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Masaże i zabiegi

Masaże:

Masaż Kobido: - NOWOŚĆ!
Masaż Kobido pozwala zminimalizować zmarszczki i bruzdy, odprężyćnapięte mięśnie, pobudzić
mikrokrążenie oraz dogłębnie odżywić skórę. Przyspiesza regeneracje komórkową, redukuje napięcia
szyi i karku. Masaż ma działanie relaksacyjne dla ciała i umysłu.
masaż (do 70 min) - 250 PLN

Masaż klasyczny:
Poprawia stan psychofizyczny pacjenta, znajduje zastosowanie w leczeniu i zapobieganiu wielu
chorób min.: zespół bólowy kręgosłupa, choroby reumatoidalne, dyskopatia.
częściowy - 90 zł (25 min)
całego ciała - 160 zł (50 min)

Masaż relaksacyjny:
Masaż ma na celu zmnieszanie bólu, rozluźnienie istniejących napięć, uspokojenie osoby masowanej,
niwelowanie stresu.
częściowy – 80 zł (25 min)
całego ciała - 150 zł (50 min)

Masaż limfatyczny – bańkami chińskimi:
Jest to terapia podciśnieniowa, która ma na celu leczyć obrzęki, wspomaga odchudzanie, usuwa
zbędne produkty przemiany materii, działa oczyszczająco na cały organizm.
wybrane partie ciała – 90 zł (25 min)
całościowy – 160 zł (50 min)
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Masaż gorącymi kamieniami:
Masaż gorącymi kamieniami poprawia odżywienie tkanek, zwiększa elastyczność i jędrność skóry
oraz działa antycellulitowo. Zabieg przynosi ulgę obolałym i spiętym mięśniom oraz przywraca
równowagę ciała i umysłu.
częściowy – 100 zł (25 min)
całościowy – 170 zł (50 min)

Zabiegi Ajurwedyjskie: - NOWOŚĆ

ABHYANGA
Jest częścią tradycyjnego ajuwerdyjskiego programu oczyszczającego, odmładzającego i
przeciwbólowego. Odżywia ciało, zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry i kondycję fizyczną.
Jest stosowany w leczeniu wielu chorób.
całe ciało (do 40 min) - 2 masażystki - 250 zł

SHIRO - ABHYANGA - MASAŻ GŁOWY
Cudownie relaksuje ciało i umysł, likwiduje napięcie, poprawia krążenie krwi i skóry głowy,
wzmacnia cebulki włosów oraz zapobiega wypadaniu włosów.
cała głowa (do 25 min) - 100 zł

SHIRO - ABHYANGA + ABHYANGA
Połączenie masażu ciała i głowy.
cała głowa (do 75 min) - 2 masażystki - 300 zł

UDVARTANA
Masaż połączony z unikalną kompozycją ziół ajurwedyjskich oraz ciepłym olejem sezamowym.
Intensywnie pobudza przemianę materii, usprawnia działanie układu krążenia. Relaksuje i wspiera
modelowanie sylwetki jako zabieg antycellulitowy.
masaż (do 40 min) - 2 masażystki - 270 zł
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Zabiegi lecznicze:

Detox foot
Detox Foot SPA (detoksykacja metodą jonizacji) to wspaniały sposób oczyszczania organizmu na
poziomie komórkowym. Podczas zabiegu aparat jonizuje wodę precyzyjnie dostosowanym
programem, w konsekwencji czego spowoduje delikatny ruch ładunków w naszym organizmie).
Rezultatem jest usunięcie toksyn z organizmu, oczyszczenie krwi, działa bakteriobójczo, usuwa
pierwiastki śladowe i przywraca równowagę energetyczną.
zabieg (30 min) - 50 zł

Ultradźwięki
Ultradźwięki - podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości 800-24000
kHz. Zjawiska występujące w tkankach ludzkich poddanych działaniu ultradźwięków są bardzo różne
w zależności od miejsca ich stosowania.
wybrane partie ciała (5 min) - 25 zł/zabieg,
(staw łokciowy, barkowy, kolanowy, skokowy, nadgarstkowy, dłoni, odcinek szyjny, piersiowy,
lędźwiowo-krzyżowy, haluksy, ostroga piętowa)
zabieg kosmetyczny na twarz (7 min) - 35 zł/zabieg,
(zastosowanie: problemy z popękanymi naczyniami krwionośnymi, usuwanie przebarwień, usuwanie
nieprawidłowej pigmentacji skóry, terapia przeciwzmarszczkowa, redukcja opuchlizny,
podkrążonych oczu)

Borowina (plaster pojedynczy)
Borowina ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, rozgrzewające, rozluźniające tkanki,
poprawia ukrwienie.
wybrane partie ciała (15 min) - 30 zł

Lampa Sollux
Lampa Sollux służy do naświetlań promieniami podczerwonymi oraz widzialnymi. Promieniowanie to
penetruje do 3 cm w głąb tkanek, powodując ich rozszerzanie, rozszerzanie naczyń krwionośnych i
Kulczyńskiego 2, 38-440 Iwonicz Zdrój

3

Pensjonat Amelia

Data wydruku: 07-01-2023 06:31

co za tym idzie wzmożenie ukrwienia i przemiany materii, zmniejszenie napięcia mięśni i bólu.
wybrane partie ciała (10 min) - 20 zł (Kręgosłup C+barki, LS, twarz, stawy, stopy)

Pakiety zabiegowe:
Masaż klasyczny (25 min) + Lampa Sollux (7 min) - 100 zł
Masaż klasyczny (25 min) + Lampa Sollux (7 min) + Ultradźwięki na wybraną partie
ciała (5 min) - 120 zł
Masaż klasyczny (25 min) + Plaster borowiny (15 min) - 100 zł

Zabiegi wyszczuplające:

Liposukcja kawitacyjna
Bezinwazyjna alternatywa dla skalpela. Redukuje tkankę tłuszczową, zwiększa napięcie i
elastyczność skóry, rzeźbi sylwetkę.
Dowolna partia - 25 min
1 zabieg - 150 zł
3 zabiegi - 360 zł
6 zabiegów - 580 zł

Endermologia ciała RF + IR
Bezinwazyjna metoda modelowania sylwetki. Fale radiowe RF, masaż podciśnieniowy vacuum,
podczerwień – wszystko w jednym urządzeniu. Redukuje cellulit i tkankę tłuszczową, ujędrnia skórę,
modeluje sylwetkę, usuwa toksyny.
Dowolna partia - 30 min
1 zabieg - 200 zł
3 zabiegi - 500 zł
6 zabiegów - 850 zł - Przy zakupie 6 zabiegów Endermologia na twarz (15
min) GRATIS!
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Liposukcja kawitacyjna + Endermologia ciała RF + IR
Dowolna partia do wyboru - czas trwania zabiegu: 55 min
1 zabieg - 300 zł
3 zabiegi - 750 zł
6 zabiegów - 1 250 zł

Endermologia twarzy
Bezinwazyjna metoda modelowania oraz liftingu twarzy. Opóźnia procesy starzenia się skóry. Zabieg
redukuje zmarszczki, podkreśla kontur twarzy.
Okolice oczu, Twarz, Szyja - Czas trwania zabiegu: 15 min
1 zabieg - 100 zł
3 zabiegi - 270 zł
6 zabiegów - 480 zł

Elektrostymulacja
To jedna z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Redukuje tkankę tłuszczową, rozbija
cellulit, dotlenia skórę i przyspiesza produkcję kolagenu.
1 zabieg - 30 min - 160 zł
6 zabiegów - 800 zł
10 zabiegów - 1400 zł

Presoterapia
Presoterapia to masaż uciskowy limfatyczny, który jest wykonywany metodą pneumatyczną. Jest
doskonałą i jedną z najskuteczniejszych metod terapii antycellulitowych. Przez ucisk na naczynia
krwionośne i limfatyczne ułatwia wydalanie nadmiaru wody oraz toksyn z organizmu.
1 zabieg - 45 min - 120 zł
6 zabiegów - 600 zł
10 zabiegów - 1000 zł
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Lipolaser
To tzw. zimny laser, który emituje światło w głąb warstwy skóry i kieruje je na komórki tłuszczowe,
w których zachodzi naturalna reakcja rozbicia tkanek tłuszczowych. Rozbite tkanki tłuszczowe
poprzez układ limfatyczny i metaboliczny zostają wydalone z organizmu.
1 zabieg - 40 min - 100 zł
6 zabiegów - 550 zł
10 zabiegów - 850 zł

Body wrapping (peeling + maska + owijanie)
Body wrapping to zabieg wyszczuplający, którego zadaniem jest silne ujędrnienie skóry, redukcja
tkanki tłuszczowej i uzyskanie szczupłej sylwetki. Najlepiej sprawdza się w połączeniu z dietą i
ćwiczeniami.
Czas trwania 40-60 min
Brzuch - 120 zł
Nogi - 140 zł
Pelikany - 80 zł

Zabiegi pielęgnacyjne:

Lifting peptide
Ekskluzywny zabieg napinająco - liftingujący dla cery dojrzałej, polegający na redukcji zmarszczek.
Efektem liftingu jest doskonale nawilżona, wygładzona, jędrna, elastyczna, świeża i pełna blasku
skóra.
około 60 min - 200 zł

Hydro balance
Zabieg intensywnie i długotrwale nawilżający przeznaczony dla skóry w każdym wieku. Skóra po
zabiegu odzyskuje blask, jest odżywiona i wspaniale nawilżona.
około 60 min - 180 zł
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Couperose stop
Zabieg dla skóry wrażliwej i naczynkowej, która wymaga specjalistycznej pielęgnacji. Działa
przeciwzapalnie, naprawczo, odnawia i minimalizuje rumieńce.
około 60 min - 180 zł

Laminaria digitata
Luksusowy rytuał ekspresowo liftingujący, odżywiający, oczyszczający i supernawilżający. Zabieg w
oparty na naturalnych algach z Morza Irlandzkiego, zapewniający natychmiastowe efekty poprawy
kondycji skóry, rozjaśnienia i wygładzenia.
około 50 min - 250 zł

Oczyszczanie wodorowe
Skuteczny zabieg oczyszczający, który gwarantuje natychmiastowe efekty oczyszczenia,
wygładzenia, liftingu i głębokiego nawilżenia. Wieloetapowy system zabiegu pozwala rozwiązać wiele
problemów skóry. Zabieg przyczynia się do opóźnienia procesu starzenia skóry. Składa się z:
peelingu kawitacyjnego, oczyszczania wodorowego, infuzji tlenowej, ultradźwięków, fali radiowej
oraz głowicy chłodzącej.
około 60 min - 250 zł

Peeling Kawitacyjny
Zabieg kosmetyczny z maską algową dobrany do potrzeb skóry mający na celu oczyszczenie skóry,
wykorzystujący zjawisko kawitacji.
około 40 min - 120 zł
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