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CENNIK SPA



Pij dużo wody przed, po i pomiędzy zabiegami
Unikaj obtych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem

Unikaj kąpieli słonecznych przed i po zabiegu
Kąpieli w basenie lub jacuzzi zażywaj zawsze przed zabiegiem, nigdy po

Spożywanie alkoholu przed planowanym zabiegiem stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia
Jeżeli chcą Państwo odwołać lub zmienić termin rezerwacji, prosimy zrobić to nie później  niż 6 godzin przed umówionym terminem.

     W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu

Prosimy o zgłoszenie się w recepcji SPA na 10 minut przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia oświadczenia

ZALECENIA

MultiVitamin – odżywczo-energizujący – 160 zł

Zabieg dla cery wrażliwej z problemami naczyniowymi, 
skłonnością do zaczerwienień i teleangiektazji. Wskazany również 
dla cery w pierwszej fazie trądzika różowatego. Szybko i 
skutecznie wycisza grę naczyniową, wzmacnia ścianki naczyń 
krwionośnych, łagodzi podrażnienia i rozjaśnia cerę.

Zabieg dla cer zmęczonych, niedotlenionych i pozbawionych 
blasku. Doskonały również po opalaniu oraz dla osób palących 
papierosy. Głęboko nawilża, regeneruje i zapewnia skórze 
najwyższą ochronę antyoksydacyjną, zapobiegającą 
fotostarzeniu. Odświeża, dotlenia i poprawia koloryt cery. 
Multivitamin to prawdziwa „bomba witaminowa”, zawierająca 
aż 8 witamin (retinol, B3, B6, C, E, F, H prowitamina B5), koenzym 
Q10 i ekstrakty owoców cytrusowych.

Acne – zabieg antybakteryjny – 160 zł 
Zabieg antybakteryjny dla cer tłustych, łojotokowych z 
zaskórnikami i trądzikiem pospolitym. Zapewnia odtoksycznienie 
skóry, normalizację wydzielania sebum i zmniejszenie 
rogowacenia ujść mieszków włosowych. Redukuje ilość 
zaskórników i zapalnych wykwitów trądzikowych – grudek, 
krostek. 

i trądzikiem różowatym – 160 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY 50 min

Hialuron Plus – 160 zł
Rewolucyjny, głęboko nawilżający zabieg oparty na synergicznie 
działającym kompleksie substancji czynnych – kwasie 
hialuronowym, składnikach NMF-u, sacharydach i ceramidach. 
Inteligentnie nawilża nasycając skórę substancjami silnie 
higroskopijnymi, które zatrzymują i wiążą wodę w naskórku oraz 
odtwarza i uzupełnia naturalne lipidy międzykomórkowe. 

Sensitive – dla cery wrażliwej, z problemami naczyniowymi

Pearls and Gold – 190 zł
Zabieg witalizująco – ujędrniający dla każdego rodzaju cery. 
Doskonały również jako zabieg „bankietowy”. Skutecznie 
poprawia jędrność i napięcie skóry, modeluje i poprawia owal 
twarzy. Wygładza i rozjaśnia zapewniając piękną, pełną blasku 
cerę.

Zabieg Renew Extreme – zabieg odmładzający

Przełomowy zabieg anti-age. Efekty widoczne są już po 
pierwszym zabiegu, w postaci wyraźnego wygładzenia, 
rozjaśnienia i rozświetlenia zmęczonej, szarej cery. Seria zabiegów 
odmładza, ujędrnia skórę oraz spłyca zmarszczki i bruzdy. Zabieg 
oparty jest na potrójnej sile działania 25% kwasu towego, 5% 
retinolu i 10% witaminy C, pozostawionych na skórze bez 
zmywania na 6-8 godzin, bez ryzyka podrażnienia cery.

Na Rozszerzone Pory i/lub Przebarwienia – 160 zł
Kwasy owocowe słynące ze swoich wszechstronnych 
właściwości, uczynią skórę  dobrze oczyszczoną i sprawią że pory 
będą mniej widoczne, a skóra sucha, skłonna do przebarwień 
ulegnie rozjaśnieniu i przygotuje się na przyjęcie składników 
odżywczych. W zależności od rodzaju cery, dobierany jest 
odpowiedni zestaw kwasów owocowych o łagodnym i nie 
podrażniającym spektrum działania.

*Oczyszczanie manualne do zabiegu – 30-60 zł

z 5% Retinolem H10 – 220 zł

*HENNA (tylko przy okazji zabiegu na twarz lub innego)

Henna całość z modelowaniem brwi - 40 zł
Henna brwi / rzęs / regulacja brwi - 15/15/15 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA 60 min

MAKIJAŻE
Dzienny - 80 zł
Wieczorowy / okazjonalny - 100 zł
Ślubny - 120 zł

MANICURE/PEDICURE
*Malowanie Paznokci  - 15 zł (tylko do zabiegu manicure i pedicure)

Manicure SPA (z peelingiem, paraną, masażem) - 75 zł
Pedicure SPA (z peelingiem, paraną, masażem) - 110 zł
Parana dłoni / stóp - 40 zł

Cynamonowy zabieg wyszczuplający,

relaksująco-stymulujący – 220 zł 
Zabieg relaksująco – stymulujący z wykorzystaniem ciepłej maski 
czekoladowej. Łączy stymulująco - drenujące działanie 
caobrominy i teobrominy, z redukcją depozytów tłuszczu. 
Czekolada wykazuje również działanie aromaterapeutyczne i 
relaksujące. Skóra po zabiegu staje się miękka, gładka, o 
zdrowym kolorycie i przyjemnym zapachu. 

Odmładzający Citrus Mix – zabieg dotleniający, usuwający 
wolne rodniki – 180 zł
Zabieg stymulująco – odmładzający, dotleniający, usuwający 
wolne rodniki. Ujędrnia, poprawia mikrokrążenie i chroni przed 
wolnymi rodnikami. Pozostawia skórę jedwabiście gładką, 
miękką i jędrną.

Coconut SPA – zabieg łagodząco-regenerujący – 180 zł
Zabieg łagodząco – regenerujący wskazany dla skór 
przesuszonych, szorstkich, skłonnych do zmian atopowych i 
łuszczycowych. Długotrwale wygładza i nawilża, regeneruje 
zniszczony i odwodniony naskórek. Wycisza podrażnienia i 
wzmacnia barierę immunologiczną skóry.

Peeling solny 30 min – 150 zł
Głęboki peeling solny z olejkami natłuszczającymi, idealnie 
wygładza i ujędrnia ciało. Skóra po zabiegu staje się jedwabiście 
gładka. Ponadto pobudza mocno krążenie i dotlenia.

redukujący cellulite – 180 zł
Zabieg intensywnie wyszczuplający, modelujący sylwetkę i 
redukujący cellulit. Skutecznie przyspiesza procesy przemiany 
materii, wspomaga procesy lipolizy (spalania tkanki tłuszczowej), 
poprawia jędrność skóry oraz spłyca i rozjaśnia świeże rozstępy. 
Produkty do zabiegu zawierają m.in. algi Fucus, Chlorellę, 
cynamon, kompleks wyszczuplający – bluszcz, ruszczyk, nostrzyk, 
karnitynę, 

Hot Chocolate – zabieg czekoladowy



Drink plenty of water after and between treatments
Avoid big meals one hour before treatment

Avoid sunbathing before and after the treatment
Take baths in Jacuzzi or swimming pool only before the treatment never after

Do not drink any alcohol before treatment as it is hazardous to your life and health
If you want to cancel or change the term of the treatment please do it no later than 6 hours before it 

In case of lack of the information we will charge you 50% of the price of the treatment

Please appear to the reception desk 10 minutes before the treatment In order to ll the questionnaire

It is recomended to

FACE TREATMENTS 50min

Treatment for sensitive skin with tendency to blush and with 

telangiectasia.Good for rosacea in its rst stage . This treatment 

strengthens cells capillaries, calms irritation and brightens the 

skin.

with 5% Retinol H10 – 220 PLN

and rosacea – 160 PLN
Sensitive – for sensitive skin with weak capillaries

For pores and/or decoloration – 160 PLN

Fruit acids known for their comprehensive properties will make 

skin puried and skin pores less visible, dry and decolorated skin 

will be brightened up and ready for active  ingredients. Acids are 

chosen individually for skin type with  not irritating effect.

*Manual cleaning to the treatment – 30-60zł

Multi Vitamin – moisturising and energising – 160 PLN

Pearls and Gold – 190 PLN

Vitalising and rming treatment for all skin types. Perfect also as a 

‘banquette” treatment. Visibly improves rmness and skin 

tightening as well as facial oval. This treatment also brightens 

and smoothens leaving  skin beautiful and bright.

Treatment for tired, unoxygenated and dull skin. Good after 

sunbathing and for smokers. Deeply regenerates and gives anti-

oxidative protection preventing ageing. This treatment also 

refreshes , oxygenates and improves skin colour. Multivitamin is a 

real “ vitamin boost’ consisting 8 vitamins( retinol,B3,B6,C,E,F, H 

provitamin B5) , Coenzyme Q10 and citrus fruit extracts .

Acne – antibacterial – 160 PLN 

For acne skin. Anti-bacterial for oil skin with dark spots and acne 

.Gives detoxication, normalisation of sebum production ,and  

deceasing in keratosis of hair follicles. Reduces blackheads and 

acne inammation – pimples.

Hialuron Plus – 160 PLN

Revolutionary deeply hydrating treatment based on synergetic 

complex of active substances- hyaluronic acid, NMF ingredients, 

saccharides and ceramides. Hydrates giving the skin 

hygroscopic substances which combine water in cells and lls 

natural intercellular lipids.

Anti-age treatment. The effect is visible after one treatment 

initially dull skin is visibly smother and brighter. A few sessions  

rejuvenate, rm and make wrinkles and lines less visible. 

Treatment is made on the basis of 25% phytic acid, 5% retinol 

and 10% vitamin C left on the skin for about 6-8 hours without the 

risk of skin  irritation.

Renew Extreme – rejuvenating treatment

Day make-up - 80 PLN

Evening / occasional  make-up - 100 PLN

Wedding - 120 PLN

MANICURE/PEDICURE

Rejuvenating Citrus Mix – oxygenating,
reducing radicals – 180 PLN

MAKE UP

BODY TREATMENTS 55min

Nail painting - 15 PLN

Manicure SPA (with peeling, parafn, massage) - 75 PLN

Pedicure SPA (with peeling, parafn, massage) - 110 PLN

Hand/feet parafn - 40 PLN

TINING

Henna  with modelling - 40 PLN

Henna  lashes/eyebrows/eyebrows regulation - 15/15/15 PLN

Cinnamon slimming treatment, cellulite reduction – 180 PLN

Intensively slimming ,modelling and cellulite reducing treatment. 

Improving metabolism and fat tissues burning, rming and 

brightening new stretch marks. Ingredients used in the treatment: 

algae, fucus, chlorella, cinnamon, slimming complex- ivy, ruscus , 

sweet clover,carnitine.

Hot Chocolate – chocolate treatment
relaxing and stimulating – 220 PLN
Relaxing and stimulating treatment with warm chocolate mask. 

Combines the stimulating effect of caobromine and 

theobromine with fat cells reduction.Chocolate is also 

aromatherapeutic and relaxing.After this treatment skin is soft, 

smooth with nice colour and smell.

Stimulating and rejuvenating. This treatment rms , improves 

micro-circulation and protects skin  form radicals leaving skin 

smooth , soft and rmed.

 

Salt peeling 30 min – 150 PLN

Deep salt peeling with essential oils ideally smoothening  and 

body rming. Skin after this treatment is extremely smooth. What 

is more it stimulates circulation and oxygenates.

Coconut SPA – calming and regenerating treatment – 180 PLN

Calming and regenerating treatment for dry, dull skin ,   with 

tendency to atopy and psoriasis. It smoothens and hydrates skin 

and regenerates dehydrated damaged epidermis. Calms 

irritated skin and strengthens its immunological barrier.



Masaż Stemplami Ziołowymi 55 min – 240 zł
Lecznicza mieszanka ziół i przypraw otulona miękką bawełną jest 
cudownym narzędziem w rękach masażysty. Szczególnie 
polecamy stemple cynamonowo-kawowe, które dzięki zawartej 
kofeinie, usuwają z organizmu toksyny oraz wspomagają proces 
spalania tkanki tłuszczowej.

MASAŻE SPA 25-55 min

Masaż Klasyczny 25/55 min – 100/160 zł

Masaż Relaksacyjny 25/55 min – 100/160 zł

Masaż Gorącymi Kamieniami  25/55 min – 120/180 zł
Masażysta układa starannie ciepłe kamienie na punktach 
energetycznych ciała, aplikuje wybrany przez Państwa 
aromatyczny olejek i masuje wprowadzając w stan niezwykłego 
odprężenia.

Masaż Aromaterapeutyczny 25/55 min – 100/160 zł
Podczas masowania naturalne olejki eteryczne przenikają do 
organizmu, które zostaną odpowiednio dobrane do potrzeb 
zabiegu leczniczego lub relaksacyjnego.

Masaż stóp i dłoni / Reeksoterapia Stóp 25 min – 100 zł
Ten rodzaj masażu jest jednym z najprzyjemniejszych, jak również 
leczniczych zabiegów.

Masaż Bańką Chińską 25 min – 100 zł
Ten uelastyczniający i wygładzający skórę zabieg jest jednym z 
najskuteczniejszych zabiegów antycellulitowych i 
wyszczuplających.

Masaż Gorącą Świecą 55 min – 170 zł
Ten relaksacyjno – aromaterapeutyczny masaż, dzięki ciepłu 
pochodzącemu z rozgrzanego wosku wprawia w stan niezwykle 
głębokiego odprężenia uwalniając cudowną mieszankę olejku 
brzoskwini i miodu zawartych w naturalnym maśle shea i wosku 
pszczelego z dodatkiem odmładzającej witaminy E.

Masaż Sportowy 45 min – 180 zł
Pozwala zwalczyć skutki zmęczenia spowodowane wysiłkiem 
zycznym. Masaż zmęczonego mięśnia pomaga rozluźnić go i 
zapobiega późniejszym uszkodzeniom.

Relaksacyjny Masaż Głowy 25 min – 100 zł
Masaż przy użyciu ciepłego olejku stymuluje cyrkulację krwi, 
pobudza cebulki włosowe, zmniejsza problemy z zasypianiem, 
migrenami, ból głowy i karku. Ponadto niesamowicie odpręża i 
pozwala pozbyć się nagromadzonego stresu.

Masaż Ciepłym Miodem 25 min – 120 zł
Działa wyszczuplająco oraz antycellulitowo. Wykorzystany w 
zabiegu miód to regenerująca maseczka dla skóry, która 
odżywia, przyspiesza procesy gojenia, działa oczyszczająco, a 
także spowalnia procesy starzenia.

Masaż Lomi Lomi Nui 55 min – 190 zł
Głęboki masaż leczniczo – relaksacyjny o działaniu 
terapeutycznym i rozluźniającym.

Malinowe Odmłodzenie 110 min – 390 zł
Bogate źródło nienasyconych silnych antyoksydantów, które 
wpływają na jędrność i elastyczność skóry. Regeneruje, odżywia i 
silnie odmładza skórę. Ponadto doskonale sprawdza się w 
przypadku skóry problematycznej. Skóra po zabiegu staje się 
doskonale wygładzona i pełna blasku. W skład pakietu 
wchodzą:
- zabieg odmładzająco – wzmacniający na twarz 
- zabieg rewitalizująco – odmładzający na ciało 
- ayurvedyjski masaż relaksacyjny głowy z olejkiem z malin, silnie 
regenerujący włosy.

PAKIETY SPA 

Peeling solny do wybranego masażu – 75 zł

Nagietkowe Ukojenie 55 min – 260 zł  
Nagietek i kwiat pomarańczy to świetny duet dla zmęczonej – 
szarej i przesuszonej skóry.  Świetnie regeneruje i nawilża skórę, jak 
również przyspiesza gojenie wyprysków i zapobiega 
powstawaniu zaskórników. 
W skład pakietu wchodzi:
- intensywnie regenerujący zabieg na twarz z nagietkiem i 
kwiatem pomarańczy
- nawilżający okład na ciało z nagietkiem i kwiatem pomarańczy

We dwoje 85 min (dwie osoby  jednocześnie) – 660 zł 
Wspaniałe i niezapomniane chwile we dwoje uprzyjemnią, 
przywracające siły witalne zabiegi.
- relaksacyjny masaż ciała z czekoladą
- multiwitaminowy zabieg na twarz 
- lampka czerwonego wina

Uzdrowienie 55 min – 220 zł  
Idealny pakiet dla osób potrzebujących głębokiej regeneracji i 
kuracji na zbolałe mięśnie oraz bóle reumatyczne. 
- terapeutyczno- relaksacyjny masaż częściowy
- leczniczy okład ziołowy na ciało
- relaksacyjny masaż głowy, usuwający bóle migrenowe

CENNIK WŁOSY

Krótkie/Średnie/Długie

Strzyżenie męskie 30-40zł

Strzyżenie + mycie 40zł  50zł  60zł

Strzyżenie, mycie + modelowanie
lub prostowanie

50zł  60zł  70zł

Modelowanie, wałki + mycie 40zł  50zł  60zł

Fryzura wieczorowa 70zł  80zł  100zł

Fryzura ślubna 100zł  150zł  200zł

Fryzura próbna 100zł

Pasemka + modelowanie
lub prostowanie

140zł  170zł  200zł

Baleyage + modelowanie
lub prostowanie

150zł  180zł  220zł

Farbowanie + modelowanie
lub prostowanie

100zł  120zł  140zł

Sombre + modelowanie
lub prostowanie

120zł  150zł  180zł

Ombre + modelowanie
lub prostowanie

100zł  130zł  160zł

Styling/trwała ondulacja
+ modelowanie

75zł  110zł  120zł

Regeneracja włosów
(maski, ampułki) + modelowanie

55zł  65zł  75zł

Prostowanie włosów + mycie 30zł  40zł  50zł



During the massage natural essential oils (chosen individually for 

healing or relaxing effect) goes into the body.

Deep healing and relaxing massage of therapeutic and relaxing 

effect.

Healing mixture of herbs and spices covered with soft cotton is a 

great massage tool. We recommend cinnamon –coffee stamps 

which thanks to caffeine remove toxins from the body and 

support fat burning process.

LomiLomi Nui massage 55min – 190 PLN

Warm honey massage 25min    – 120 PLN

Herbal stamps massage 55min – 240 PLN

Salt peeling to chosen massage – 75 PLN

SPA PACKAGES

Raspberry rejuvenation 120min – 390 PLN 

Rich source of strong anti-oxidants which have inuence on 

elasticity and skin rmness. Regenerates , moisturises and 

rejuvenates skin. What is more is perfect for skin suffering from 

problematic dermatitis. Skin after the treatment is smoth and 

bright. The package consists of:

-R ejuvenating – strengthening face treatment

-R evitalising – rejuvenating body treatment

-A yurveda head massage with raspberry essential oil, strongly 

hair regenerating.

Slimming and anti-cellulite treatment. Honey used in this 

treatment is a regenerating mask for skin which moisturizes , 

stimulates healing processes, rejuvenates and puries the skin.

Feet and hand massage/reexotherapy 25min – 100 PLN
This kind of massage is one of the most pleasant and healing 

treatments.

This relaxing and aromatherapeutic massage thanks to warm 

wax gives deep relaxation .
relieving  mixture of peach oil, honey in natural shea butter and 

bee wax with vitamin E.

Hot candle massage      55min     – 170 PLN

Sport massage 45min      – 180 PLN

Relax head massage 25min – 1   00 PLN
Massage with the usage of warm oil stimulates blood circulation 

and hair roots. Reduces insomnia, migraine pains, head and 

neck pains. What is more this treatment relaxes and helps to get 

rid of stress.

Allows get rid of tiredness after physical exercises. Massage of 

tired muscle helps in stretching it and prevents its further 

damages.

China cup massage 25min     – 100 PLN
This treatment is one of the most slimming and anti-cellulite 

among massages.

SPA MASSAGES 

Classic massage 25/55 min    – 100/160 PLN

Hot Stones massage 25/55min   – 120/180 PLN
On energetic points on the body are put hot stones, therapist 

also applies  chosen by you oil and performing the massage 

gives you deep relaxation. 

Relaxing massage 25/55min – 100/160 PLN

Aromatherapy massage 25/55min    – 100/160 PLN

Marigold soothing 55min – 260 PLN

Marigold and orange ower are a good combination for dull, 

tired and dry skin. Regenerates and hydrates skin, as well as has 

healing properties of eczema and prevents the formation of 

blackheads. The package consists of:

-Intensively regenerating face treatment with marigold and 

orange ower 

-Body wrap with marigold and orange ower

Two of us 85min (two persons at the same time) – 660 PLN 

Great unforgettable moments  will be more pleasant due to vital 

treatments which will restore strength.

-Relaxing chocolate massage 

-Multivitamin face treatment

-Glass of red wine

Therapeutic 55min – 220 PLN 

Ideal package for people who need strong regeneration and 

treatment for muscle and rheumatic pains.

-Therapeutic – relaxing partial massage

-Medicinal herbal body wrap 

-Head massage

PRICELIST  HAIR 

Short/Medium/Long

Men’s haircut 30-40PLN

Haircut + washing 40PLN  50PLN  60PLN

Haircut, washing + modeling

or straightening
50PLN  60PLN  70PLN

Modeling, hair rollers+ washing 40PLN  50PLN  60PLN

Evening hairstyle 70PLN  80PLN  100PLN

Wedding hairstyle 100PLN  150PLN  200PLN

Trial hairstyle 100PLN

Highlihts + modeling

or straightening
140PLN  170PLN  200PLN

Beleyage + modeling

or straightening
150PLN  180PLN  220PLN

Hair dyeing + modeling

or straightening
100PLN  120PLN  140PLN

Sombre + modeling

or straightening
120PLN  150PLN  180PLN

Ombre + modeling

or straightening
100PLN  130PLN  160PLN

Styling /permanent waving (perm)

+ modeling
75PLN  110PLN  120PLN

Hair regeneration (masks , ampules)

+ modeling
55PLN  65PLN  75PLN

Straightening + washing 30PLN  40PLN  50PLN



1. SPA jest miejscem przeznaczonym dla osób dorosłych, młodzież pomiędzy 16 a 18 rokiem życia może korzystać
    z wybranych zabiegów SPA wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

2. Z zabiegów SPA nie mogą korzystać:
    - osoby będące pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających;

    - osoby u których występują stany chorobowe, rany cięte, widoczne choroby skóry;
    - osoby przewlekle chore, poddane długotrwałemu leczeniu, jeśli choroba lub przyjmowane lekarstwa

     uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegów w SPA.
3. Personel SPA zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zabiegu, a także jego przełożenia na inny termin

    w przypadku podejrzenia nieodpowiedniego stanu zdrowia.
4. Na pierwszy umówiony zabieg należy zejść 10 minut przed wyznaczonym terminem w celu wypełnienia oświadczenia.
5. Osoba korzystająca z usług SPA zobowiązana jest do rzetelnego zgodnego  z prawdą wypełnienia karty konsultacyjnej.

    W przypadku zatajenia okoliczności będących przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu,
    SPA nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki pozabiegowe.

6. Na zabieg należy stawić się 5 minut przed umówionym terminem.
Ponad 15-minutowe spóźnienie może być podstawą odmowy wykonania zabiegu.

7. Rezerwację można zmienić lub odwołać co najmniej z sześciogodzinnym wyprzedzeniem. Za usługi odwołane później niż 6 godzin
    przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości zamówionej usługi.

8. Za rzeczy pozostawione w gabinetach lub przebieralni personel SPA nie ponosi odpowiedzialności.

REGULAMIN SPA

 1.  SPA is a place for adults, teenagers between the age of 16 and 18 can have SPA treatments
if they have a written permission form parents or legal guardian.

 2.  Spa treatments are not allowed for
-  Drunk people or under the inuence of intoxicants

-  People with active diseases, fresh wounds and cuts, visible skin diseases
-  Terminally sick people if the illness does not allow to have a treatment or is forbidden by the doctor

 3.  SPA staff can call off or change the term of  the treatment in case of suspicion of the  bad health condition.
 4.  Before the rst treatment please come 10 minutes earlier in order to ll in the form in SPA reception.

 5.  You are obliged to ll the health consultation form honestly.
In case of suppression of  the health condition which is the contraindication for the treatment SPA

does not take the responsibility of any side effects after the treatment.
 6.  Before the treatment please come 5 minutes earlier. The delay more than 15 minutes can be the cause to call off the treatment.

 7.  The  cancelation of the treatmentor treatment term change is possible no later than 6 hours before it.
In case of lack of the information we will charge you 50% of the price of the treatment
 8.  SPA does not take the responsibility of things left in changing rooms and spa rooms

SPA POLICY


