OFERTA
ZABIEGOWA

tel.: 665 506 605
tel.: 15 8722 880 wew. 960
ww.duojanow.pl

Wellness & Spa
poczuj się wyjątkowo
„Witamy Państwa w krainie naszego SPA. W otoczeniu jeziora, lasów i łąk
zostało z pasją stworzone miejsce, gdzie marzenia stają się rzeczywistością
a niezwykłe walory tutejszej przyrody stały się myślą przewodnią przy
kreowaniu niniejszego menu. Dodaliśmy do tego szczypnę nauki, aby móc
zagwarantować Państwu skuteczność naszych zabiegów. Korzystajcie
i rozkoszujcie się. O resztę zadbamy my.”

Terapeuci Hotelu DUO **** SPA & Wellness

Specjalność SPA
Proponujemy Państwu relaksacyjny, wyjątkowy, autorski rytuał DUO. Można doświadczyć go tylko w naszym SPA.
To peeling ciała + masaż rąk, nóg i karku + zabiegi na twarz + masaż twarzy + krem

Cena 300zł /czas 90min

Godziny otwarcia
Aby zapewnić naszym gościom wypoczynek na najwyższym poziomie
godziny otwarcia spa 14:00

- 22:00

numer telefonu 665 506 605 lub telefon stacjonarny 15 87 22 880 wew. 960

Poznajmy się
Zapraszamy Państwa serdecznie na zwiedzanie naszego SPA. Z przyjemnością oprowadzimy Państwa po strefie mokrej: basen,
sauna, jacuzzi oraz pokażemy nasze gabinety. Zachęcamy również do skorzystania z bezpłatnych konsultacji kosmetycznych,
które pozwolą Państwu dowiedzieć się więcej na temat stanu swojej skóry i otrzymać właściwe rekomendacje. Na konsultacje
prosimy zarezerwować sobie 15 minut.
Prosimy również o zapoznanie się z naszym regulaminem, którego skrócona wersja znajduje się na końcu menu. Pełna
wersja dostępna jest w SPA. Korzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją naszego regulaminu.

COMFORT ZONE

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + serum +masaż + maska nawilżająca + tonizacja + serum + krem
Cena: 200 zł / Czas: 55 min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling +masaż + maska łagodząca + tonizacja + serum + krem
Cena: 200 zł / Czas: 55 min

Cena: 220 zł / Czas: 55 min

Cena: 200 zł / Czas: 55 min

ZABIEG ANTYSTRESOWY
Koryguje najczęstsze objawy stresu - odmładza skórę, dodaje energii i witalności.

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + maska + serum + masaż + krem
Cena: 200 zł / Czas: 55 min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + serum +masaż + płat kolagenowy + tonizacja + serum + krem

Cena: 300zł / Czas: 55min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling kwasami +masaż + serum + płat kolagenowy + tonizacja + krem

Cena: 320zł / Czas: 70min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling kwasami +masaż + maska + tonizacja + serum + krem

Cena: 320zł / Czas: 70min

Cena: 70zł

ZABIEGI DLA MĘŻCZYZN
MEN.LAB - kawiorowy zabieg przeciwzmarszczkowy

Cena: 220 zł / Czas: 60 min

3 stopniowa moc działania oparta jest o luksusowe składniki takie jak: ikra łososia, peptydy, ostrokrzew paragwajski, dziurawiec zwyczajny,
kwas hialuronowy, japoński pochrzyn, tarczyca bajkalska, lotos orzechodajny, ekstrakt z grzybów azjatyckich, witamina e, kolagen,
wiesiołek dwuletni, dzika róża, olejowiec gwinejski, baobab afrykański, palma kokosowa.
Efekty zabiegu: stymulacja produkcji kolagenu wzmocnienie elastyczności i jędrności skóry efektywna redukcja głębokich zmarszczek
wygładzenie i napięcie skóry wyrównanie kolorytu i nadanie blasku aktywacja mechanizmów naprawczych skóry

S.O.S. - normalizujący zabieg do cery mieszanej i tłustej

Cena: 220 zł / Czas: 60 min

Zabieg oczyszcza skórę z zalegających martwych komórek naskórka, łoju i wszelkich zanieczyszczeń, które blokują ujścia mieszków
włosowych i przyczyniają się do powstawania zaskórników i stanów zapalnych. Wysokiej jakości maska w płacie, nasycona składnikami
aktywnymi, normalizuję i detoksykuję skórę dając efekt miękkości i świeżości.
Składniki aktywne: kwas salicylowy, ekstrakt z igieł sosny gęstokwiatowej, ekstrakt z algi Laminaria Japonica,
hydrolizowany kolagen, ekstrakt miodu, ekstrakt z żeń-szenia, ekstrakt z algi wakame.

MEN.LAB - HYALURONOWE NAWILŻENIE

Cena: 220 zł / Czas: 60 min

Trzy etapowy zabieg z kwasem hyaluronowym mocno nawilża i ujędrnia skórę oraz pobudza syntezę kolagenu. Pozostałe składniki
aktywne wzmacniają i przyczyniają się odbudowy bariery ochronnej oraz hamują proces starzenia się skóry.
Składniki aktywne: kwas hialuronowy, ekstrakt z ogórka, ekstrakt i sok z liści aloe vera, rumianku, ekstrakt z liści herbaty chińskiej,
ze stokrotki, lilii białej, bzu czarnego, szarotki alpejskiej, konwalii, jaśminu, bylicy, alantoina, witamina E, ekstrakt z szałwi,
olej Moringa, ekstrakt z konwalii majowej, jaśminu, ekstrakt z nasion chia, adenozyna

Cena: 200zł / Czas: 55min

Cena: 200zł / Czas: 55min

Etapy: rytuał powitania + demakijaż + peeling + masaż + serum + maska + krem

Cena: 200zł / Czas: 55min

Cena: 80zł - 220zł*

Cena: 70zł - 180zł*

Cena: 180zł / 45min

Cena: 300zł / Czas: 70min

ZABIEG CollaGen
Wraz z wiekiem struktura skóry staje się coraz mniej stabilna i traci ona swoją młodzieńczą jędrność.
Co więcej redukcji ulegają zasoby wilgoci zapewniające jej turgor. Odpowiedzią na te problemy jest zabieg CollaGen przeznaczony
dla każdego typu cery dojrzałej, wymagającej intensywnej terapii anti-aging. Zawarty w nim kolagen jest składnikiem strukturalnym skóry,
odpowiedzialnym za jej elastyczność.
Efekt zabiegu: redukcja zmarszczek i wyrównanie struktury skóry, wygładzenie i uelastycznienie skóry,
poprawa konturów twarzy, wyrównanie poziomu wilgoci w skórze.

Cena: 340 zł / Czas: 60 min

Cena: 340 zł / Czas: 60 min

Cena: 340 zł / Czas: 60 min

Cena: 640 zł / Czas: 60 min

ZABIEG DIAMOND
LUKSUS W CZYSTEJ POSTACI - ekskluzywny zabieg przeznaczony do intensywnej pielęgnacji dojrzałej skóry po 40 roku życia.
Zapewnia niezbędne odżywienie i widoczną redukcję zmarszczek.
Innowacyjna technologia łączy cenne peptydy przeciwstarzeniowe z pyłem diamentowym,
ekstraktem z Acmella Oleracea (zwanym płynnym botoksem) i kwasem hialuronowym.

Cena: 430 zł / Czas: 90 min

MASK.LAB EXCLUSIVE - Caviar Balance Mask
Dzięki sterylnie zapakowanym produktom w formie wygodnej saszetki z zachowaniem standardów bezpieczeństwa, osiągnąć można
doskonały efekt poprawy stanu skóry. Siła masek wspomaga skórę dodatkową dawką pielęgnacji, pozostawiając przyjemne odczucie
odprężenia. 3 stopniowa moc działania oparta jest o luksusowe składniki takie jak: ikra łososia, peptydy, ostrokrzew paragwajski,
dziurawiec zwyczajny, kwas hialuronowy, japoński pochrzyn, tarczyca bajkalska, lotos orzechodajny, ekstrakt z grzybów azjatyckich,
witamina e, kolagen, wiesiołek dwuletni, dzika róża, olejowiec gwinejski, baobab afrykański, palma kokosowa.
Efekty zabiegu: stymulacja produkcji kolagenu wzmocnienie elastyczności i jędrności skóry efektywna redukcja głębokich zmarszczek
wygładzenie i napięcie skóry wyrównanie kolorytu i nadanie blasku aktywacja mechanizmów naprawczych skóry.

Cena: 220 zł / Czas: 60 min

MASK.LAB - VITAMIN A/C POWER MASK
Hermetyczne opakowanie poszczególnych preparatów wykorzystanych w zabiegu pozwala na zachowanie najwyższych standardów higieny
i niezwykłej wygody przeprowadzenia zabiegu. Maska w płacie jest nasycona składnikami aktywnymi takimi jak:
witamina A i C, witamina E, witamina B6, biotyna, ekstrakt z rokietnika, ze stokrotki, z lilli, czarnego bzu, szarotki alpejskiej, jaśminu,
sok z aloe barbadensis, bylicy, adenozyna.
Efekty zabiegu: rewitalizacja rozświetlenie wyrównanie kolorytu regeneracja wygładzenie

Cena: 220 zł / Czas: 60 min

CLINICAL CARE - 3 etapowy zabieg pilingujący
Zabieg oczyszcza skórę z zalegających martwych komórek naskórka, łoju i wszelkich zanieczyszczeń, które blokują ujścia mieszków włosowych
i przyczyniają się do powstawania zaskórników i stanów zapalnych. Wysokiej jakości maska w płacie, nasycona składnikami aktywnymi,
nawilża i rewitalizuje skórę dając efekt miękkości i aksamitości.
Składniki aktywne: kwas salicylowy, ekstrakt z igieł sosny gęstokwiatowej, ekstrakt z algi Laminaria Japonica,
hydrolizowany kolagen, ekstrakt miodu, ekstrakt z żeń-szenia, ekstrakt z algi wakame.

Cena: 220 zł / Czas: 60 min

MASK.LAB - ALOE VERA MOISTURIZING MASK
Trzy etapowy zabieg efektywnie wycisza, nawilża i regeneruję skórę dodatkowo wpływa na jej napięcie oraz pobudza syntezę kolagenu.
Zawarta w masce mucyna – składnik korzenia pochrzynu, znana również jako roślinny „śluz ślimaka”, uzupełnia niedobory wilgoci
w skórze oraz odbudowuje naturalną barierę ochronną. Na długi czas pozostawia efekt gładkiej, miękkiej i dobrze nawilżonej skóry.
Ekstrakt z korzenia lotosu poprawia elastyczność skóry i nawilża. Ekstrakt z ziemniaka, bogaty w witaminę C,
wzmacnia skórę i również poprawia jej stan nawilżenia.

Cena: 220 zł / Czas: 60 min

Cena: 70zł / Czas: 30min

Cena: 50zł / Czas: 20min

Cena: 70zł / Czas: 30min

Cena: 80zł / Czas: 30min

Cena: 230 zł / Czas: 60 min

Cena: 230 zł / Czas: 60 min

Cena: 110 zł* / Czas: 30 min

Cena: 300 zł / Czas: 60 min

Cena: 290 zł / Czas: 60 min

Cena: 310 zł / Czas: 60 min

*jako dodatek do masażu: 70 zł

Cena: 310 zł / Czas: 90 min

Cena: 310 zł / Czas: 60 min

częściowy: cena: 150 zł / Czas: 25 min
całościowy: cena: 200 zł / Czas: 50 min

częściowy: cena: 180 zł / Czas: 25 min
całościowy: cena: 240 zł / Czas: 50 min

częściowy: cena: 160 zł / Czas: 25 min
całościowy: cena: 210 zł / Czas: 50 min

KIJAMI BAMBUSOWYMI
poprawa samopoczucia
częściowy: cena: 150 zł / Czas: 25 min
całościowy: cena: 200 zł / Czas: 50 min

MASAŻ ŚWIECĄ
odpręża i relaksuje
częściowy: cena: 150 zł / Czas: 25 min
całościowy: cena: 200 zł / Czas: 50 min

Cena: 80 zł / Czas: 30 min

Cena: 80 zł / Czas: 30 min

Cena: 120 zł / Czas: 25 min

Cena: 120 zł / Czas: 25 min

Cena: 40 zł / Czas: 7 min

Cena: 150 zł / Czas: 90 min
* z hybrydą u dłoni 200 zł

Cena: 60 zł / Czas: 20 min

Cena: 80 zł / Czas: 20 min

Cena: 70 zł / Czas: 20 min

Cena: 110 zł / Czas: 30 min
Cena: 200 zł / Czas: 90 min
* z hybrydą u stóp 250 zł

Cena: 130 zł / Czas: 40 min

Cena: 50 zł / Czas: 15 min

Cena: 70 zł / Czas: 25 min

Cena: 50 zł / Czas: 15 min

Cena: 50 zł / Czas: 15 min

Cena: 80 zł / Czas: 40 min

Strefa mokra - 50 zł
Dzieci do lat 12 - 25 zł

