


Linia selektywnych kosmetyków Declaré została stworzona w Szwajcarii, specjalnie na potrzeby skóry wrażliwej 
jako produkty pielęgnacyjne o wyjątkowej tolerancji. Declaré oferuje odpowiednio różnorodny asortyment dla 
wszystkich rodzajów skóry, zaspokajając wszelkie potrzeby pielęgnacyjne skóry twarzy i ciała.

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy (Face care)

DECLARÉ

Konsultacja kosmetyczna do zabiegu
(Cosmetic consultation treatment)

Stress Balnce
Zabieg łagodzący (Soothing treatment)

HydroBalance
Zabieg intensywnie nawilżający (Moisturising treatment)

Vital Balance
Zabieg odżywczy i rewitalizujący (Nourishing treatment)

Age Control
Zabieg dla skóry dojrzałej (Agening treatment)

Caviarperfection
Kawiorowy zabieg przeciwzmarszczkowy (caviar treatment)

PureBalance
Zabieg oczyszczający (Cleaning treatment)

Eye Contour
Zabieg na okolicę oczu („Eye contour” treatment)

bezpłatna (free)

220,-zł

220,-zł

240,-zł

240,-zł

240,-zł

220,-zł

220,-zł

Declaré Spa- Świat piękna skóry wrażliwej



Naturalne, certyfikowane kosmetyki z recepturami opartymi na bocheńskiej leczniczej soli jodowo-bromowej. 
Salco au Naturel nawiązuje do tradycji naturalnego dbania o zdrowie i urodę. Leczniczy surowiec – sól, powstała 
na bazie wydobywanych k. Bochni solanek jodowo-bromowych pozostaje filarem linii.

Zabiegi pielęgnacyjne ciała (Body treatments) 

Oczyszczający Aroma Peeling Ciała
(Cleaning Aroma Body Peeling) Zabieg oczyszczający powierzchnię skóry z martwego naskórka, 
pozostawia ciało gładkie i miękkie w dotyku na długi czas

Zabieg Lemon Tree – zastrzyk energii Odzywczo-energetyzujący
Wyjątkowo energetyzujący zabieg, o niesamowicie orzeźwiającym zapachu owoców cytrusowych, 
przeznaczony w szczególności dla skóry suchej i normalnej. Doskonale odżywia, nawilża, wygładza 
i ujędrnia skórę, przywraca skórze aksamitną gładkości i atrakcyjny wygląd. Świeży, owocowy 
zapach porawia nastrój, dodaje energii i witalności

Zabieg Ginger Special of Spa – rozgrzewająco – relaksujący
Dzięki odpowiednio dobranym skłądnikom o dziąłaniu odzywczym i stymulującym, porawia 
krążenie krwi, delikatnie rozgrzewa nasze ciało, relaksuję i wygładza. Zastosowanie specjalnych 
olejków eterycznych, kusi ciepłym i hipnotyzującym aromatem, który prowadza w stan głebokiego 
odprężeni i porawia samopoczucie. 

Zabieg z Czekoladą- “Relaks i Ujędrnienie” - Chocolate Treatment „Relax and Sculpting”
Apetyczny, pobudzający zmysły i porawiający nastrój zabieg na ciało, przenoszący Klienta w słodki 
świat czekolady, zapewnia skórze długotrwałe nawilżenie i odzywienie, zapobiega starzeniu się 
skóry, pozostawia ją miękką i aksamitnie gładką. Polecany również dla kobiet w ciąży

Zabieg Rose of Spa – witalizujący zabieg na ciało
zabieg dodający witalności zmęczonej I pozbawionej blasku skóra, zapewnia jej odpowiednie 
odzywianie, nawilzenie, elastyczniania. Bogaty w witaminę C ekstrakt z dzikiej róży rozjaśnia 
przebarwienia, wyrównuję koloryt i sprawia, że skóra wygląda promiennie i zdrowo 

Zabieg Cranbery of Spa – witalizujący i odmładzajacy
Zabieg pomagający odzyskać skórze właściwy poziom nawilżenia, jędrności i elastyczności. 
Bogaty w witaminy i minerały wyciąg z owoców żurawiny, spowalnia proces starzenia się skóry, 
wzmacnia i dodaje blasku

Zabieg Bamboo of Spa – wygładzający i nawilżający
Naturalny kompleks z peruwiańskiego drzewa ara w połączeniu z kwasem hialuronowym, 
długotrwało nawilża skórę, wygładza jej powierzchnię i pomaga zachować zdrowy wygląd

Zabieg Cynamonowy- Antycellulitowy Body Therm
(Cinnamon Treatment – Anti-Cellulite Body Therm)
Ukierunkowany na spalanie tkanki tłuszczowej i cellulitu

Zabieg z Kawą- “Wyszczuplanie i Energia”
(Coffe Treatment „Slimming and Energy”)
Intensywnie wyszczupla i detoksykuje. Kofeina stymuluje krążenie, przyspiesza spalanie 
tłuszczy i działa silnie antycellulitowo

80,-zł

220,-zł

250,-zł

220,-zł
 

250,-zł
 
 

250,-zł
 

250,-zł

160,-zł

220,-zł

Salco au naturel – Inspirowane naturą 



Stosowane od stuleci oleje i olejki eteryczne, sól i solanki zioła, błota, czyli muł, oczyszczające glinki o działaniu 
detoksykującym i mineralizującym, są podstawą pielęgnacji marki Kurland. To marka która swą filozofię opiera na 
naturalnych składnikach roślinnych. Ale to nie tylko rośliny, to również stosowane od stuleci, dotychczas do celów 
terapeutycznych, skarby ziemi - dobroczynne fango, czyli muł wulkaniczny, borowina, glinki, czy siano z nieskażonych 
alpejskich łąk.  Każdy zabieg będzie indywidualną kompozycją.

Zabiegi pielęgnacyjne ciała (Body treatments) 

KURLAND

Witalizująca aroma - pielęgnacja ciała
 (Vitalising Aroma Care)                                                                             
Aromaterapeutyczny rytuał pielęgnacyjny, obejmujący wygładzanie ciała solą morską, zatopioną 
w orzeźwiające zmysły olejki eteryczne, połączone z masażem ciała z dodatkiem masła koziego. 
Olejki eteryczne i perfumeryjne jeżyny, piżma, mięty pieprzowej, cytryny, nadają owocowo 
– świeżą nutę.

Relaksująca aroma - pielęgnacja ciała
(Relaxing Aroma Care) 
Aromaterapeutyczny rytuał pielęgnacyjny, obejmujący wygładzanie ciała solą morską, zatopioną 
w kojących zmysły olejki eteryczne, połączone z masażem ciała z dodatkiem masła koziego. 
Olejki eteryczne i perfumeryjne szampana, wetiwerii i papai, nadają owocowo – zmysłową nutę.

Pielęgnacja ciała z kozim mlekiem
(Goat Milk Care - Refining body treatment)
Pielęgnujący ciało zabieg wygładzania naskórka z kozim mlekiem i kwiatami róż, o właściwościach 
odnawiających i nawilżających. Kojący masaż z masłem kozim i olejkami z czerwonych różrelaksuje, 
pozostawiając jedwabistą gładkość.

*Zabiegi w kapsule (Capsule Treatment)

250,-zł

250,-zł

250,-zł

+40,-zł

KURLAND - linia kosmetyczna



Konsultacja kosmetyczna do zabiegu
(Cosmetic consultation treatment)

Aromatyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu
(Aromatic face, neck and decollete massage)

Zabieg Oczyszczający
(Cleaning treatment) 
Odświeża i reguluje wydzielanie sebum, działa  matującą

Zabieg „Super Nawilżający” 
(„Super Moisturising” treatment)
Na bazie maski algowej z borówką. Skutecznie wygładza i napina odwodnioną skórę. 
Stanowi reanimację cery szarej i zmęczonej

Zabieg Anti Ageing
(Anti Agening treatment)
Żurawinowy lifting dla skóry dojrzałej i zmęczonej. Mocno odmładzający

Zabieg „Super Regenerujący”
(„Super Regenerating” treatment)
Zabieg oparty na algach z oliwką, witaminie E i kwasach tłuszczowych o silnym 
działaniu przeciwstarzeniowym i odbudowującym

Zabieg na okolice oczu „Eye contour”
(„Eye contour” treatment)
Rozświetla, zmniejsza zasinienia i opuchliznę, wygładza zmarszczki

Peeling kawitacyjny do zabiegu
(Cavitation peeling for treatment)
Najbardziej skuteczna forma oczyszczania przy pomocy ultradźwięków

bezpłatna (free)

90,-zł

160,-zł

170,-zł

 

180,-zł

190,-zł

100,-zł

40,-zł

Zabiegi pielęgnacyjne twarzy (Face care)



Masaż klasyczny częściowy/całościowy
(Classicpartial/completemassage)
Masaż leczniczy częściowy (Medicinal massage)

Masaż relaksacyjny częściowy/całościowy 
(Relaxing massage)

Masaż Aroma Spa częściowy/całościowy 
(Aroma Spa massage)
Masaż Specjalny
(Special massage)Peeling, ampułka, masaż, twarzy, szyi i dekoltu
Masaż drenaż limfatyczny (Lymphaticdriainage)
Masaż Kamieniam (Stones massage)
Peeling masaż (Peeling massage)

Masaż antycellulitowy bańką chińską 
(Anti-cellulite Chinese bubble massage)
Masaż Stóp (Feetmassage)

Manicure
Manicure
Manicure+malowanie (Manicure+paining)
Manicure french (French manicure)
Malowanie paznokci (Paining of nails)
Malowanie french (French painting)
Zabieg” Perłowe Dłonie”
(Peeling , masaż, maska, parafina) 
(„Pearl Hands” treatment peelig, massage, mask, paraffin)
Parafina dłoni (Hands paraffin)

Pedicure
Pedicure
Pedicure+malowanie(Pedicure+painting)
Pedicure french (French pedicure)
Zabieg “Perłowe” Stopy.”
(peeling , masaż, maska,parafina) 
Parafina stóp (Paraffin on feet)
(„Pearl Feet” treatment peeling. Massage, mask, paraffin)
Depilacja i Regulacja (Depilation and Regulation)
Regulacja brwi (Eyebrows regulation)
Regulacja i henna brwi (Eyebrows regulation and henna)
Regulacja/henna rzęs i brwi 
(Eyebrows and eyelashes regulation and henna)
Depilacja wąsik (Moustache depilation)
Łydki/uda/bikini/pachy (Calves, thighs, bikini, arm-pits)
Nogi (Legs)
Nogi i bikini (Legs and Bikini)

80/160,-zł
80,-zł

80/160,-zł

80/160,-zł
120,-zł

160,-zł
160,-zł
200,-zł

80/160,-zł
80,-zł

80,-zł
100,-zł
110,-zł
20,-zł
25,-zł
80,-zł
 

40,-zł

100,-zł
110,-zł
110,-zł
90,-zł

40,-zł

20,-zł
30,-zł

30,-zł
20,-zł
50,-zł
70,-zł
100,-zł

Recepcja SPA 

tel.: 18 20 265 24, mobile: 608 552 576

e-mail: spa@hotelcrocus.pl

www.hotelcrocus.pl

Masaże (Massage)


