
OFERTA SPA



Rezerwacja zabiegów

W celu rezerwacji zabiegów prosimy o kontakt z recepcją SPA.

Rezerwacje dla gości hotelowych: wew. 501

Rezerwacje dla gości z zewnątrz: +48 (12) 274 39 71

Nasi terapeuci i kosmetyczki chętnie pomogą w wyborze zabiegów i masaży.

Przybycie

Prosimy o przybycie do SPA 10 minut przed umówioną wizytą.

Spóźnienie

W przypadku spóźnienia czas zabiegu może być krótszy, jeżeli są zarezerwowane 

kolejne zabiegi.

Strój w SPA

Prosimy o przybycie w szlafroku.

Do zabiegów zapewniamy ręczniki oraz jednorazowe obuwie i bieliznę.

Rezygnacja z zabiegu

Prosimy o informację co do zmiany godziny zabiegu lub odwołanie rezerwacji co 

najmniej godzinę przed planowanym terminem.

Kto może korzystać z zabiegów?

Do korzystania z pełnej oferty zabiegów SPA zapraszamy osoby pełnoletnie. 

Goście w wieku poniżej 18 r.ż. mogą korzystać z wybranych zabiegów SPA za 

zgodą pełnoletniego opiekuna. 

Po zabiegu…

Bezpośrednio po zabiegu należy poświęcić co najmniej jedną godzinę na 

odpoczynek.

Zwróć uwagę, że…

SPA to strefa ciszy i relaksu, dlatego prosimy o:

- wyłączenie lub wyciszenie telefonów komórkowych, odbiorników radiowych i 

muzycznych,

- w strefie zabiegowej prosimy o zachowanie ciszy,

- prosimy o nie wnoszenie żywności, napoi i alkoholu oraz przestrzeganie zakazu 

palenia i spożywania alkoholu.

WARTO WIEDZIEĆ



W trosce o Twoje piękno Olivia Medical SPA oferuje zabiegi oparte na 

kosmetykach najlepszych światowych marek. 

Proponujemy szeroką gamę zabiegów, które pozwolą zadbać o zdrowie i 

piękno Twojej skóry.

OILY SKIN
Pielęgnacyjny zabieg dla  cery  tłustej i trądzikowej. Przywraca 

równowagę skóry tłustej, niwelując błyszczenie oraz oczyszczając pory.

65 min. 130 PLN

FAIR SKIN
To zabieg pielęgnacyjny dla skóry z przebarwieniami. Zabieg pozwoli 

zredukować przebarwienia i rozjaśnić skórę, przywracając jej perfekcyjny 

wygląd.

65 min. 125 PLN

SKIN REGENERATION
Zabieg na okolicę oczu z płatem kolagenowym. 

Wygładza zmarszczki, poprawiając kontur okolicy oka.

40 min. 80 PLN

KOSMETYKA I PIELĘGNACJA TWARZY

Regulacja brwi 10 min. 15 PLN

Henna + Regulacja 20 min. 30 PLN



AQUATHERM 
Nawilżający zabieg z wodą termalną, dedykowany dla skóry wrażliwej i 

naczynkowej. Przywraca równowagę metabolizmu naskórka, koi i wzmacnia 

skórę.

65 min. 190 PLN

ESSENTIAL 
Zabieg odżywczy z kolagenem morskim. Jest zastrzykiem podstawowych 

pierwiastków dla skóry, jednocześnie gwarantując zdrowie i piękny wygląd.

65 min. 150 PLN

NATURAL DEFENCE 
Zabieg nawilżająco – odżywczy – antiaging. Dzięki bogactwu stymulujących 

witamin oraz substancji o działaniu  ochronnym, przywraca siły witalne 

zmęczonej skórze, oraz wzmacnia jej naturalne mechanizmy obronne. 

Dzięki temu skóra jest jędrna, nawilżona i wygładzona.

65 min. 170 PLN

POWER C+
Koktajl przeciwdziałający suchości skóry, rozjaśnia przebarwienia oraz 

zwiększa jej elastyczność. Antyoksydacyjne działanie 15% witaminy C 

zostało wzbogacone o 6% wyciąg z Owocu Granatu. Po zabiegu skóra jest 

odżywiona i pełna blasku.

65 min. 180 PLN

WITAMINA C DETOKS
Zabieg dla skóry zmęczonej. Jest to nowoczesna pielęgnacja skóry 

uszkodzonej nadmiernym działaniem promieni słonecznych oraz 

zanieczyszczeniem miejskim. Idealnie oczyszcza i odżywia skórę 

pozostawiając ją rozświetloną i zregenerowaną.

65 min. 160 PLN

CORRECTIVE
Terapia niwelująca zmarszczki mimiczne.

Zaawansowana terapia botox-like, stanowiąca alternatywę dla efektów 

medycyny estetycznej. Bogactwo stymulujących peptydów, substancji 

wypełniających oraz głęboko nawilżającego kwasu hialuronowego, zapewnia 

natychmiastową poprawę owalu twarzy oraz wyraźne zwiększenie 

elastyczności.

80 min. 250 PLN

POWER HIALURONIC
Terapia zwiększa zasoby wody, zarówno w tkance właściwej jak i w 

naskórku, poprawia funkcję obronną oraz pomaga regulować procesy 

złuszczania naskórka. Głęboko nawilża skórę oraz równocześnie chroni ją 

przed zbyt wczesną utratą wody.

65 min. 190 PLN



Oderwij się od rzeczywistości i codzienności. Spróbuj jednego 

z naszych Rytuałów, który będzie ucztą dla Twoich zmysłów i ciała.

MUŚNIĘCIE ODPOCZYNKU

(peeling, maska na ciało, masaż kamieniami)
Program oczyszczający, który eliminuje toksyny. Posiada nadzwyczajne 

zdolności dostarczania oligoelementów, witamin i niezbędnych 

minerałów, pobudza metabolizm i wzmacnia skórę. Wzbogacony o 

hematyt, mający działanie regenerujące i naprawcze, ze zdolnością 

pobudzania mikrokrążenia.

90 min. 190 PLN

SZAFIROWY DOTYK

(peeling, maska na ciało, masaż kamieniami)
Zabieg o charakterze rewitalizującym, który zmiękcza, łagodzi i 

usprawnia układ mięśniowy. Wzbogacony o cząsteczki szafiru o 

właściwościach relaksacyjnych oraz korzystnie wpływających na pole 

magnetyczne.

90 min. 190 PLN 

RYTUAŁY NA CIAŁO



Rytuał ROZGRZEWAJĄCY

(peeling, kąpiel, masaż świecą)
Rytuał oparty na orientalnym zapachu aromatycznych przypraw i ziół. 

Doskonale oczyszcza i odświeża oraz delikatnie rozgrzewa skórę. Uczucie 

relaksującego ciepła i zmysłowy aromat soczystej pomarańczy i pikantnej 

papryczki chili podczas masażu świecą to prawdziwy eliksir dla ciała.

80 min. 180 PLN

Rytuał CZEKOLADOWY 

(peeling, maska na ciało, masaż)
Użyte w kosmetykach masło z kakao doskonale pielęgnuje i wzmacnia 

skórę a także opóźnia procesy jej starzenia. Czekolada posiada również 

potwierdzone właściwości wyszczuplające i antycellulitowe.

80 min. 180 PLN

Rytuał MLECZNY KLEOPATRY 

(peeling, kąpiel, maska, masaż)
Jest to rytuał, który niweluje podrażnienia, koi przesuszoną skórę i 

zapewnia jej komfort oraz nawilżenie. Może być stosowany jako S.O.S 

dla poparzonej słońcem skóry.

90 min. 190 PLN

Rytuał ENERGIA SKAŁ 

(obmycie ciała Savon Noir, maska na ciało, masaż gorącymi 

kamieniami)
Rytuał oczyszczający organizm oraz przywracający równowagę 

energetyczną ciała i duszy. Dzięki naturalnym, pozyskiwanym z natury 

surowcom tj:  Marokańskie mydło, Glinka Ghassoul oraz kamienie 

bazaltowe, za pomocą których wykonywany jest masaż, jest to zabieg 

pielęgnujący skórę. Rytuał Energia Skał głęboko relaksuje, rozluźnia 

spięte i obolałe mięśnie oraz działa odżywczo na skórę wygładzając ją.

70 min. 170 PLN

Rytuał ŻURAWINA

(peeling, kąpiel, masaż)
Dobroczynne właściwości żurawiny to zasługa zawartych w niej witamin, 

zwłaszcza ogromnej ilości witaminy C, wyjątkowo skutecznej w walce z 

wolnymi rodnikami. 

Rytuał polecany dla skóry dojrzałej, przywraca młodość i witalność

60 min. 170 PLN



AROSHA to ekskluzywne programy zabiegowe oparte na specjalnych, delikatnych 

bandażach bogatych w innowacyjne formuły aktywnych składników 

przeznaczonych do walki z niedoskonałościami ciała.

ujędrniający B-NATURAL

Zapewnia skórze natychmiastowy i długotrwały efekt ujędrnienia i 

nawilżenia. Dzięki delikatnej formule jest również zalecany do 

pielęgnacji biustu.

60 min. 150 PLN 

redukujący rozstępy B-NATURAL + Kapsuła SPA

Nawilżające i ujędrniające działanie bandaży Arosha zostało wzbogacone 

o polepszone wchłanianie substancji aktywnych i przyśpieszenie 

metabolizmu za sprawą kapsuły SPA JET.

60 min. 180 PLN 

antycellulitowy SLIM-CEL

Stymuluje przemianę materii, działa drenująco oraz poprawia 

mikrokrążenie krwi. Dzięki temu skóra po zabiegu jest napięta i 

sprężysta.

60 min. 150 PLN 

antycellulitowo-wyszczuplający SLIM CEL + BOA 

Uzupełnienie działania bandaży SLIM-CEL o pressoterapię urządzeniem 

BOA, powoduje dodatkowo pobudzenie układu krwionośnego 

i limfatycznego, zwiększając szybkość usuwania z organizmu produktów 

przemiany materii oraz likwidując objawy zastoinowe.

60 min. 180 PLN 

redukujący zastoje wodne AQUA DRAIN 

Dzięki składnikom aktywnym drenuje, wspomaga krążenie, wygładza 

oraz remineralizuje skórę i tkanki.

60 min. 150 PLN 

antycellulit - detox AQUA DRAIN + BOA 

Zabieg wyszczuplający, poprawiający przemianę materii, działa 

drenująco dzięki dodatkowemu działaniu pressoterapii urządzeniem 

BOA. Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn.

60 min. 180 PLN 

nawilżająco regenerujący HONEY SWEET+Kapsuła SPA

Intensywnie nawilża i regeneruje skórę nadając jej jedwabistą 

delikatność.

60 min. 200 PLN 

nawilżający HONEY SWEET 

Miód, proteiny mleka oraz pozostałe substancje aktywne działają 

nawilżająco i pozwalają uzyskać natychmiastowy efekt napięcia skóry.

60 min. 170 PLN 



Aromatyczne kąpiele przy blasku świec pozwolą Ci uzyskać błogi spokój i 

odprężenie.

Kąpiel mleczna Kleopatry 20 min. 50 PLN 

Kąpiel owocowa (pomarańcza & chili, malina, grecka) 20 min. 50 PLN 

Kąpiel kwiatowa (magnolia) 20 min. 50 PLN

Kąpiel piwna 20 min. 75 PLN 

Peeling ciała to prosty i skuteczny zabieg, który świetnie 

rozjaśnia i wygładza skórę. 

Peeling pleców (żurawina, mleko, orchidea, malina, czekolada) 10 min. 30 PLN

Peeling całego ciała (żurawina, mleko, orchidea, malina, czekolada) 30 min. 70 PLN 

Peeling Spa Vita w Kapsule SPA 60 min. 100 PLN

Peeling piwny 30 min. 80 PLN 

KĄPIELE

PEELINGI

Kapsuła SPA to urządzenie wspierające odchudzanie, usuwanie cellulitu, 

modelowanie sylwetki, odprężenie, poprzez dobór odpowiedniego programu 

zabiegu: sauna parowa, sauna na podczerwień, aromaterapia, prysznic Vichy, bicze 

szkockie, masaż wibracyjny, muzykoterapia oraz koloroterapia.

utrata wagi / intensywne rozgrzanie 30 min. 60 PLN

detoksykacja / naturalne oczyszczanie 30 min. 60 PLN 

redukcja stresu 30 min. 60 PLN 

redukcja bólu / przyjemne odprężenie 30 min. 60 PLN 

redukcja cellulitu 30 min. 60 PLN 

escape / pozytywna energia 20 min. 60 PLN 

sen / medytacja 30 min. 60 PLN 

terapia wodna / szkockie przebudzenie 25 min. 60 PLN

KAPSUŁA SPA



Daj się uwieść atmosferze odprężenia i relaksu.

Odpręż się podczas jednego z naszych 

masaży, wsłuchaj się w rytm swojego oddechu i oddaj swoje ciało błogiej 

przyjemności.

Masaż klasyczny 30 min. 55 PLN 

60 min. 100 PLN 

Masaż relaksacyjny 40 min. 70 PLN 

60 min. 120 PLN 

Aromatyczny masaż świecą 30 min. 100 PLN

Masaż Lomi Lomi 60 min. 180 PLN 

Masaż Gorącymi Kamieniami 30 min. 100 PLN 

60 min. 180 PLN 

Masaż Antycellulitowy 60 min. 140 PLN 

Masaż wyszczuplający nóg bańką chińską 40 min. 100 PLN

Liftingujący masaż twarzy 20 min. 50 PLN 

Relaksacyjny masaż twarzy 20 min. 40 PLN

Masaż stóp z elementami Refleksoterapii 30 min. 60 PLN 

MASAŻE



Zadbaj o swoje dłonie i stopy. Podkreśl ich piękno za sprawą zabiegów Mani/Pedi

w Olivia Medical SPA.

Manicure klasyczny 30 min. 40 PLN

Manicure + malowanie 45 min. 45 PLN

Manicure Hybrydowy 60 min. 70 PLN

Manicure Japoński        NOWOŚĆ! 35 min. 40 PLN

SPA dla dłoni

(aromatyczna kąpiel, peeling, odżywcza maska, parafina, masaż)
45 min. 50 PLN

Pedicure klasyczny 45 min. 70 PLN

Pedicure + malowanie 55 min. 80 PLN

Pedicure Hybrydowy 70 min. 100 PLN

Pedicure Japoński       NOWOŚĆ! 35 min. 50 PLN

SPA dla stóp

(aromatyczna kąpiel, peeling, odżywcza maska, parafina, masaż)
45 min. 80 PLN

Ściągniecie lakieru hybrydowego bez kolejnego manicure 25 min. 10 PLN

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

NAJMŁODSI W KRAINIE SPA*

Paznokcie księżniczki 20 min. 20 PLN

Bajkowa kąpiel z bańkami mydlanymi 20 min. 50 PLN

CHOCOFUN – czekoladowy masaż  plecków 15 min. 40 PLN

*Zabiegi dla dzieci od 5 do 15 lat za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna

opiekuna



W Oliva Medical SPA zadbamy także o kondycję twoich włosów przywracając im 

witalność i naturalne piękno.

Ampułka rozświetlająca dodająca blasku włosom 

farbowanym
40 min. 90 PLN

Ampułka dla włosów cienkich i osłabionych (ozonator) 40 min. 90 PLN

Ampułka nawilżająca dla włosów przesuszonych 40 min. 90 PLN

Maska nawilżająca dla włosów przesuszonych 40 min. 90 PLN

Maska mineralizująca dla włosów cienkich i osłabionych 40 min. 90 PLN

SPA DLA WŁOSÓW

USŁUGI FRYZJERSKIE

Włosy

krótkie półdługie długie

MYCIE + MODELOWANIE WŁOSÓW 25 PLN 35 PLN 40 PLN

MYCIE + STRZYŻENIE DAMSKIE 

(bez modelowania)
25 PLN 35 PLN 40 PLN

MYCIE + STRZYŻENIE DAMSKIE 

(komplet – modelowanie, prostowanie)
35 PLN 45 PLN 50 PLN

STRZYŻENIE MĘSKIE 15 PLN 20 PLN 20 PLN

STRZYŻENIE DZIECKA (do lat 10) 15 PLN 15 PLN 15 PLN

FRYZURA ŚLUBNA 60 PLN 80 PLN 100 PLN

FRYZURA ŚLUBNA – próbna 30 PLN 45 PLN 60 PLN

UPIĘCIA i KOKI --- 50 PLN 80 PLN



Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów w recepcji SPA lub pod numerem telefonu:12-27-43-971

Zapraszamy do skorzystania z oferty Olivia Medical SPA****

OLIVIA HOTEL MEDICAL SPA    

32-437 Skomielna Czarna 488

Recepcja hotelu: +48 12 271 06 58   

Recepcja SPA: +48 12 274 39 71 

e-mail: spa@oliviaspa.pl

www.oliviaspa.pl

mailto:hotel@oliviaspa.pl

