
Zabiegi SPA w Salonie Urody

Czekoladowa rozkosz ciała - 290 zł
Relaksujący i ujędrniający zabieg na bazie
czekolady. Składa się z peelingu ciała, maski
czekoladowej, body wrapping oraz masażu.

Ciało

Owocowe rozpieszczenie ciała - 290 zł
Peeling całego ciała, maska owocowa, 
body wrapping, masaż maską owocową.

Zabieg relaksujący na ciało i twarz - 320 zł
Zabieg składa się z peelingu oraz 
masażu całego ciała i twarzy.

Zabieg pielęgnacyjny dla mężczyzn - 220 zł
Regenerujący peeling oraz masaż 
całego ciała.

Peeling całego ciała - 120 zł

Zabieg pielęgnacyjny dla kobiet - 180 zł
Z preparatami odpowiednio dobranymi 
do cery suchej, naczynkowej, dojrzałej,
tłustej i trądzikowej (demakijaż, peeling, 
serum, maska algowa, masaż).

Zabieg pielęgnacyjny dla mężczyzn - 160 zł
Peeling, serum, maska algowa, masaż.

Peeling kawitacyjny - 190 zł
Oczyszczenie skóry, serum, 
maska algowa, masaż.

Zabieg eksfoliacji z kw. migdałowym - 240 zł
Intensywnie i trwale nawilża skórę. Rozjaśnia
przebarwienia, wygładza zmarszczki, 
poprawia świetlistość przywracając
skórze zdrowy i młody wygląd.

Twarz

Zabieg eksfoliacji z kw. pirogranowym - 240 zł
Działa przeciw zaskórnikom, rozjaśnia, 
poprawia koloryt skóry, działa antybakteryjnie,
pobudza fibroblasty do produkcji 
kolagenu i elastyny.

Zabieg z maską algową - 160 zł
Oczyszczanie skóry peelingiem, serum.

Oczy
Henna brwi i rzęs - 15 zł

Regulacja brwi - 15 zł

Płatki pod oczy - 40 zł
Rozjaśniające/ nawilżające/ wygładzające.



Zadbaj o dłonie - 90 zł
Peeling, parafina, masaż preparatem
nawilżającym.

Peeling dłoni i ramion z masażem - 110 zł

Stopy
Zadbaj o stopy - 110 zł
Kąpiel, peeling, preparat nawilżający i masaż.

Pedicure - 160 zł
Pedicure z peelingiem nawilżającym na stopy.

Najmłodsi
Pakiet „Małej Księżniczki” - 80 zł/20 min.
Owocowy masaż twarzy, pleców i nóg.

Pakiet „Małego Księcia” - 80 zł/20 min.
Owocowy masaż pleców, rąk i nóg.

Malowanie paznokci dłoni i stóp  - 60 zł

Umów się na wizytę: 
rezerwacje@kompleksbeskid.pl
+18 268 89 20

Dłonie
Masaż klasyczny lub relaksujący
120 zł/25 min. lub 190 zł/50 min.
Działa rozluźniająco oraz redukuje stres.

Masaż gorącymi kamieniami
140 zł/25 min. lub 240 zł/50 min.
Zapewnia głębokie odprężenie.

Masaż relaksujący na bazie olejku
200 zł/50 min.
Zapewnia nawilżenie oraz aromatyczny 
zapach.

Masaż bańską chińską
120 zł/25 min. lub 220 zł/60 min. 
Wyszczupla oraz działa przeciwbólowo.

Masaż twarzy, szyi i dekoltu
140 zł/25 min.
Ujędrnia i poprawia wygląd skóry.

Masaż stóp
100 zł/20 min.
Działa kojąco.

Masaż karku i obręczy barkowej
110 zł/20 min.
Rozluźnia mięśnie i poprawia 
samopoczucie.

Masaż

NOWOŚĆ! Masaż twarzy KOBIDO - 240 zł
Działa liftingująco, unosi skórę, rozluźnia 
mięśnie twarzy.


