
ZABIEGI WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH TERAPEUTÓW I FIZJOTERAPEUTÓW
z użyciem technik leczniczych i powięziowych

1 Masaż leczniczy częściowy/całego ciała 30/60 min 100/200 zł
2 Masaż leczniczy na bazie oleju konopnego częściowy/całego ciała 30/60 min 110/220 zł

3 Masaż tkanek głębokich 30/60 min 110/220 zł

4 Masaż limfatyczny manualny 60 min 220 zł

5 Masaż gorącymi kamieniami częściowy/całego ciała 30/60 min 150/250 zł

6 Indonezyjski masaż leczniczy miorelaksacyjny SOTHYS 60 min 230 zł

7 Masaż leczniczy stóp z elementami akupresury 40 min 160 zł

8 Masaż leczniczy bańką chińską 30 min 120 zł
Masaż leczniczy miorelaksacyjny do wyboru: częściowy 30 min 120 zł

2 CEREMONIA KONOPNA SŁOWACKI SPA zabieg oczyszczająco regenerujący na bazie peelingu konopnego, 
zakończony relaksacyjnym masażem na bazie olejku konopnego 55 min 200 zł

3 CEREMONIA SIARCZKOWA SŁOWACKI SPA nawilżająco łagodzący zabieg na bazie maski siarczkowej, 
zakończony relaksacyjnym masażem ciała na bazie kremu siarczkowego

55 min 200 zł

4
KĄPIELE Z HYDROMASAŻEM  do wyboru: konopna/ jodkowo - bromkowa / magnezowa EPSOM 15 min 65 zł
                                                                           piwna z kuflem piwa 20 min 85 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA

1 SECRETS DE SOTHYS luksusowa pielęgnacja ciała z wygładzającym peelingiem i z rozpływającym się odżywczym 
masłem Shea podczas relaksującego masażu 

80 min 300 zł

2 AROMATYCZNE PODRÓŻE SOTHYS spersonalizowany zabieg na ciało - esencje zapachowe do peelingu, maski 
i masażu dobierane są według upodobań klienta 80 min 270 zł

3
AUTORSKI ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY SOTHYS modelujący peeling ciała, po którym następuje masaż 
porcelanowym akcesorium 70 min 270 zł

4 ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-MODELUJĄCY SOTHYS z modelującym peelingiem całego ciała i intensywnym masażem 
wyszczuplającym na bazie kremowego serum ujędrniającego 60 min 250 zł

5 RYTUAŁ INSPIROWANY JAPONIĄ HANAKASUMI SOTHYS pielęgnacja ciała z delikatnym enzymatycznym peelingiem
całego ciała, odżywczym masażem masłem Shea i odprężającym masażem stóp 60 min 240 zł

6 REWITALIZUJĄCY RYTUAŁ INSPIROWANY DALIEKIM WSCHODEM DOZNANIA ORIENTU SOTHYS pielęgnacja ciała 
z enzymatycznym syropem, który przygotowuje skórę do peelingu 

60 min 240 zł

7

REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ WINBACK BEAUTY - rewelacyjny zabieg na wszystkie rodzaje cellulitu. 
Pielęgnacja ciała z serum wyszczuplającym i ujędrniającym SOTHYS, zaprojektowany specjalnie dla obszarów ciała, 
wymagających zdecydowanego i intensywnego działania: uda, brzuch, pośladki. Stanowi niezbędną pielęgnację 
podczas kuracji wyszczuplających i antycellulitowych (1 okolica: brzuch/uda przód/ uda tył/ pośladki) 

50 min 300 zł

8
SLIDE STYLER drenaż limfatyczny połączony z BODY WRAPPINGIEM z serum poprawiające metabolizm 
komórkowy, spalające złogi tłuszczu oraz poprawiające krążenie krwi, skuteczny zabieg wspomagający walkę 
z nadwagą cellulitem i obrzękami nóg

50 min 180 zł

9 Peeling konopny / solny/ wyszczuplający SOTHYS 20 min 100 zł

PIELĘGNACJA TWARZY



1
SEKRETY PIĘKNA SECRETS DE SOTHYS intensywnie odmładzająca pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu z komórkami 
macierzystymi róży SOTHYS, z cennymi olejkami z porcelanowych kwiatów hoi 60 min 400 zł

2 Japoński masaż li ingujący twarzy, szyi i dekoltu KOBIDO 60 min 240 zł

3

ZABIEG MICRO DERMOBOOSTER Z ELIKSIREM MŁODOŚĆI SOTHYS zabieg odmładzający, regenerujący, wypełniający
i rozjaśniający oparty na wykorzystaniu kosmoceutycznego urządzenia łączącego cztery funkcje: estetycznej 
mikrodermabrazji, kosmoceutycznego mikronakłuwania, mezoterapii bezigłowej oraz masażu li ingującego. 
Cena zabiegu zawiera również zestaw 6 ampułek do stosowania rano i wieczorem przez 3 dni po zabiegu 

75min 590zł

4
PEPTYDOWA KURACJA ODMŁADZAJĄCA βP3 SOTHYS ukierunkowana kuracja, w celu zwalczania oznak starzenia się 
skóry: redukcja i zapobieganie pojawianiu się zmarszczek, przeciwdziałanie wiotczeniu się skóry, z kluczowymi 
składnikami aktywnymi: szafranem, soforą i peptydami 

75 min 370 zł

5
ZABIEG GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY Z KWASEM HIALURONOWYM HYDRA 4Ha SOTHYS intensywny zabieg nawilżający 
łączący 4 źródła kwasu hialuronowego z dwoma opatentowanymi składnikami aktywnymi – organiczne peptydy 
z jarzębiny i ekstrakt z borowika szlachetnegob1055 

75 min 370 zł

6 RYTUAŁ SIARCZKOWO-KONOPNY mocno regenerujący zabieg na twarz, szyję i dekolt dla każdego rodzaju cery 50 min 220 zł

7 ZABIEG SEZONOWY SOTHYS lub ZABIEG PODSTAWOWY SOTHYS - pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu z peelingiem, 
masażem i maseczką 50 min 220 zł

8
WYGŁADZAJĄCY ZABIEG Z WITAMINĄ C SOTHYS uzupełnienie pielęgnacji odmładzającej o elementy rozjaśnienia 
cery, przeciwdziałanie tworzeniu się przebarwień i ich niwelowaniu 60 min 260 zł

9 CERTYFIKOWANY ORGANICZNY ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY SOTHYS z kokonowym masażem twarzy i głowy, 
nadający skórze natychmiastowego blasku 30 min 200 zł

10 NOWE SPOJRZENIE, PEŁNE MŁODZIEŃCZEGO BLASKU CRYO EYE SOTHYS kompletny zabieg na zmarszczki, cienie 
i opuchliznę, specjalnie zaprojektowany dla delikatnych okolic oczu 45 min 150 zł

11 UDOSKONALAJĄCY ZABIEG WYGŁADZAJĄCY SOTHYS - zabieg poprawia kondycję skóry, natychmiastowo 
rozświetla, wygładza, wyrównuje cerę, skóra jest wyraźnie gładsza, bardziej promienna i wygląda młodziej 30 min 150 zł

12

WISH PRO + ekspresowy zabieg odmładzający twarzy szyi i dekoltu 
w oparciu o najnowszą technologię infuzji magnetycznej, urządzenie 
przekształca impulsy magnetyczne w aktywne pole energetyczne uzyskując 
światło lub prąd elektryczny, efekty infuzji magnetycznej maksymalizują 
jednorazowe kapsułki zabiegowe 

z dwiema kapsułkami i maseczką 60 min 370 zł

z jedną kapsułką i maseczką 40 min 330 zł

13 FALA RADIOWA z peelingiem kawitacyjnym, nieinwazyjny zabieg odmładzający 60 min 350 zł

14 KOMPLEKSOWA ODNOWA SKÓRY WINBACK BEAUTY - stymuluje, rewitalizuje i działając li ingująco na wszystkie 
warstwy skóry, zwiększa gęstość i elastyczność skóry

60 min 370zł

15 BIOSTYMULUJĄCY masaż bransoletkami twarzy, szyi i dekoltu z ujędrniającą ampułką SOTHYS WINBACK BEAUTY 30 min 150 zł

16 ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY - WIELOETAPOWE OCZYSZCZANIE WODOROWE, opóźnia starzenie się skóry, poprawia jej
elastyczność, wyrównuje jej koloryt i usuwa zaskórniki

60 min 250 zł

17 Masaż twarzy szyi i dekoltu na kremie SOTHYS/ olejku konopnym 20 min 100 zł

18 Peeling kawitacyjny/ mikrodermabrazja z maską 30 min 120 zł

19 Maseczka algowa/ z ampułką SOTHYS 25/35 min 80/120 zł

● Dodatkowo do zabiegu na twarz: peeling kawitacyjny/ mikrodermabrazja/ ampułka SOTHYS 70 zł

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

1 Pedicure SPA z peelingiem i maską/ z parafiną 60/80 min 200/240 zł
2 Pedicure kosmetyczny/ z malowaniem zwykłym lakierem/ z malowaniem lakierem hybrydowym 60/70/90 min 140/160/180 zł
3 Podstawowy zabieg podologiczny 75 min 250 zł
4 Zabieg z zakresu podologii (usuwanie odcisków/ modzeli / korekta wrastających paznokci) 30-60 min 50-150 zł
5 Manicure SPA z parafiną 50 min 150 zł

6 Manicure japoński 50 min 100 zł

7 Manicure / z malowaniem zwykłym lakierem/ z malowaniem lakierem hybrydowym 45/70/90 min 90/120/140 zł

8 Parafina na dłonie/ stopy 20 min 120 zł

9 Konopno-siarczkowa pielęgnacja dłoni - peeling konopny z odmładzającą maseczką 15min 100zł

10 Pielęgnacja ze zdjęciem hybrydy lub żelu dłonie/stopy 60/50 min 120/100 zł

GABINET MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

2 Kwas hialuronowy RESTYLANE: 1 ml 900 zł

3 Botoks AZZALURE: 1 okolica 500 zł, 2 okolice 1000 zł, 3 okolice 1200 zł


