
	
	

	

	

	

OXO	LUXURY	SPA		daje	unikalną	możliwość	zrelaksowania	się,	upiększenia	się,	
odnowienia	wewnętrznej	energii	i	zanurzenia	się	w	atmosferze	luksusu.	

Day	Spa	

Specjalnie	przygotowane	pakiety	składające	się	z	kompleksu	zabiegów	dla	całkowitego	relaksu.	
	 OXO	Spa	przedstawia	ofertę		DAY	SPA,	czyli	nic	innego	jak	rozkosz	i	luksus	nie	tylko	na	

wyjątkowe	okazje	

	

SPA	PARTY																																		CZAS	ok		4,5	godz.	CENA	500		zł/os	CENA	430	zł	/os	bez	lunchu	

Przygoda	z	OXO	Day	zawiera	serię	upiększających	i	relaksujących	zabiegów.	
Dodatkiem	do	nich	jest	lunch	przygotowany	przez	mistrzów	sushi,	

w	otoczeniu	harmonii	SPA	i	towarzystwie	samych	przyjaciół.	
		Wygładzający	peeling	•	relaksacyjny	masaż	całego	ciała		•	manicure	•	pedicure		

	

DLA	NIEJ		&	DLA	NIEGO																																								CZAS		2,5	godz.	CENA	480	zł/para		
Wyjątkowo	relaksacyjna	sesja		dla	par	we	wspólnym	pokoju		uwzględniając	indywidualne	

potrzeby	skóry	dla	Jej	i	Jego.	Rozkoszny	i	regenerujący	peeling	dla	ciała	pozostawi	skórę	miękką	i	
jedwabiście	gładką.	Przygotowaniem	do	relaksacyjnego	i	rozluźniającego	mięsnie		masażu	jest	

odświeżający	prysznic.	Po	sesji	zachęcamy	do	wzbogacenia	oferty	o	dodatkowe	zabiegi	.	

Specjalnie	dobrany	peeling	•	orientalny	masaż	na	bazie	olejku	kokosowego	•	parafina	na	
dłonie	lub	stopy	

TYLKO	TY	 	 	 	 	

Żeby	poczuć	całkowite	odmłodzenie,	pozwól	naszym	terapeutom	i	kosmetyczkom	skomponować	
dzień	upiększających	i	relaksujących	zabiegów	tylko	dla	Ciebie	z	uwzględnieniem	Twoich	potrzeb.	

Min.	3	zabiegi	z	pełnej	oferty	OXO	SPA	to	10%	rabatu	

UMIL	CZAS	PODCZAS	ZABIEGÓW	
BUTELKĄ	SCHŁODZONEGO	PROSECCO	W	CENIE	80	ZŁ	

	
	
	



Rytuały	pełne	luksusu	

	
by	ORGANIQUE	

	
Pozwól	nam	przywrócić	twój	naturalny	balans	energii,	dający	uczucie	błogości	i	rozkoszy.	Każdy	
rytuał	rozpoczyna		luksusowe	oczyszczeni,	następnym	krokiem	jest	peeling	ciała	który	pozostawi	
skórę	miękką	i		gładką,	przygotowując	tym	samym	ciało	do	nałożenia	odpowiednich	preparatów	
lub	maski.	W	trakcie	oczekiwania	na	działanie	kosmetyków	wykonywany	jest	relaksacyjny	masaż	
Aby	pozostać	na	dłużej	w	uczuciu	błogości	zalecamy	relaks	w	specjalnie	przygotowanym	pokoju.	

	
	
ZŁOTY	DOTYK			 	 				 	 	 			 	 								CZAS	120	min.	CENA	450	zł	
	
Ekskluzywna	linia	Enternal	Gold	to	naturalna	i	nadzwyczaj	skuteczna	pomoc	w	walce	z	oznakami	
upływu	czasu	.	
Luksusowe	oczyszczenie	•	złoty	peeling	korundowy	•	złoty	tonik	ujędrniający	•	olej	arganowy							

•	24-h	serum	liftingujące	•	kremowa	złota	maska	odmładzająca	•	masaż	relaksacyjny		
•	krem	złoty	shea	

	
COFFEE	ESPRESSO		 	 	 	 							 	 									CZAS	80	min.	CENA	270	zł	
	
Zabieg	ukierunkowany	na	wyszczuplenie	i	walkę	z	cellulitem.	

Piana	•	peeling	cukrowy	•	serum	kofeinowe	•	maska	z	kawą	•masło	kawowe	•	masaż	ciała	i	
głowy	

	
CZEKOLADOWE	PRZEBUDZENIE																	 	 	 									CZAS	80	min.	CENA	270	zł	
	
Dzięki	zastosowaniu	kakao	i	różnorodnych	substancji	aktywnych	działa	wielokierunkowo:	
stymuluje	produkcję	endorfin	skórnych,	redukuje	cellulit,	wygładza	i	uelastycznia	skórę	oraz	
nadaje	jej	piękny	koloryt	delikatnej	i	równomiernej	opalenizny.	
Oczyszczenie	ciała	pianą	•	peeling	•	serum	endorfinowe		•	maska	brązująca	•masło	czekoladowe	

•	masaż	ciała	i	głowy	
	
RYTUAŁ	KLEOPATRY																													 	 																					CZAS	80	min.	CENA	270	zł	
	
Przyjemny,	luksusowy	zabieg	zapewnia	nawet	na5bardziej	wymagającej	skórze	natychmiastowe	
uczucie	ukojenia,	nawilżenia	i	długotrwałego	komfortu.	
Piana	•	peeling	•	serum	łagodzące	•	maska	mleczna	•	masło	mleczne	•	masaż	ciała	i	głowy	

	
RYTUAŁ	WINOGRONOWY																								 	 	 									CZAS	80	min.	CENA	270	zł	
	
Skutecznie	zapobiega	procesom	starzenia	i	walczy	z	jego	objawami,	chroni	przed	stresem	
oksydacyjnym.	Zabieg	odmładzający,	odnowa	skóry.		
Oczyszczenie	ciała	pianką	•		peeling	cukrowy	•	serum	winogronowe	•	maska	winogronowa			•	

masło	winogronowe		•	masaż	ciała	i	głowy	

	



	
Zabiegi	na	Twarz	
by	Ericson	Laboratoire	

	
Profesjonalna	linia	ERICSON	LABORATOIRE	to	odpowiedź	na	potrzeby	wymagającego	klienta	

dotyczące	skutecznego	i	natychmiastowego	efektu	poprzez	zabiegi	mające	wiele	cech	medycyny	
estetycznej.	

	
Aby	uzyskać	lepszy	efekt	zabiegu	na	twarz	

	poprzedź	go	peelingiem	kawitacyjnym	w	cenie	70zł.	
	
	

FRESH		CAVIAR																																																	 	 	 	 											CZAS	75	min.	CENA	420	zł		
LUKSUSOWA	PIELĘGNACJA	ORGANICZNYM	KAWIOREM		

Pierwsza	 linia	 zabiegów	 pielęgnacyjnych	wykorzystująca	 świeże	 komórki	 kawioru,	 które	
intensywnie	 regenerują	 skórę	 pozbawioną	 witalności.	 Świeże	 komórki	 kawioru	 zawierają	
odżywczy	proteinowy	koktajl,	bogaty	w	peptydy	i	podstawowe	aminokwasy.	
	

BOTU	„VIP”																																																 	 	 									CZAS	90	min.	CENA	450	zł				
ALTERNATYWA	DLA	BOTOXU	

Niechirurgiczna	 alternatywa	 dla	 zabiegów	 na	 głębokie	 zmarszczki.	 Ta	 rewolucyjna	
koncepcja	 korekcji	 zmarszczek	 pozwala	 zahamować	 czynniki	 powodujące	 skurcze	 skóry	 bez	
konieczności	wykonywania	bolesnych	ostrzykiwań.	W	 ten	 sposób	bez	bólu	 i	 ryzyka	uzyskujemy	
efekt	podobny	do	efektu	wywołanego	wstrzyknięciem	toksyny	botulinowej.	Zrelaksowana	twarz	
wydaje	 się	 młodsza,	 zabieg	 wyraźnie	 ujędrnia,	 wypełnia	 i	 napina	 skórę,	 która	 zachowuje	
jednocześnie	swoją	naturalną	ekspresję	i	mobilność.	
	

SUPREME	–	DHE.	Age																																													 	 									CZAS	60	min.	CENA	380	zł	
REGENERACJA,	ODMŁADZANIE,	UJĘDRNIANIE	

Zabieg	 z	 „hormonem	 młodości”	 przeznaczony	 jest	 	dla	 kobiet,	 które	 pragną	 zapewnić	
swojej	skórze	nowoczesną	pielęgnację	pozwalającą	zachować	młodość.	Zabieg	o	silnym	działaniu	
regenerującym	 odtwarza	 najistotniejsze	 efekty	 przeciwstarzeniowe,	 wywierane	 na	 skórę	 przez	
naturalnie	 występujący	 w	 organizmie	 hormon	 DHEA.	 Idealnie	 likwiduje	 i	 łagodzi	 objawy	
menopauzy,	dlatego	polecany	 jest		kobietom	w	tym	okresie.	Skóra	po	zastosowaniu	kuracji	 jest	
wygładzona,	bardziej	elastyczna,	jędrna,	zmarszczki	ulegają	spłyceniu	i	jest	ich	mniej.	

	

MESO	–	VIT																																	 	 	 	 	 									CZAS	75	min.	CENA	400	zł						
WYJATKOWO	SKUTECZNA		ALTERNATYWA	DLA	MEZOTERAPII	IGŁOWEJ	DLA	KAŻDEGO	RODZAJU	
SKÓRY			

Zabieg	w	linii	nieinwazyjnej	medycyny	estetycznej	o	efekcie	„bomby	witaminowej”.	Meso-
Vit	to	 doskonały	 koktajl	 witaminowy	 o	 działaniu	 regenerującym,	 rozjaśniającym	 i	 ochronnym.	
Wykorzystane	witaminy	 A,B	 i	 C	 stymulują	 syntezę	 kolagenu,	 regulują	 proces	 keratynizacji	 oraz	
działają	antyrodnikowo,	naprawczo		i	przeciwstarzeniowo.			
	



BIOPTIC																																 	 	 					CZAS	30	min.	CENA	140zł																		
SKUTECZNA	WALKA	Z	DEFEKTAMI	OKOLIC	OCZU:	ZMARSZCZKI,	ZASINIENIA,	OBRZĘKI.	

Zabieg	przeznaczony	jest	do	pielęgnacji	okolic	oczu.	Usuwa	oznaki	zmęczenia,	zasinienia	i	
obrzęki	 oraz	 przeciwdziała	 ich	 ponownemu	 powstawaniu.	 Ma	 działanie	 drenujące,	
przeciwzapalne,	 usprawnia	 krążenie	 krwi	 w	 naczyniach	 i	 zagęszcza	 skórę.	 Działa	 również	
przeciwzmarszczkowo	i	liftingująco.	

HYDRA	CLINIC																					 	 	 	 	 					CZAS	75	min.	CENA	280	zł		
INNOWACJA	W	NAWILŻANIU	SKÓRY		

Intensywny	 	zabieg	 o	 działaniu	 hydro-odżywczym.	 Stymuluje	 naturalne	 mechanizmy	
nawilżania	 skóry,	 wzmacnia	 i	 chroni	 płaszcz	 lipidowy,	 poprawia	 elastyczność,	 działa	 również	
przeciwzmarszczkowo	dając	 efekt	 „nowej	 skóry”.	 Intensywność	 i	 skuteczność	 działania	 zabiegu	
Hydra	 Clinic	 oparta	 jest	 na	 działaniu	 czterech	 zaawansowanych	 biotechnologicznie	 składników	
aktywnych.	

ENZYMACID																								 	 	 	 	 												CZAS	75	min.	CENA	280zł	
ALTERNATYWA	DLA	PILINGU	MEDYCZNEGO	

Nowoczesny	 peeling	 o	 wielorakim	 działaniu	 pozwala	 znacznie	 poprawić	 stan	 skóry.	
Poprzez	działanie	mechaniczne	natychmiastowo	usuwa	martwe	komórki.	Widoczne	wygładzenie	
i	 rozświetlenie	 cery	 to	efekt	działania	 chemicznego.	Działanie	biologiczne	długotrwale	pobudza	
proces	odnowy	tkanek.	Zabieg	usuwa	niedoskonałości,	wygładza	skórę	i	doskonale	przygotowuje	
do	innych	kuracji.	

	
ACTI	BIOTIC																									 	 	 	 	 							CZAS	60	min.	CENA	230	zł		
ALTERNATYWA	DLA	OCZYSZCZANIA	MANUALNEGO		
	

Kuracja	 antyhormonalna	 i	 antybakteryjna	 dla	 skóry	 tłustej,	 problematycznej.	 Działa	 na	
wszystkie	 problemy	 skóry	 tłustej:	 rogowacenie,	 stany	 zapalne,	 nadmierny	 rozwój	 bakterii	 oraz	
nadmierną	 pracę	 gruczołów	 łojowych.	 Spowalnia	 powstawanie	 łojotoku	 i	 chroni	 skórę	 przed	
powikłaniami	trądzikowymi.		
	

ZABIEGI	APARATUROWE	
	
PEELING	KAWITACYJNY																											 	 	 										CZAS	10	min.	CENA	70	zł	

Zabieg	oczyszczający,	złuszczający	martwe	komórki	naskórka,	a	także		polepsza	koloryt	i	
odżywia	skórę.		

	
OCZYSZCZANIE	NA	ZIMNO																																CZAS	90	-	120	min.	CENA	180	-	200	zł	
 Zabieg	 oczyszczania	 skóry	 twarzy	 na	 zimno	 polega	 na	 usunięciu	 wszelkiego	 rodzaju	
zanieczyszczeń	gromadzących	się	pod	powierzchnią	skóry. 

	
	



	
ZABIEGI	Z	UŻYCIEM	KWASÓW	

	
AZELAC	PEEL	ŻEL																																																							CZAS	60	MIN.	CENA	250	ZŁ	

Zabieg	oczyszczający	,redukujący	stany	zapalne	i		rumień.	Dla	skóry	naczyniowej		i		
problemami	trądziku	różowatego.	

ARGIPEEL	ŻEL	–	ARGININA																																											CZAS	60	MIN.	CENA	250	ZŁ	
Zabieg	rozświetlający,	odświeżający	,	antyoksydacyjny	.	Dla	skóry	bardzo	wrażliwej.	

MANDELAC		ŻEL	–	KWAS	MIGDAŁOWY																																								CZAS	60	MIN.	CENA	250	ZŁ	

Stosowany	do	leczenia	fotostarzenia	,	nieregularnej	pigmentacji,	trądziku	zapalnego	nie	
torbielowatego.	Ma		dużą	zdolność	przebudowy	skóry,	działanie	rozjaśniające,		samoregulacyjne	,	
przeciw	drobnoustrojowe	i	antybakteryjne.	

LACTIPEEL	ŻEL																																																																																																CZAS	60	MIN.	CENA	250	ZŁ	

Zabieg	nawilżający,	przywracający	elastyczność		i	blask	skórze	odwodnionej,	wiotkiej	,z	
oznakami	starzenia.	

	
Zabiegi	na	Ciało		

By	ERICSON	LABORATOIRE	

Wybierz	dopasowany	dla	siebie	profesjonalny	zabieg	na	ciał.	Pozostając	w	harmonii	ze	SPA	
dopełnimy		go	masażem	głowy	i	ramion.	

GENETIX	SLIM																																																																																								CZAS	60	min.	CENA	300	zł	
INNOWACYJNE	 WYSZCZUPLANIE	 NA	 POZIOMIE	 GENETYCZNYM.	 REDUKCJA	 DZIEDZICZNYCH	
SKŁONNOŚCI	DO	NADMIERNEGO	GROMADZENIA	TŁUSZCZU	

Kuracja	 GENETIX	 SLIM	 pozwala	 w	 doskonały	 sposób	 zredukować	 cellulit,	 zmniejszyć	
pomarańczową	skórkę	oraz	zwiększyć	jędrność	skóry.	Ma	działanie	wyszczuplające.	

SLIM	&	LIFT																									 	 																								 									CZAS	90	min.	CENA	320	zł	
KURACJA	WYSZCZUPLAJĄCA,	UJĘDRNIAJĄCA,	ANTYCELLULITOWA		

Zabieg	 antycellulitowy	 przeznaczony	 dla	 kobiet,	 które	 pragną	 zapewnić	 swojej	 skórze	
nowoczesną	 pielęgnację,	 pozwalającą	 zachować	 jędrność	 i	 blask.	 Zastosowany	 w	 preparatach	
aktywny	 składnik	 pozwala	 zaburzyć	 produkcję	 tłuszczów	 i	 zmusza	 do	 wytwarzania	 kolagenu,	
który	 jest	odpowiedzialny	m.	 in	 za	 jędrność	 skóry.	Wykazuje	działanie	naprawcze	na	 rozstępy	 i	
chroni	 naczynia	 włosowate.	 Dzięki	 nowoczesnej	 pielęgnacji	 następuje	 również	 polepszenie	
metabolizmu	ciała.	Zabieg	składa	się	z	peelingu,	aktywacji	serum,	okładu	oraz	aktywnego	kremu.		

	
ENZYMACID	BODY																 	 	 																													CZAS	55	min.	CENA	240	zł	
ZŁUSZCZAJĄCY	ZABIEG	NA	CIAŁO	

Innowacyjny	 zabieg	 na	 ciało	 ENZYMACID	 łączy	 trzy	 rodzaje	 peelingu:	 działanie	
przeciwstarzeniowe,	 rozjaśniające	 i	 rewitalizujące,	 które	 w	 sumie	 dają	 efekt	 ,,nowego	 ciała”.	
Poprzez	działanie	mechaniczne	natychmiastowo	usuwa	martwe	komórki	 naskórka,	 a	następnie	
długotrwale	pobudza	proces	odnowy	tkanek.	



MORPHO	(BUST)														 	 																																																		CZAS	60	min.	CENA	260	zł	
UJĘDRNIANIE	BIUSTU,	EFEKT	VOLUME	I	LIFTING		

MORPHO	 BUST	 to	 kompletna	 kuracja	 rewitalizująca	 dla	 skóry	 dekoltu	 i	 biustu,	
koncentrująca	 działania	 na	 rozmiarze	 piersi	 oraz	 zwalczaniu	 rozstępów,	 a	 także	 wzmacnianiu	
naczyń	włosowatych	dających	efekt	lepszego	wsparcia	dla	biustu.	Aktywnie	kształtuje	piersi.			
	

Masaże	
OXO	Spa		przedstawia	wyselekcjonowany	wybór	masaży	rozluźniających	mięśnie	i	kojących	ciało,	

idealnie	dopasowany	przez	naszych	wyszkolonych	terapeutów.		

MASAŻ	KLASYCZNY																																																																					CZAS	30/55	min.	CENA	110/180	zł	
Połączenie	 technik	masażu	 klasycznego	 i	 relaksacyjnego.	 Łagodzi	 napięcia	mięśni,	 działa	

przeciwbólowo,	 rozluźniająco,	 przyśpiesza	 regenerację	mięśni,	 a	 także	 poprawia	 ich	 jędrność	 i	
elastyczność.		
	
MASAŻ	ODŻYWCZY		MASŁEM	KARITE																																												CZAS	55	min.	CENA	190	zł	

Zastosowanie	masła	daje	długotrwały	efekt	nawilżenia	i	odnowy	warstwy	lipidowej.	
	
MASAŻ	ORIENTALNY		OLEJEM			KOKOSOWYM																												CZAS	75	min.	CENA	280	zł	

Wyjątkowa	orientalna	technika	inspirowana	filozofią	polinezyjskiego,	ajurwedyjskiego,	
tajskiego	shiatsu.	Jej	atutem	jest	wykorzystanie	elementów	jogi	pasywnej.	

MASAŻ	GORĄCYMI	KAMIENIAMI																																																									CZAS	50	min.	CENA	210	zł	
Jest	 zabiegiem	 głęboko	 relaksacyjnym,	 rewitalizującym	 i	 regeneracyjnym.	 Znacznie	

poprawia	kondycję	skóry,	ponadto	wprowadza	w	stan	równowagi	psychofizycznej	 i	odprężenia.	
W	dużej	mierze	opiera	się	na	idei	masażu	intuicyjnego.	Ma	na	celu	wyrównanie	energii	witalnej	
masowanej	osoby.		

MASAŻ	STEMPLAMI																																									CZAS	50	min.	CENA	210	zł		
Masaż	gorącymi	stemplami	łączy	w	sobie	działanie	aromaterapii	i	leczniczych	właściwości	

ziół,	 a	 także	 termoterapii,	 masażu	 energetycznego	 i	 ujędrniającego.	 Zabieg	 silnie	 rozluźnia	 i	
głęboko	relaksuje,	dodaje	energii	oraz	znacznie	przyspiesza	przemianę	materii.		

	
MASAŻ	ANTYCELLULITOWY	BAŃKĄ	CHIŃSKĄ																															CZAS	50	min.	CENA	180	zł	

Masaż	 ten	 pomaga	 pozbyć	 się	 zbędnych	 produktów	 przemiany	 materii	 oraz	 toksyn	 z	
organizmu.	Ma	nieocenioną	moc	w	 redukcji	 tkanki	 tłuszczowej	 oraz	w	 kuracji	 antycellulitowej.			
Polecany	również	po	wysiłku	fizycznym.		
	
MASAŻ	SPORTOWY					 	 	 	 																									CZAS	50	min.	CENA	220	zł	

Mocny,	energiczny	masaż	całego	ciała,	oparty	na	ruchach	klasycznych.	Celem	masażu	jest	
zniwelowanie	silnego	zmęczenia	organizmu	(np.	Po	treningu	lub	zawodach).		
	
MASAŻ	TWARZY																																																																CZAS	30	min.	CENA	90	zł	

Doskonale	pobudza	mięśnie	twarzy,	działa	przeciwzmarszczkowo,	wspaniale	ujędrnia	oraz	
głęboko	relaksuje.		
	



MASAŻ	ODCHUDZAJĄCY	Z	TERAPIĄ	Z	BŁOTA	MARTWEGO			
						CZAS	50/90	min.	CENA	200	zł/320	zł		

Silny	 masaż	 odchudzający,	 polegający	 na	 mocnych	 bodźcach	 i	 pracy	 na	 napietych	
mięśniach.	Idealna	alternatywa	dla	wysiłku	fizycznego.	

Masaż	 w	 wariancie	 z	 teriapią	 błotną	 poprzedzony	 jest	 maską	 błotną,	 która	 odtuwa	
organizm	i	oczyszcza	skórę,	ma	działanie	wyszczuplające.	
HAWAJSKI	MASAŻ	LOMI	LOMI		 	 	 									CZAS	75	min.	CENA	250	zł	

Wywodzący	się	z	Hawajów	masaż	Lomi	Lomi	Nui	to	niezwykła,	prawdziwie	oczyszczająca	
i	uzdrawiająca	podróż.	Masaż,	oparty	na	ruchach	przedramionami,	pozwala	odzyskać	harmonię	w	
ciele	i	zregenerować	siły	witalne	całego	organizmu.		 	
TERAPIA	KRĘGOSŁUPA																																																	CZAS	45	min.	CENA	160	zł	

Autorski	masaż	wykonywany	ciepłym	olejkiem	wytopionym		z	aromatycznych	świec.		
	

MASAŻ	PLECÓW	I	STÓP																																																					CZAS	50	min.	CENA	170	zł	
WZBOGAĆ	WYBRANY	MASAŻ	CUKROWYM	LUB	SOLNYM	PEELINGIEM	CIAŁA	

																										CZAS	20	min.	CENA	80	zł	

	
Pielęgnacja	dłoni	i	stóp	

Podaruj	swoim	dłoniom	i	stopom	chwilę	absolutnego	relaksu.	Oczyszczające	i	nawilżające	zabiegi	
w	połączeniu	z	masażem	pomogą	utrzymać	ręce	i	nogi	w	najlepszej	formie.	

	
MALOWANIE	PAZNOKCI	/	FRENCH																																							 	 	CZAS	10/20	min.	CENA	25/35	zł	

MALOWANIE	PAZNOKCI	HYBRYDOWE																																																															CZAS	20	min.	CENA	50	zł	

MANICURE		CLASSIC																																																																									 													CZAS	40	min.	CENA	60	zł	

MANICURE	Z	MALOWANIEM	/	FRENCH																																				 							CZAS	60	min.	CENA	70/80	zł	

MANICURE	HYBRYDOWY	/	FRENCH																																						 	 			CZAS	60	min.	CENA	120/130	zł	

MANICURE	JAPOŃSKI	(BEZ	MALOWANIA)																																										 	 		CZAS	60MIN	CENA	95	zł	

PEDICURE	CLASSIC																																																																																 											CZAS	50	min.	CENA	110	zł	

PEDICURE	Z	MALOWANIEM	/	FRENCH																																	 	 			CZAS	60	min.	CENA	120/130	zł	

PEDICURE	HYBRYDOWY	/	FRENCH																																													 				CZAS	60	min.	CENA150/160	zł	

PEDICARE	SPA	ERICSON	LABORATOIRE																																						 											CZAS	60	min.	CENA	170	zł	

PROFESJONALNA	PIELĘGNACJA	SKÓRY	STÓP-	DZIAŁANIE	NAPRAWCZE,	NAWILŻAJĄCE	I	
WYGŁADZAJĄCE	

	

	

	



Zabiegi	dodatkowe:	

ŚCIĄGNIĘCIE	HYBRYDY																																																																																										CZAS	20	min.	CENA	20	zł	

MASKA	NA	DŁONIE	ANTI	–	AGING	MOISTURIZING	BY	KLAPP																								CZAS	30	min.	CENA	80	zł	

MASKA	NA	STOPY	CHI	YANG	EXCLUSIVE	MOISTRUIZING	BY	KLAPP												CZAS	30	min.		CENA	80	zł	

KĄPIEL	PARAFINOWA	DO	ZABIEGU	NA	DŁONIE/STOPY																																		CZAS	30	min.	CENA	20	zł	

PRZEKŁUWANIE	USZU	Z	KOLCZYKAMI																																																						 CZAS	20	min.	CENA	70	zł	
	

Zabiegi	kosmetyczne	
	
HENNA	I	REGULACJA		
Profesjonalizm	i	precyzja	w	każdym	cale	
	

HENNA	BRWI	/	RZĘS																																																																																														CZAS	20	min.	CENA	40	zł	

HENNA	BRWI	+	REGULACJA																																																																																	CZAS	30	min.		CENA	60	zł	

HENNA	BRWI	+	RZĘSY	+	REGULACJA																																																																			CZAS	30	min.	CENA	70	zł	

REGULACJA	BRWI																																																																																									 CZAS	10	min.	CENA	30	zł	

REGULACJA	BRWI	WOSKIEM																																																																					 CZAS	20	min.	CENA	50	zł	

REGULACJA	BRWI	NITKĄ																																																																													 CZAS	20	min.	CENA	50	zł	
TWAŁA	NA	RZĘSY																																																																																																		CZAS		50	min.	CENA		90	zł	
	
DEPILACJA	WOSKIEM	–	DEPILEVE	
Doświadcz	szybkiej	i	skutecznej	depilacji	w	atmosferze	SPA	
	
ŁYDKI		/	UDA	/	OKOLICE	BIKINI																																																																													CZAS	30	min.	CENA	70	zł	

CAŁE	NOGI																																																																																																													CZAS	45	min.	CENA	110	zł	

BIKINI	BRAZYLIJSKIE	(GŁĘBOKIE)																																																																		CZAS	ok	60	min.	CENA	150	zł	

RĘCE																																																																																																																										CZAS	30	min.	CENA	80	zł	

PRZEDRAMIONA																																																																																																					CZAS	15	min.	CENA	40	zł	

PACHY																																																																																																																							CZAS	15	min.	CENA	55	zł	

GÓRNA	WARGA	/	BRODA	/	BACZKI																																																											 CZAS	15	min.	CENA	40	zł	

TORS	/	PLECY																																																																																																								CZAS	50	min.	CENA	100	zł	

	

	

	



Makijaż	
Profesjonalny	makijaż	wykonywany	na	markowych	kosmetykach	EMANI,	a	także	CHANEL,	

CHRISTIAN	DIOR	,	BOBBI	BROWN.	

	
Kosmetyki	EMANI	to	ekskluzywna	linia	produktów	do	makijażu,	którym	możemy	w	pełni	zaufać.	

Jako	jedyne	na	świecie	produkty	EMANI	są	w	100%	wegańskie.	

DZIENNY																																																																																	 															CZAS	40	–	60	min.	CENA	150	zł	

WIECZOROWY																																																																													 																								CZAS	90	min.	CENA	200	zł	

ŚLUBNY,	SYLWESTROWY																																																								 	 			CZAS	90-120	min.	CENA	300	zł	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Etykieta	oxo	spa	

Relaks	z	nutką	luksusu	

OXO	Luxury	SPA	to	miejsce,	które	hipnotyzuje	i	przenosi	w	inny	wymiar.	Otacza	luksusem	i	
spokojem.	Miejsce	wyjątkowe	i	dedykowane	każdemu,	kto	chce	oderwać	się	od	rzeczywistości	i	

zakosztować	relaksu,	postrzeganego	nie	tylko	przez	wymiar	odnowy	ciała,	ale	jako	doświadczenie	
dla	wszystkich	zmysłów.	Zielona	naturalna	ściana,	unoszący	się	delikatny	zapach	olejków	i	
odprężająca	muzyka...	Chociaż	brzmi	to	jak	bajka,	to	OXO	Spa	istnieje	naprawdę	–	kraina	

odprężenia,	w	której	nie	sposób	się	nie	zakochać.	
WARTO	WIEDZIEC:	

• SPA	czynne	jest	codziennie	w	godzinach	9:00	–	21:00	

REZERWACJA:		

• Polecamy	 rezerwacje	 zabiegów	 przez:	 aplikacje	 FACE	 TIME	 lub	 email:	 spa@malaanglia.pl	 oraz	
telefonicznie	+48	58	351	05	21	

REZYGNACJE:		

• Rozumiemy,	że	plany	mogą	ulec	zmianie,	dlatego	też	będziemy	wdzięczni	za	poinformowanie	nas	
o	anulacji	zabiegu	na	4	godziny	przed	planowana	wizytą.	

• W	 przypadku	 chęci	 realizacji	 VOUCHERA	 prosimy	 poinformować	 o	 tym	 w	 czasie	 rezerwacji	
zabiegu.	

• Prosimy	o	przybycie	na	zamówiony	zabieg	na	10	min.	przed	jego	rozpoczęciem.	

PO	ZABIEGU:	

• Aby	pozostać	na	dłużej	w	uczuciu	błogości,	zalecamy	relaks	w	specjalnie	przygotowanym	do	tego	
Relax	Room.	

• DOMOWE	SPA:	OXO	Spa	daje	możliwość	przeniesienia	doznań	SPA	do	domu,	rekomendując	użyte	
podczas	zabiegu	kosmetyki	do	zakupu	w	recepcji	OXO	Spa.	

	


