
 

Rok założenia 1988 roku 
Autoryzowany salon Alqvimia 

Luksusowe zabiegi oparte na Kosmetyce Naturalnej, Alchemii i Aromaterapii. 

CENNIK ZABIEGÓW 2015 

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 Aromaterapeutyczny Alqvimia 
Najskuteczniejszy i najprzyjemniejszy sposób na poprawę zdrowia, samopoczucia i 
sprawności fizycznej z indywidualnie dobraną nutą zapachową na bazie oleju za słodkiego 
migdała tłoczonego na zimno. 
Czas trwania: 30 minut cena: 99 zł 
Czas trwania: 45 minut cena: 140 zł 
Czas trwania: 60 minut cena: 190 zł 
Czas trwania: 90 minut cena: 250 zł  
Czas trwania: 120 minut 300 zł 
Karnet 10 masaży 60 minut 1300 zł(*) 
Masaż we Dwoje: 60 minut 330 zł (*) 
Masaż we Dwoje: 90 minut 390 zł (*) 

Masaż stóp z elementami refleksologii i aromaterapii połączony z kąpielą i peelingiem 
stóp 
Czas trwania 60 minut cena 180 zł 
Masaż we Dwoje: 299 zł (*) 
Karnet 10 masaży cena 1200 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 99 zł 
Czas trwania: 60 minut cena 190 zł 
Karnet 10 masaży 
Czas trwania: 30 minut cena 800 zł(*) 
Czas trwania: 60 minut cena 1300 zł(*) 

Masaż z elementami drenażu limfatycznego  
Specjalny masaż, który usprawnia krążenie limfy, przeciwdziałając powstawaniu chorób 
wywołanych jej zastojem, skutecznie likwiduje obrzęki zastoinowe, zapalne, chłonne i 
usuwa toksyny, poprawia ogólne samopoczucie i pomocny przy cellulicie 
Czas trwania: 60 minut cena: 190 zł 
Czas trwania: 90 minut cena: 250 zł 



Masaż Olejkiem z Marchwi tłoczonym na zimno 
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: 200 zł 
Masaż we Dwoje 330 zł (*) 
Karnet 10 masaży 1450 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: 260 zł 
Masaż we Dwoje 450 zł (*)  
Karnet 10 masaży 1600 zł (*) 

Masaż zodiakalny Zodiac Massage  
Astrologiczny program 12 masaży ciała ułożony zgodnie ze znakiem zodiaku i żywiołem, 
który nim rządzi, to kwintesencja terapii wellness, której towarzyszy przypisany do żywiołu 
zapach, smak, dotyk i niezapomniane doznania, to prawdziwa uczta dla ciała i duszy, to 
podróż do źródeł i korzeni Piękna i Zdrowia. 
Czas trwania: 60 minut cena: 195 zł  
Masaż we Dwoje 330 zł (*) 
Karnet 10 masaży cena 1300 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 200 zł 
Masaż we Dwoje 340 zł (*) 

Masaż świecą Candle Massage  
Relaksujący  masaż naturalną świecą składającą się w 100% z naturalnych składników, 
m.in. masła Shea, oleju sojowego, oleju jojoba i egzotycznych żywic i olejków eterycznych 
Czas trwania: 60 minut cena 250 zł 
Masaż we Dwoje 400 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 ciepłą 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: 240 zł  
We dwoje w jednym pokoju 399 zł (*) 



 

Peelingi ciała 
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  
Czas trwania: 45 minut cena: 165 zł 

Aromaterapeutyczny peeling z masaże całego ciała na wybranej nucie zapachowej w 
zależności od stanu emocjonalnego 
Czas trwania: 90 minut cena 290 zł (*)  

Tajski Masaż Stemplami Sai Tei Spa 
Regenerujący, wyciszający i wzmacniający odporność masaż całego ciała gorącymi 
bawełnianymi pieczątkami, które wypełnione są specjalną mieszanką soli, ziół i olejków 
esencjonalnych  
Czas trwania: 45 minut cena: 160 zł 
Czas trwania: 100 minut cena: 280 zł 
We Dwoje 100 minut czas: 490 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 cena: 160 zł  
Czas trwania: 100 minut cena 290 zł 
We Dwoje czas trwania 10 minut cena 490 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: 350 zł  
Masaż we Dwoje: 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 namaszczenie ciała pachnącymi olejami, 
do wyboru:  
✔ odżywcza ceremonia Królowej Egiptu 
✔ odmładzająca ceremonia Sułtanki Saby 
✔ ceremonia Odchudzająca 
✔ ceremonia relaksująca Oasis de Serenidad 
Czas trwania 60 minut Cena 200 zł 
Kąpiel z 60 minutowym masażem Czas 120 minut 340 zł 



 

Zabiegi ma 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 250 zł / z masażem 2,5 godziny cena 340 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: 250 zł /  z masażem 2,5 godziny cena: 340 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: 299 zł / z masażem  3 godziny cena 399 zł 

Pielęgnacja Biustu  
Czas trwania: 80 minut Cena: 170 zł 
Karnet 6 zabiegów 850 zł (*) 
✔ Ujędrniający Bogini BUST FIRMING 
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. 
✔ Zabieg powiększający Biust Natural Bra  
Rewelacyjny naturalny zabieg pielęgnacyjny o działaniu modelującym i powiększającym 
małe piersi 



Body Premium Elektrostymulacja 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 120 zł 
Karnet 10 zabiegów 800 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 (*) 

RYTUAŁY ALCHEMY LUXURY SPA ALQVIMIA 
 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: 470 zł (poczęstunek, depilacja wąsika oraz regulacja brwi w cenie) 
Z zabiegiem pedicure i manicure 5 godzin 690 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 głeboko 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  
✔ Ceremonia Zodiakalna SPA ZODIAC THERAPY ALQVIMIA  
Astrologiczny program pielęgnacji ciała i duszy ułożony zgodnie 
ze znakiem zodiaku i żywiołem, który nim rządzi. Przekonaj się, że 
to właśnie w gwiazdach zapisane jest jakich zabiegów, kosmetyków i kamieni 
szlachetnych powinnaś używać. 

SENSUALITY 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: 550 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 

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 320 zł 

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, zabieg na twarz  
Czas trwania: 180 minut cena: 420 zł 
Z pedicure i manicure 4,5 godziny 620 zł 

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 zabieg na twarz  
Czas trwania: 180 minut cena: 420 zł 
Z pedicure i manicure 4,5 godziny 620 zł 



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 zabieg na twarz  
Czas trwania: 160 minut cena 420 zł 
Z zabiegiem pedicure i manicure 4,5 godziny 620 zł   

Piękna Mama Dla Kobiety w ciąży 
Program SPA dla Mamy przed porodem i po porodzie, który wzmacnia, odżywia i 
uelastycznia skórę, zapobiega i usuwa rozstępy, przywraca wspaniałe samopoczucie: 
peeling, relaksujący masaż ciała, zabieg na twarz, manicure, pedicure, henna, depilacja 
pach, bikini, wąsika  
Czas trwania: 240 minut cena: 499 zł (*) stała cena 680 zł  

Program pielęgnacji dla nowożeńców Luna de Miel  
Ślub wymaga wielu przygotowań i przed tym najważniejszym dniem w życiu warto poddać 
się relaksującemu masażowi, zadbać o dłonie, stopy i wspaniałą cerę, indywidualny 
program zabiegów dla przyszłej Pary Młodej gwarantuje wspaniały nastrój i 
niezapomniane wrażenia. Z myślą o Państwu Młodych opracowaliśmy program wspólnego 
relaksu, który obejmuje: 
Panna Młoda: peeling i masaż całego ciała, wybrany zabieg na twarz, henna, depilacja, 
manicure SPA, pedicure SPA, ślubne malowanie paznokci 
Pan Młody: peeling i masaż całego ciała, wybrany zabieg na twarz, manicure SPA, 
pedicure SPA. 
Panna Młoda czas trwania: 4-5 godziny cena: 599 zł (*)  / stała cena 670 zł 
Pan  Młody 4 godziny cena 499 zł (*) / stała cena  630 zł 

Zabiegi i programy pielęgnacyjne na twarz  

Complet Day Spa 
Zabieg manualnego oczyszczania skóry twarzy połączony z masażem  i dodatkową 
regenerującą maseczką / regulacja brwi w prezencie  
Czas: 130 minut cena: 280 zł / karnet 3 zabiegów 690 zł ( ważny 3 miesiące)(*)  

Basic Day Spa  
Podstawowy zabieg manualnego tradycyjnego oczyszczania twarzy bez masażu 
Czas: 90 minut cena: 190 zł / karnet 3 zabiegów 440 zł ( ważny 3 miesiące)(*) 

Skin Balancer (tylko po zabiegach oczyszczania twarzy) 
Zabieg normalizujący po oczyszczeniu twarzy 
zabieg balansujący skórę polecany po mechanicznym oczyszczaniu twarzy  
(maksymalnie 2 tygodnie po zabiegu oczyszczania)  
Czas trwania 50 minut cena 120 zł 

Zabieg oczyszczenia pleców  
Zabieg manualnego oczyszczania skóry pleców - peeling, oczyszczanie, maska, masaż 
Czas trwania: 90 minut cena: 220 zł 



Blask 100% naturalny samoopalacz  
Bankietowy zabieg upiększający na bazie olejku z marchewki i 
masłem Karite, 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 kąpielą i opalaniem 
Czas trwania: 60 minut cena: 145 zł / karnet 3 zabiegów 360 zł (ważny 3 m-ce)(*) 

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: 245 zł  
Karnet 3 zabiegów cena 620 zł ( ważny 3 m-ce)(*) 

Masaż twarzy UKOJENIE  
Aromaterapeutyczny masaż twarzy, szyi, dekoltu, głowy na wybranym oleju szlachetnym i 
olejku esencjonalnym 
Czas trwania: 40 minut cena: 130 zł  
We Dwoje: 195 zł (*) 
Karnet 3 zabiegów cena 299 zł ( ważny 3 m-ce)(*) 

Peeling twarzy z aromaterapeutycznym demakijażem 
Czas trwania: 20 minut cena: 65 zł 

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: 225 zł / karnet 3 zabiegów 495 zł ( ważny 3 miesiące) (*)  

Zabieg ujędrniający Absolute Spa Beauty  
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: 280 zł  
Karnet 6 zabiegów cena 1250 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: 225 zł /karnet 3 zabiegów 550 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: 195 zł / z czyszczeniem twarzy 120 minut 275 zł 
Karnet 6 zabiegów 790 zł (czyszczenie w prezencie w trakcie 3 zabiegu)(*) 



Na przebarwienia White Light 
Zabieg o działaniu rozjaśniającym, 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: 225 zł 
Karnet 6 zabiegów 990 zł (*) 

Eternal Youth aktywator młodości silnie odmładzający. 
Rytuał pielęgnacji twarzy o maksymalnej skuteczności, zapewniający natychmiastowy 
efekt odmładzający. Połączenie olejów roślinnych tej formuły zapewnia wyjątkowy efekt 
nawilżenia, odżywienia, przywrócenia równowagi i zregenerowania. Ekstrakty maliny i 
jagody arktycznej, które dzięki przystosowaniu do trudnych warunków klimatycznych są 
niezastąpionym źródłem antyoksydantów, zapewniają ochronę przed przedwczesnym 
starzeniem się skóry. Warto także zwrócić uwagę na ekstrakt irysa o wysokich 
właściwościach regenerujących i zapobiegających procesom zapalnym zachodzącym w 
miejscach uszkodzeń skóry. Strategię przeciwzmarszczkową wyznacza kompleks protein 
z Kiełków Pszenicy, dając efekt zagęszczenia, napięcia, ujędrnienia i odbudowy. 
Kombinacja różnych rodzajów masła roślinnego, Karité, Kakaowego i Mango uzupełnia 
formułę działaniem przywracającym elastyczność skóry, regenerującym, naprawczym, 
łagodzącym i ochronnym, zapewniając jednocześnie dodatkowe odżywienie i naturalne 
nawilżenie, które zapobiega i redukuje procesy degeneracyjne komórek, regenerujący 
ekstrakt azjatyckiego grzyba Schizophylum commune o właściwościach rozjaśniających i 
ujednolicających koloryt twarzy pobudza mechanizmy obronne skóry, dając efekt 
łagodzący i zapobiegający procesom zapalnym, olejki esencjonalne z Neroli, Cytryny, 
Pomarańczy, Paczuli, Palmy Różanej, Geranium, Drzewa Różanego, Kadzidłowca, Mirry i 
Benjui wnoszą swoje właściwości regenerujące, ochronne i przeciwdziałające starzeniu się 
skóry. 
Czas trwania: 90 minut cena: 360 zł / karnet 3 zabiegów 850 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 i rozjaśniająco.  
Czas trwania: 45 minut cena: 140 zł /  55 minut z ustami 130 zł /przy zabiegu na twarz 60 
zł Karnet 6 zabiegów 500 zł (ważny 3 m-ce) (*)  

Cery bardzo WRAŻLIWEJ Serenity & Harmony 
Zabieg aktywnie walczy z zaczerwienieniami skóry, obkurcza i zwęża naczynka 
krwionośne oraz daje natychmiastowy efekt ukojenia, przywraca promienny wygląd i działa 
rozjaśniająco. 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: 235 zł / karnet 3 zabiegów 580 zł ( ważny 3 miesiące ) (*)  

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: 270 zł / karnet 3 zabiegów 650 zł ( ważny 3 miesiące)  (*) 
 

 



Peeling Migdałowy  
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 (*)  

Pielęgnacja Dłoni 

Aroma Manicure z pielęgnacją dłoni 
Cążkowy lub biologiczny połączony z peelingiem, maseczką, masażem dłoni na wybranej 
nucie zapachowej i malowaniem odżywką lub 1 kolorem  
Czas trwania 60 minut Cena: 90 zł  Przy zabiegu na twarz 75 zł (*) malowanie frencz 10 zł  
Dodatkowo ciepła parafina 30 zł 
Karnet 4 zabiegi manicure  290 zł ( 1 parafina gratis) ważny 1 miesiąc (*) 

Malowanie paznokci 
◆1 kolorem 20 minut 35 zł (zmycie lakieru, odświeżenie, malowanie, balsam)  
◆ French 25 minut 39 zł ( zmycie lakieru, odświeżenie, malowanie, balsam) 
◆ GelColor OPI 20 minut 50 zł / french 60 zł 
◆ Usunięcie GelColor firmy OPI 15 minut 25 zł / innej firmy 20 minut 45 zł 

Manicure GelColor OPI 
Pełna pielęgnacja dłoni i paznokci z malowaniem GelColor, który jest delikatnym żelem, 
przepuszczającym powietrze, niewiążącym się mocno z paznokciem, dzięki czemu nie 
niszczy płytki. 
Czas 60 minut Cena 130 zł  

La Seda  
Odżywczy zabieg parafinowy na ciepło, który  likwiduje nadmierne wysuszenie, skóra rąk 
odzyskuje blask, młodość i elastyczność (peeling, maseczka parafinowa, masaż) 
Czas trwania: 30 minut cena: 70 zł  
Karnet 4 zabiegów 220 zł ( ważny 2 miesiące) (*)  

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: 145 zł  Malowanie french 10 zł /  Ciepła maseczka parafinowa 35 zł  
Karnet 4 pedicure 430 zł ( ważny 4 miesiące) (*)  



 
Malowanie  
◆ 1 kolorem 20 min. 45 zł (odświeżenie , zmycie lakieru, 
malowanie, balsam)  
◆ French 25 minut 50 zł (odświeżenie , zmycie lakieru, 
malowanie, balsam)  
◆ GelColor OPI 25 minut 55 zł / french 65 zł  
◆ Usunięcie GelColor firmy OPI 15 minut 30 zł / innej firmy 20 minut 50 zł 

Pedicure GelColor OPI  
Pełna pielęgnacja stóp i paznokci z malowaniem GelColor, który  
jest delikatnym żelem, przepuszczającym powietrze, niewiążącym się mocno z 
paznokciem, dzięki czemu nie niszczy płytki. 
Czas 90 minut Cena 175 zł 

La Seda  
Odżywczy zabieg parafinowy na ciepło lub zimno, peeling, maseczka parafinowa, masaż. 
Czas trwania: 40 minut cena: 80 zł. 
Karnet 4 zabiegi 225 zł ( ważny 2 m-ce) (*)  

Healthy Feet  
Odżywczy i poprawiający krążenie program SPA na stopy na bazie siemienia lnianego, 
zabieg obejmuje kąpiel stóp, peeling, esencjonalna maseczka, pedicure, 30 minutowy 
masaż stóp z elementami akupresury, malowanie  
Czas: 120 min cena: 185 zł 
Karnet 4 pedicure 550 zł ( ważny 4 m-ce) (*)   

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: 489 zł (*) / stała cena 620 zł 

Sai Tei Spa 
Regenerujący, wyciszający i wzmacniający odporność masaż całego ciała gorącymi 
bawełnianymi pieczątkami, które wypełnione są specjalną mieszanką ziół, suszonych 
owoców, esencji, egzotycznych przypraw korzennych i kwiatów 
Czas trwania 40 minut cena: 160 zł 
Czas trwania 100 minut cena 280 zł 

El Templo  
Relaksująca terapia aromaterapeutyczna będąca połączeniem tradycyjnych technik 
masażu oraz terapii gorącymi kamieniami morskimi, efekt to nieziemskie odprężenie, 
relaks, wewnętrzna równowaga, silne rozluźnienie mięśni i pobudzenia krążenia.  
Czas trwania 40 minut cena: 160 zł 
Czas trwania 100 minut cena 290 zł 

Kwiat Lotosu   
Magiczny zabieg polegający na masażu ZEN całego ciała, twarzy i głowy oraz na 
naturalnej terapii kamieniami półszlachetnymi  
Czas trwania: 110 minut cena: 350 zł 



 
Aromaterapeutyczny peeling całego ciała  
Różnorodne drobinki rozcierane na skórze usuwają 
zrogowaciałe komórki naskórka i zostawiają jedwabiste w dotyku 
ciało. 
Czas trwania: 45 minut cena: 160 zł  

Aromaterapeutyczny peeling i masaż całego ciała   
Czas trwania: 90 minut cena: 290 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: 470 zł  
Z zabiegiem pedicure i manicure 645 zł  

Ceremonia SEDUCTIVE MAN  
Rytuał dla mężczyzn obejmujący pielęgnację ciała, twarzy i duszy przywracający energię, 
siłę i pewność siebie, szlachetne olejki eteryczne z Paczuli, Sandałowca, Vetiver i 
Kardamonu oraz ekstrakt z Wanilii głęboko nawilżają, odżywiają i regenerują skórę ciała i 
twarzy, na zabieg składa się peeling, maseczka i masaż ciała manualny i kamieniami, 
moxa, oraz zabieg na twarz 
Czas trwania: 2,5 godziny cena: 470 zł 

Zabieg oczyszczanie pleców 
Zabieg oczyszczający skórę pleców - peeling, oczyszczanie, maska, masaż 
Czas trwania: 90 minut cena: 220 zł  

Complet Day Spa 
Zabieg oczyszczający twarz połączony z masażem lub drenażem limfatycznym oraz 
dodatkową maseczką 
Czas trwania 120 minut cena: 280 zł  

La Fuente  
Zabieg głęboko nawilżający i regenerujący zapewniający gładkość i sprężystość skóry 
Czas trwania: 90 minut cena: 240 zł / karnet 3 zabiegów 530 zł ( ważny 3 m-ce) (*) 

Aroma Manicure z pielęgnacją dłoni.  
Cążkowy lub biologiczny połączony z peelingiem,  maseczką, masażem dłoni  
Czas trwania 60 minut cena: 85 zł 
Przy pielęgnacji na twarz cena 65 zł. 

Aroma Pedicure  
Cążkowy lub biologiczny połączony z peelingiem, maseczką, masażem 
Czas trwania: 80 minut cena: 135 zł  
Karnet 4 pedicure 400 zł (ważny 4 miesiące) (*) 
Pielęgnacja włosów  
 



Pelo Sano  
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 szałwi (wzmacnia cebulki), w trakcie 
masaż głowy, twarzy i karku, na koniec umycie włosów. 
Czas: 60 minut cena: 170 zł  karnet 3 zabiegów 450 zł ( ważny 2 m-ce) (*)   
W połączaniu z zabiegiem na twarz 120 zł 

OLEJOWANIE WŁOSÓW  
Odżywcza ceremonia pielęgnacji włosów pochodzący z Arabii i Indii, zabieg wpływa na 
poprawę wyglądu całych włosów, służy ich nawilżeniu, odżywieniu, poprawieniu ich 
sprężystości i regeneracji, na zabieg składa się nawilżenie włosów wodą termalną, 
namaszczenie wybranym olejem, gorący kompres OSHIBORI oraz hinduski masaż głowy 
-Olej Kokosowy włosy rozdwajające się i kruszące się na końcach 
-Olej ze słodkich Migdałów włosy cienkie i bez witalności 
-Olej Jojoba włosy przetłuszczające się  
-Olej z Orzecha Laskowego włosy farbowane, łupież, wypadanie 
Czas: 30 minut cena: 130 zł  karnet 3 zabiegów 350 zł ( ważny 2 m-ce) (*)  
W połączaniu z zabiegiem na twarz lub ciało 75 zł 

Depilacja naturalnym woskiem  

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 (*) 

Inne zabiegi  

MOXA 
Terapia ciepłem punktów akupunktury, czakramów, halluksów 
Czas 20 min. cena 50 zł / karnet 6 zabiegów 250 zł (*) 

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 
  
HENNA - BRWI, RZĘSY i REGULACJA  
Czas trwania 25 minut 45 zł / Przy zabiegu na twarz 30 zł 

HENNA - BRWI LUB RZĘSY BEZ REGULACJI 
Czas trwania 15 minut 30 zł / Przy zabiegu na twarz 20 zł  

HENNA - 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 

(*) cena promocyjna 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 21:00 

Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne wykonane są na kosmetykach firmy Alqvimia producenta 
najwyższej klasy kosmetyków naturalnej. 

www.dayspa.pl 
*  

Wyłączny dystrybutor firmy Alqvimia ul. Klonowa 20/1 00-591 Warszawa  
Tel/fax +48228493256 tel.kom.+48502178075 lub +48502224723 www.alqvimia.pl

http://www.alqvimia.pl

