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 MEDI  SPA  

PAKIET SPA NA 6 DNI 

  

 

 

 

 

 

 
Hotel rekomenduje rezerwację 5 noclegów, która pozwoli optymalnie 

zrealizować proponowane zabiegi podczas 6-dniowego pobytu w SPA. 

Pakiet dostępny w sprzedaży także dla osób nie korzystających z noclegów w Hotelu 

Prezydent. 

 
 
 
 
PAKIET OBEJMUJE: 
kompozycję ekskluzywnych zabiegów leczni-
czych i regenerujących wykonywanych przez  
wykwalifikowany personel Ambasady Zdro-
wia i Urody SPA podczas 6-dniowego pobytu 
w SPA 
6-dniowy relaks w strefie Wellness: basen o 
wymiarach 12x19,5 m, kaskady, Jacuzzi, 3 
rodzaje saun (fińska, turecka oraz na pod-
czerwień) 
Welcome Drink w Clubie Muzycznym „Jack’s 
Place” 
 
I DZIEŃ 
Kąpiel siarczkowa 
Masaż klasyczny z terapią manualną cało-
ściowy - ćwiczenia izometryczne 

II DZIEŃ 
Kąpiel siarczkowa 
Masaż borowinowy, całościowy  
III DZIEŃ 
Kąpiel borowinowa 
Masaż klasyczny z terapią  
manualną, częściowy  
IV DZIEŃ 
Kąpiel borowinowa 
Masaż klasyczny z terapią  
manualną, częściowy  
Okład  borowinowy 
V DZIEŃ 
Kąpiel siarczkowa 
Masaż borowinowy, częściowy  
VI DZIEŃ 
Maska siarczkowa na całe ciało 
Masaż klasyczny z terapią  
manualną, częściowy  

NOWOŚĆ 

CENA 892 ZŁ 
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OPISY ZABIEGÓW 

Kąpiel siarczkowa 

Kąpiel połączona z hydromasażem wyraźnie wygładza, dokładnie oczyszcza i głęboko 

nawilża skórę. Działa odprężająco, relaksuje, niweluje zmęczenie nadaje skórze przy-

jemny, delikatny i świeży zapach. 

Masaż klasyczny z terapią manualną 

Jest to połączenie masażu klasycznego z indywidualnie dobranymi chwytami terapeu-

tycznymi mającymi na celu usprawnienie pracy kręgosłupa oraz likwidację zespołów 

bólowych. Masaż leczniczy połączony z terapią manualną zalecany jest przy silnych 

bólach kręgosłupa, stawów i mięśni. 

 

Masaż borowinowy  
Masaż klasyczny wykonywany masłem borowinowym, które zawiera unikalne skład-
niki m.in. kwasy humusowe, fitohormony, jony wapnia i magnezu oraz cenne mikroe-
lementy. Zawiera również naturalne olejki: goździkowy, cynamonowy i imbirowy. Bo-
rowina nie tylko leczy, ale również doskonale pielęgnuje ciało. Masaż ten głęboko na-
wilża, poprawia napięcie oraz jędrność skóry. Działa przeciwzapalnie i przeciwbólo-
wo. Zmniejsza cellulit i widoczność rozstępów . 

 
Kąpiel borowinowa 

Kąpiel połączona z hydromasażem poprawia ogólny wygląd skóry ciała, zmniejsza 

napięcie mięśni i rozluźnia. Skóra jest wyraźnie gładsza i nawilżona. 

 
Okłady borowinowe 

Okłady z borowiny rozszerzają naczynia krwionośne, dzięki czemu poprawia się krą-

żenie krwi w organizmie. Ponadto poprzez rozgrzanie i rozluźnienie mięśni i stawów 

zanika uczucie bólu. 

Maska siarczkowa na cale ciało 

Unikalna kuracja dla osób z problemami skórnymi. Wygładza, nawilża, pielęgnuje 

oraz poprawia ogólny wygląd skóry i jej koloryt. Zabieg wykonywany w kapsule 

OCEANA lub poza kapsułą. 

 

Kupując pakiet oszczędzają Państwo 20% od ceny standardowej. 

Pakiet nie zawiera noclegów oraz posiłków. 

ZAPRASZAMY! 
Składniki pakietu nie mogą ulec zmianie. Niewykorzystane składniki pakietu nie podlegają refundacji pieniężnej 

ze strony Hotelu. 

 


