa się z peelingu, okładu na ciało z błota z Morza Martwego i masażu Tybetańskiego ciała z indywidualnie wcześniej 
dobraną nutą zapachową dopasowaną do aktualnej polaryzacji Yin lub Yang 
Efekt kosmetyczny to odmłodzenie, wygładzenie i regeneracja skóry ciała. 
Zabieg na twarz o działaniu nawilżającym silnie odmładzającym składający się z demakijażu, peelingu, maski i masażu twarzy Yin 
lub Yang. 
Pielęgnacja z serii 3D efekt kosmetyczny, energetyczny i duchowy. 
Zabieg wykonany na 100% kosmetykach Agave 
Ceremonia Yin lub Yang to doskonały pomysł na prezent  
Czas trwania 180 minut cena 550 zł  

CEREMONIA KĄPIELOWA OTEFUKI „ SANUS PER AQUAM” 
Chwila wytchnienia od codziennych trosk, która poprawia samopoczucie, pielęgnuje ciało, przynosi ukojenie lub wręcz przeciwnie - 
pobudza do działania. Na rytuał składa się peeling ciała, kąpiel i 30 minutowy masaż ciała, do wyboru:  
✔  odżywcza ceremonia Królowej Egiptu 
✔  odmładzająca ceremonia Sułtanki Saby 
✔  ceremonia Odchudzająca 
✔   ceremonia relaksująca Oasis de Serenidad 
Czas trwania 80 minut Cena 330 zł 

 



Całodzienny Pakiet Alchemy Luxury Day Spa  
MY BEAUTY DAY  
Program obejmuje: 
1. Profesjonalną diagnozę skóry. 
2. ETERNAL YOUTH odmładzający zabieg na twarz.  
3. Odżywczy zabieg na ciało obejmujący peeling, maseczkę i masaż ciała.  
4. Beauty Lunch kwadrans z poczęstunkiem 
5. Manicure z pielęgnacją dłoni 
6. Pedicure z pielęgnacją stóp 
7. Refleksologia stóp 
8. Zestaw mini kosmetyków do pielęgnacji ciała i twarzy 
Efekty- piękna cera, świetliste i aksamitne ciało, odpoczynek oraz przywrócona energia i witalność. 
Czas relaksu: 6 godzin 
Cena: 995 PLN / we Dwoje 1800 zł 

MY WEDDING DAY  
Dla niej: 
Regenerujący zabieg na twarz KobidoTape   
Nawilżający zabieg na ciało obejmujący peeling, maseczkę i masaż ciała 
MANICURE HYBRYDOWY 
PEDICURE HYBRYDOWY  
HENNA BRWI I RZĘS 
Poczęstunek 
Czas 6 godzin Cena: 800 PLN 
Dla niego 
La Fuente regenerujący zabieg na twarz 
Stress Fix Massage całego ciała  
MANICURE MĘSKI 
PEDICURE MĘSKI 
Poczęstunek 
Czas 5 godziny Cena: 700 PLN 

PIĘKNA MAMA Dla Kobiety w ciąży 
Intensywna pielęgnacja przeznaczona dla kobiet w ciąży i w połogu, ukierunkowana na wzmocnienie, odżywienie i głęboką 
regenerację osłabionej i wymagającej skóry co pozwoli na odbudowę i wzmocnienie struktury skóry. i zabezpieczenie przed 
szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 
Na zabieg składa się peeling, relaksujący masaż ciała, zabieg na twarz, manicure, pedicure, henna, depilacja pach, bikini, wąsika  
Czas trwania: 240 minut cena: 550 zł (*) stała cena 750 zł  

ALMOND OIL THERAPY odmładzający rytuał pochodzący z dalekiej Syrii i Arabii  
Intensywna regeneracja całego ciała, twarzy i włosów na bazie unikalnego oleju ze słodkich migdałów tłoczonego na zimno, zabieg 
oczyszcza, odtruwa i odmładza skórę całego ciała zostawiając ją gładką i nawilżoną ( namaszczenie ciała, twarzy i włosów ciepłym 
olejem migdałowym, masaż twarzy i głowy, peeling ze słodkich migdałów, masaż ciała, degustacja migdałów)* idealny zabieg dla 
kobiet w ciąży 
Czas trwania 100 min. Cena 330 zł 

 



PIELĘGNACJA WŁOSÓW 
unikalna metoda Alchemy 

PELO SANO Zdrowe i piękne Włosy 
Naturalna pielęgnacja wzmacniająca cienkie i delikatne włosy: aroma-peeling, maseczka-kompres z ciepłego oleju orzechowego i 
jojoba z ylang-ylang (pobudza wzrost włosów), z drzewa cedrowego i z szałwii (wzmacnia cebulki), w trakcie masaż głowy, twarzy i 
karku 
Czas: 60 minut cena: 170 zł  
Polecany karnet 3 zabiegów 450 zł (ważny 2 m-ce) (*) 
W połączaniu z zabiegiem na twarz 100 zł 

ZABIEG OCZYSZCZENIA PLECÓW 
Zabieg manualnego oczyszczania skóry pleców - peeling, oczyszczanie, maska, masaż 
Czas trwania: 90 minut cena: 250 zł / 3 zabiegi 650 zł (*) ( ważny 3 miesiące ) 

SPECJALISTYCZNE ZABIEGI I PROGRAMY  
PIELĘGNACYJNE NA TWARZ  

ALCHEMY ANALIZA cery i profesjonalne doradztwo odpowiedniej pielęgnacji. 
Twarz jest szczególnie narażona na kontakt z niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak brud, kurz oraz 
zanieczyszczeniami fizjologicznymi: pot, wydzielina łojowa, które utrudniają skórze właściwe oddychanie. Zabieg polega na 
dokładnym demakijażu twarzy, na peelingu i tonizacji,  tak przygotowana cera poddawana jest analizie i diagnostyce skóry. 
Zwracamy uwagę na rodzaj cery, egzaminujemy jej indywidualny stan i kondycję, pozwala nam to ocenić: 
stopień nawilżenia skóry, elastyczność, poziom sebum w sferze T i U, gładkość, pory, przebarwienia, wrażliwość, unaczynienie 
zmarszczki. 
Analiza taka pozwoli nam na dobranie odpowiednich zabiegów i kosmetyków do pielęgnacji domowej.  
Po takiej analizie nakładamy odpowiednie kosmetyki 
Czas 30 minut cena 60 zł * 
*Przy wykupieniu serii zabiegów dopasowanych do rodzaju cery udzielimy rabatu w wysokości 60 zł  

COMPLETE FACE THERAPY  
Zabieg manualnego oczyszczania skóry twarzy połączony z masażem  i dodatkową regenerującą maseczką / regulacja brwi w 
prezencie  
Czas: 130 minut cena: 350 zł / karnet 3 zabiegów 899 zł ( ważny 3 miesiące)(*)  

BASIC FACE THERAPY 
Podstawowy zabieg manualnego tradycyjnego oczyszczania twarzy bez masażu 
Czas: 90 minut cena: 220 zł / karnet 3 zabiegów 560 zł (ważny 3 miesiące) (*) 

KOBIDO FACE MASSAGE  
Japońska technika masażu twarzy zapewnia widoczne i długotrwałe efekty, jakie trudno uzyskać za pomocą innych metod. Jest 
całkowicie naturalną formą liftingu i odmłodzenia twarzy. Japoński lifting twarzy oprócz działania kosmetycznego wykazuje bardzo 
duże oddziaływanie zdrowotne na nasz cały organizm, jak i zapobiega powstawaniem chorób. Ważne jest też polepszenie 
samopoczucia, zmniejszenie napięcia i całkowite odprężenie się podczas masażu. Istotą masażu japońskiego twarzy jest manualny 
masaż mięśni, jak i stymulacja punktów akupresury twarzy w połączeniu z głębokim liftingiem oraz drenażem limfatycznym. 
Czas trwania 50 minut Cena 170 zł 
Karnet 3 masaży 380 zł* Karnet 6 masaży 600 zł*   
KOBIDOTAPE LIFTING SUPREME  
Naturalny lifting bez skalpela połączony z tapingiem i masażem Kobido 
Zabieg Aktywuje energie CHI Odmładza Aktywuje włókna kolagenowe  
Drenuje  Dotlenia Kształtuje i przyśpiesza regenerację na poziomie komórkowym 
Dostarcza naturalnego kolagenu Efekt liftingu 
Czas 90 minut Cena 350 zł  
Karnet 3 zabiegów 800 zł* ( ważny 3 m-ce)(*)  



SUPREME FACIAL TREATMENT 
indywidualny autorski program pielęgnacji twarzy połączony z testem kinezjologicznym i testem na wiek biologiczny. 
Holistyczną pielęgnację rozpoczynamy testem, czyli sprawdzeniem polaryzacji ( biegunowości), jest to konieczne, gdyż olejki 
eteryczne posiadają swoją biegunowość co pozwoli nam w końcowej fazie na wykonanie rytualnej ceremonii na twarz szytej na 
miarę. 
Następnie określamy wiek biologiczny, który nie zawsze idzie w parze z wiekiem fizycznym. 
Na podstawie tych dwóch testów przygotowujemy specjalną mieszankę olejków eterycznych do pielęgnacji domowej. Wizyta kończy 
się zaleceniami: dieta, tryb życia, kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, specjalnie przygotowaną kompozycją  zapachową  w 
zależności od potrzeb i polaryzacji oraz zestawem próbek kosmetyków i olejków. 
Program składa się z testu i diagnozy wieku biologicznego, demakijażu, aroma nawilżania, maseczki i autorskiego masażu twarzy, 
szyi, dekoltu, pleców i dłoni. 
Czas trwania 120 minut cena 450 zł 
Supreme Facial Treatment z dodatkowym manualnym oczyszczaniem cery 
Czas trwania 150 minut 550 zł 

BLASK 100% naturalny samoopalacz  
Bankietowy zabieg upiększający na bazie olejku z marchewki, który dzięki wysokiej zawartości beta-karotenu poprawia koloryt cery i 
nadaje jej ciemniejszą karnację, dotlenia, redukuje zmarszczki, zapobiega ich powstawaniu, intensywnie odżywia, nawilża i 
natłuszcza skórę, polecany jest dla skóry zmęczonej i wysuszonej opalaniem 
Czas trwania: 50 minut cena: 170 zł / karnet 3 zabiegów 450 zł (ważny 3 m-ce)(*) 

PEELING TWARZY z aromaterapeutycznym demakijażem i nałożeniem kremu 
Czas trwania: 20 minut cena: 65 zł 

ODMŁADZAJĄCY ZABIEG ELIKSIR WIECZNEJ MŁODOŚCI 
Zabieg zapewnia gładką i odmłodzoną cerę, zapobiega oznakom starzenia się, wygładza drobne zmarszczki, nawilża, odżywia, 
regeneruje, napina naskórek, przywraca sprężystość i witalność.  
Czas trwania: 90 minut cena: 330 zł 
Karnet 3 zabiegów cena 800 zł ( ważny 3 m-ce)(*) 

MASAŻ TWARZY UKOJENIE  
Aromaterapeutyczny masaż twarzy, szyi, dekoltu, głowy na wybranym oleju szlachetnym i olejku esencjonalnym 
Czas trwania: 45 minut cena: 140 zł 
We Dwoje: 199 zł (*) 
Karnet 3 zabiegów cena 350 zł ( ważny 3 m-ce)(*) 

GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY ZABIEG AQUA  
Zabieg głęboko nawilżający i zapobiegający utracie wilgoci przez naskórek, który przywraca świeżość, gładkość i sprężystość dzięki 
zawartości naturalnej witaminy C, poprawie ulega wygląd i napięcie skóry, polecany do pielęgnacji każdego typu skóry wymagającej 
intensywnego nawilżenia, także dla cery łuszczącej się, delikatnej, skłonnej do podrażnień i przesuszonej słońcem. 
Czas trwania: 90 minut cena: 280 zł /karnet 3 zabiegów 650 zł ( ważny 3 miesiące) (*)  

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY GENUITY FACE LIFTING  
Zabieg ujędrniający i modelujący kontury twarzy,naturalny lifting, którego efekty są porównywalne do efektów zabiegów chirurgii 
plastycznej - gimnastyka i wzmocnienie mięśni - poprawa jędrności i elastyczności skóry- zwiększenie cyrkulacji krwi i stymulacja 
metabolizmu skóry - wygładzenie i spłycenie zmarszczek - przeciwdziałanie procesom starzenia się 
Czas trwania: 90 minut cena: 370 zł 
Karnet 3 zabiegów cena 900 zł ( ważny 4 miesiące)(*)  

DOTLENIAJĄCY OXY DAY SPA idealny dla kobiet w ciąży lub karmiących 
Dotleniający zabieg na twarz, szyję i dekolt, będący detoksem dla skóry i zastrzykiem energii potrzebnej do przemiany komórkowej, 
oczyszczający powierzchnię skóry i łagodzący skutki zmęczenia i stresu, prawdziwy detoks dla skóry 
Czas: 90 minut cena: 270 zł karnet 3 zabiegów 650 zł ( ważny 3 miesiące) (*) 



NORMALIZUJĄCY SKÓRĘ TRĄDZIKOWĄ ACNE STOP! 
Zabieg przeznaczony dla cery problematycznej, trądzikowej, który reguluje wydzielanie gruczołów łojowych, działa ściągająco i 
antybakteryjnie, zmniejsza zmiany trądzikowe i zapobiega ich nawrotom, skóra staje się matowa i czysta  
Czas trwania: 70 minut cena: 220 zł / z czyszczeniem twarzy 130 minut 350 zł 
Karnet 3 zabiegów 600 zł (czyszczenie w prezencie w trakcie 2 zabiegu)(*) 

NA PRZEBARWIENIA WHITE LIGHT  
Zabieg o działaniu rozjaśniającym z aktywną Witaminą C, który podkreśla blask skóry, wyrównuje koloryt, tuszując silne i 
nierównomierne przebarwienia - zmniejsza nadmierną syntezę melaniny, nawilża, zanieczyszczeniem powietrza, zwiększa 
tolerancję skór wrażliwych, działa przeciw wolnym rodnikom 
Czas trwania: 90 minut cena: 280 zł  
Karnet 6 zabiegów 990 zł (*) 

ETERNAL YOUTH AKTYWATOR MŁODOŚCI SILNIE ODMŁADZAJĄCY. 
Rytuał kompleksowej pielęgnacji twarzy o maksymalnej skuteczności, zapewniający natychmiastowy efekt odmładzający. Połączenie 
olejów roślinnych i olejków eterycznych  tej formuły zapewnia wyjątkowy efekt nawilżenia, odżywienia, przywrócenia równowagi i 
głębokiego zregenerowania.  
Czas trwania: 90 minut cena: 450 zł // karnet 3 zabiegów 990 zł (*) 

ZABIEG NA KONTUR OCZU GOLDEN EYES 
Zabieg na delikatne okolice wokół oczu połączony z masażem zimnym kryształem górskim - odświeża, nawilża, likwiduje cienie i 
worki pod oczami powstałe na wskutek stresu, wygładza zmarszczki, odmładza spojrzenie, działa drenująco. 
Czas trwania: 45 minut cena: 140 zł / Karnet 6 zabiegów 500 zł (ważny 3 m-ce) (*)  

ZABIEG DLA CERY BARDZO WRAŻLIWEJ SWEET HARMONY 
Zabieg aktywnie walczy z zaczerwienieniami skóry, obkurcza i zwęża naczynka krwionośne oraz daje natychmiastowy efekt ukojenia, 
przywraca promienny wygląd i działa rozjaśniając. W trakcie zabiegu wykonywany jest specjalny masaż manualny i kamieniami 
onyx na zaczerwienienia, który je łagodzi  jednocześnie wyciszając i relaksując skórę. 
Czas trwania: 90 minut cena: 280 zł / karnet 3 zabiegów 690 zł ( ważny 3 miesiące ) (*)  

PEELING MIGDAŁOWY TWARZY 
Zabieg odmładzająco - regenerujący idealny do pielęgnacji każdego rodzaju skóry, również bardzo delikatnej, naczyniowej i 
trądzikowej, także w okresie letnim bez ryzyka uwrażliwienia na słońce i wystąpienia przebarwień, przygotowuje skórę do ekspozycji 
słonecznej, zapewnia równomierną, promienną i aksamitną opaleniznę. 
Czas: 50 minut cena 180 zł  
Karnet 6 zabiegów 890 zł (*)  

AHA NOWA SKÓRA NEW SKIN - PIEL NUEVA  
Nowatorska metoda peelingu kwasami AHA i BHA do skutecznego zwalczania plam pigmentacyjnych, efektów fotostarzenia się 
skóry, zmarszczek i trądziku, z możliwością zastosowania również przy skórach delikatnych i wrażliwych.  
Czas: 45 minut cena:160 zł (twarz)  
karnet 6 zabiegów 800 zł (*)  
Czas 60 minut 190 zł (twarz, powieki, szyja i dekolt lub plecy) karnet 6 zabiegów 990 zł (*) 
ZABIEG ODŻYWCZY DLA CERY SUCHEJ ROYAL DE LUXE 
Kuracja odżywcza dla bardzo suchej skóry z niedoborem lipidów i składników odżywczych na bazie olejków z avocado i kiełków 
pszenicy, zabieg łagodzi napięcie skóry i działa odświeżająco, usuwa oznaki zmęczenia z twarzy, regeneruje i wzmacnia 
Czas trwania: 90 minut cena:  330 zł / karnet 3 zabiegów 800 zł ( ważny 3 miesiące) (*) 

EL IMAN Magnetyczne spojrzenie dzięki zabiegowi trwałego podkręcania rzęs 
Rewelacyjny 2 miesięczny efekt ( maseczka i masaż dłoni oraz henna rzęs w prezencie) 
Czas trwania 60 minut cena 160 zł 
 



BRWI, RZĘSY i REGULACJA  
Czas trwania 25 minut 45 zł / Przy zabiegu na twarz 30 zł 
BRWI LUB RZĘSY BEZ REGULACJI 
Czas trwania 15 minut 30 zł / Przy zabiegu na twarz 20 zł  
BRWI lub RZĘSY i REGULACJA  
Czas trwania 20 minut 35 zł / Przy zabiegu na twarz 25 zł 
REGULACJA KSZTAŁTU BRWI  
Czas trwania 15 minut 30 zł / Przy zabiegu na twarz 20 zł 

MĘŻCZYŹNI 

HOMBRE PERFECTO 
Program pielęgnacji twarzy i ciała specjalnie przygotowany dla panów, gdyż męska skóra potrzebuje, raz na jakiś czas, odpowiednio 
dobranych do jej potrzeb zabiegów (regenerujący zabieg na twarz, kryształkowy peeling oraz masaż całego ciała, manicure oraz 
pedicure połączony z pielęgnacją dłoni i stóp) 
Czas trwania: 4 godziny cena: 560 zł (*) / stała cena 650 zł 

TAJSKI MASAŻ STEMPLAMI SAI TEI SPA 
Regenerujący, wyciszający i wzmacniający odporność masaż całego ciała gorącymi bawełnianymi stemplami, które wypełnione są 
specjalną mieszanką soli, ziół i olejków esencjonalnych  
Czas trwania 45 minut cena: 170 zł 
Czas trwania 100 minut cena 330 zł 
We dwoje w jednym pokoju 45 minut cena 290 zł (*) 
We dwoje w jednym pokoju 100 minut cena 540 zł (*) 

MASAŻ KAMIENIAMI EL TEMPLO pochodzi od Indian z plemienia White Mountain.  
Relaksująca terapia aromaterapeutyczna będąca połączeniem tradycyjnych technik masażu oraz terapii gorącymi kamieniami 
wulkanicznymi, efekt to nieziemskie odprężenie, relaks i wewnętrzna równowaga. 
Czas trwania: 45 minut ( plecy) cena: 170 zł  
Czas trwania: 100 minut cena 330 zł 
We dwoje w jednym pokoju 45 minut cena 290 zł (*)  
We Dwoje czas trwania 100 minut cena 540 zł (*)  

KWIAT LOTOSU. 
Holistyczny zabieg Dalekiego Wschodu polegający na masażu ZEN całego ciała, twarzy, głowy i stóp oraz na naturalnej terapii 
kamieniami półszlachetnymi (biały kryształ, ametyst, akwamaryn, topaz...) efekt to głęboki relaks, wyciszenie, redukcja stresu . 
Czas trwania: 110 minut cena: 390 zł Masaż we Dwoje: 600 zł (*) 

PEELINGI CIAŁA 100% NATURALNY  
Złuszczanie martwego naskórka jest niezbędnym zabiegiem dla zachowania młodego i zdrowego wyglądu skóry, różnorodne 
drobinki intensywnie rozcierane na skórze usuwają zrogowaciałe komórki naskórka i zostawiają jedwabiste w dotyku ciało. 
✔ Aromaterapeutyczny Peeling ciała z namaszczeniem olejkami z indywidualnie dobraną nutą zapachową 
✔ Kubański peeling ciała z cukru trzcinowego i olejku esencjonalnego z Cytryny 
✔  Espresso Modelujący peeling ciała świeżo zmieloną kawą, który działa odchudzająco i ujędrniająco  
✔  Yin i Yang peeling wybrany indywidualnie testem kinezjologicznym  
Czas trwania: 45 minut cena: 165 zł We dwoje w jednym pokoju 45 minut cena 290 zł (*) 
AROMATERAPEUTYCZNY PEELING Z MASAŻEM CAŁEGO CIAŁA  
na wybranej nucie zapachowej w zależności od stanu emocjonalnego 
Czas trwania: 100 minut cena 395 zł 
We dwoje w jednym pokoju 100 minut cena 650 zł (*) 

RYTUAŁ CEZARA RITUAL DEL CESAR  
Program o działaniu uspokajającym i relaksującym z esencjami cytrusowymi z nutą lawendy i majeranku oraz kamienie 
półszlachetne jak kwarcyt różowy i lapisazuli pozwolą zapomnieć o  problemach i przeniosą choć na chwilę w krainę szczęścia  
Czas trwania: 3 godziny cena: 500 zł  



ZABIEG OCZYSZCZANIE PLECÓW 
Zabieg oczyszczający skórę pleców - peeling, oczyszczanie, maska, masaż 
Czas trwania: 90 minut cena: 290 zł  

COMPLET DAY SPA 
Zabieg oczyszczający twarz połączony z masażem lub drenażem limfatycznym oraz dodatkową maseczką 
Czas trwania 120 minut cena: 350 zł  

LA FUENTE  
Zabieg głęboko nawilżający i regenerujący zapewniający gładkość i sprężystość skóry 
Czas trwania: 90 minut cena: 280 zł / karnet 3 zabiegów 690 zł ( ważny 3 m-ce) (*) 

AROMA MANICURE Z PIELĘGNACJĄ DŁONI.  
Cążkowy lub biologiczny połączony z peelingiem,  maseczką, masażem dłoni  
Czas trwania 60 minut cena: 90 zł Przy pielęgnacji na twarz cena 60 zł 

AROMA PEDICURE MĘŻCZYŹNI  
Cążkowy lub biologiczny połączony z peelingiem, maseczką, masażem 
Czas trwania: 80 minut cena: 145 zł  
Karnet 4 pedicure 400 zł (ważny 4 miesiące) (*) 

MANICURE JAPOŃSKI 
Jest to metoda, która wzmacnia nasze naturalne paznokcie, nadając im połysk japońskiej perły. Zabieg nadaje paznokciom blask, 
zasila je w składniki naturalne, witaminy A+E, pyłek pszczeli oraz krzemionkę z morza japońskiego. Jest to metoda zalecana na 
paznokcie łamliwe, kruche, rozdwajające się. Zabieg należy powtarzać, co dwa-trzy tygodnie. 
MANICURE JAPOŃSKI (BEZ MALOWANIA) Czas 40 minut  Cena  90 zł 

PIELĘGNACJA DŁONI 

AROMA MANICURE Z PIELĘGNACJĄ DŁONI Z PEELINGIEM. 
Cążkowy lub biologiczny połączony z peelingiem, maseczką, masażem dłoni na wybranej nucie zapachowej i malowaniem odżywką 
lub 1 kolorem  
Czas trwania 60 minut Cena: 100 zł / 80 zł przy zabiegu na twarz 
Karnet 4 zabiegi manicure  350 zł ( 1 parafina gratis) ważny 1 miesiąc (*) 

MALOWANIE PAZNOKCI 
◆ kolor 20 minut 35 zł (zmycie lakieru, odświeżenie, malowanie, olejek)  
◆ GelColor OPI 20 minut 50 zł 
◆ Usunięcie GelColor firmy OPI 15 minut 25 zł / innej firmy 20 minut 45 zł 

MANICURE JAPOŃSKI 
Jest to metoda, która wzmacnia nasze naturalne paznokcie, nadając im połysk japońskiej perły. Zabieg nadaje paznokciom blask, 
zasila je w składniki naturalne, witaminy A+E, pyłek pszczeli oraz krzemionkę z morza japońskiego. Jest to metoda zalecana na 
paznokcie łamliwe, kruche, rozdwajające się. Zabieg należy powtarzać, co dwa-trzy tygodnie. 

MANICURE JAPOŃSKI (BEZ MALOWANIA) Czas 40 minut  Cena  90 zł 
Całodniowe zestawy zabiegów dopasowane do indywidualnych potrzeb i będących najlepszym sposobem na piękną i zdrową skórę 
oraz ukojenie zmysłów. 

 



PIELĘGNACJA STÓP  
AROMA PEDICURE 
Cążkowy lub biologiczny połączony z peelingiem, maseczką, masażem na wybranej nucie zapachowej i malowaniem odżywką lub 1 
kolorem 
Czas: 90 min cena: 150 zł  
Karnet 4 pedicure 450 zł ( ważny 4 miesiące) (*)  

MALOWANIE  
◆ 1 kolorem 20 min. 45 zł (odświeżenie , zmycie lakieru, malowanie, balsam)  
◆ GelColor OPI 25 minut 55 zł 
◆ Usunięcie Gel Color firmy OPI 15 minut 30 zł / innej firmy 20 minut 50 zł 

DEPILACJA NATURALNYM WOSKIEM I PASTĄ CUKROWĄ. 

Całe Nogi  
Czas: 40 minut cena: 120 zł  
Całe Nogi Bikini Tradycyjne Lub Pachy  
Czas: 45 minut cena: 145 zł / dopłata do bikini brazylijskiego lub głębokiego 40 zł  
Całe Nogi Bikini Tradycyjne I Pachy  
Czas 60 minut 175 zł / dopłata do bikini brazylijskiego lub głębokiego 40 zł  
Cała Depilacja  
*całe ciało ( nogi, ręce, bikini, pachy)  
Czas: 70 minut cena: 229 zł / dopłata do bikini brazylijskiego lub głębokiego 40 zł (*) 
* całe ciało i twarz 
Czas: 80 minut cena: 249 zł / dopłata do bikini brazylijskiego lub głębokiego 40 zł  (*) 
Uda Lub Łydki Lub Plecy  
Czas trwania 20 minut cena 75 zł  
Bikini Pełne - Metoda Brazylijska   
Czas trwania: 25-30 minut cena: 100 zł  
Bikini Tradycyjne  
Czas trwania: 15 minut cena 50 zł  
Bikini Głębokie 
Czas trwania: 20 minut cena: 90 zł  
Pachy / Kark  
Czas: 15 minut cena: 40 zł  
Ramiona Lub Przedramiona  
Czas trwania 15 minut cena 70 zł  
Całe Ręce  
Czas trwania: 25 minut cena 90 zł  
Wąsiki / Broda / Brwi / Baki  
Czas 10 - 15 minut cena 25 zł / Przy zabiegu na twarz 20 zł (*) 

DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ 

Bikini Pełne - Metoda Brazylijska 
Czas trwania: 30-40 minut cena: 160 zł  
Bikini Tradycyjne  
Czas trwania: 20 minut cena 100 zł 
Bikini Głębokie 
Czas trwania: 30 minut cena: 130 zł  
Pachy / Kark  
Czas: 20 minut cena: 80 zł. 
Wąsiki / Broda / Brwi / Baki  
Czas 10 - 15 minut cena 40 zł / Przy zabiegu na twarz 25 zł (*) 



 

ALCHEMY LUXURY DAY SPA 
Rok założenia 1988 roku 

Luksusowe zabiegi oparte na Kosmetyce Naturalnej, Alchemii i Aromaterapii. 

(*) cena specjalna nie podlega rabatom, płatność tylko gotówka  

Prosimy o stawienie się na ok. 5-10 min. przed zarezerwowanym zabiegiem 
Na czas zabiegu składa się przygotowanie do zabiegu i rzeczywisty czas zabiegu  

Zaprasza od poniedziałku do piątku od godziny 
10:00 do 22:00 

W soboty od 10:00 do 20:00 

Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wykonane są na kosmetykach firmy ARTESANIA AGAVE i CV PRIMARY ESSENCE, 
producentów najwyższej klasy kosmetyków naturalnych. 

www.dayspa.pl 
�  

Wyłączny dystrybutor firmy ARTESANIA i CV PRIMARY ESSENCE  ul. Klonowa 20/1 00-591 Warszawa  
Tel/fax +48228493256 tel.kom.+48502178075 lub +48502224723 


