
CENNIK SPA
SPA PRICE LIST



CLARINS
ZABIEGI CIAŁA CLARINS CLARINS BODY TREATMENTS

Wygładzona Skóra Smoothed Skin     45 min. 249 zł
Smukłe Kształty Slender Shapes     60 min. 289 zł
Jędrne Ciało Firm Body      60 min. 289 zł
Ciało Jak Jedwab Body Like Silk                  100 min.  449 zł            

MASAŻE CIAŁA CLARINS CLARINS BODY MASSAGES

Masaż relaksujący na olejkach Relaxing massage with oils      60 min. 289 zł
Masaż kamieniami Clarins Hot stone Clarins massage   60 min. 289 zł

ZABIEGI TWARZY CLARINS CLARINS FACIAL TREATMENTS

Modelujący Lifting Lifting Replenisher     60 min.  379 zł
         90 min. 429 zł

                        
Mocne Pojędrnienie Power Firmer     60 min. 359 zł
         90 min. 409 zł

Rozświetlające Wygładzenie Radiance Smoother   60 min.  339 zł
         90 min.  389 zł

Nawilżające Ukojenie Moisture Quencher    60 min. 289 zł

Perfekcyjna Skóra Even Skin Perfector    60 min. 289 zł



ZABIEGI CIAŁA BODY TREATMENTS 

Peeling ciała na bazie soli bocheńskiej Salt&oil exfoliation
Peeling i aplikacja masła Body scrub and body butter application  45 min.       219 zł
Peeling (przed masażem) Body scrub (before body massage)  25 min.        119 zł

Rytuał Rosafilo             100 min.     429 zł
kąpiel w wannie z hydromasażem, peeling i klasyczny masaż 
ciała na bazie ekologicznych produktów
Rosafilo Ritual      
bath with hydromassage, body exfoliation and classical body 
massage using ecological cosmetics

Rytuał Herla                 90 min.       429 zł
peeling, relaksacyjny masaż i maska o działaniu 
pojędrniająco – odżywczym na bazie produktów z ekstraktami botanicznymi
Herla Ritual      
body exfoliation, relaxing body massage and body 
– firming and nourishing mask using cosmetics with natural botanical extract

Fala uderzeniowa antycellulitowa Shockwave Therapy  
1 zabieg/1okolica 1 treatment/ 1 body part           199 zł
Seria 10 zabiegów/1 okolica series of 10 treatments/ 1 body par                1 299 zł

Dermomasażer Dermomassager        25 min.         139 zł
                  50 min.         199 zł
seria 5 zabiegów x 50 min. series of 5 treatments x 50 min                        849 zł
seria 5 zabiegów x 25 min.  series of 5 treatments x 25 min         569 zł

FIZJOTERAPIA PHYSIOTHERAPY
Masaż leczniczy Therapeutic massage               25 min.     159 zł
           50 min.       259 zł
Fala uderzeniowa 1 okolica Shockwave one body part       99 zł

Laser wysokoenergetyczny 1 okolica             79 zł
High-energy laser one body part          

Pole magnetyczne niskiej częstotliwości            45 zł
Magnetic wave of low frequency                          





             

  

KĄPIELE W WANNIE Z HYDROMASAŻEM BATH WITH HYDROMASSAGE

algowa, solankowa, mleczna lub magnezowa    20 min.       99 zł
algae, brine, milk or magnesium            

ZABIEGI TWARZY FACIAL TREATMENTS

Mezoterapia mikroigłowa Microneedle Mesotherapy
Nanopore Turbo Roller Sesderma Nanopore Turbo Roller by Sesderma

zabieg twarzy facial treatment       349 zł
zabieg twarzy i szyi treament of face and neck     429 zł
zabieg twarzy, szyi i dekoltu treatment of face, neck and neckline   499 zł
kwas ferulowy do zabiegu ferulic acid as addition to the treatment    99 zł

Geneo z indywidualnie dobraną kapsułką 
Geneo with individually selected capsule

zabieg twarzy z masażem facial treatment with massage    299 zł
zabieg twarzy, szyi i dekoltu z masażem           349 zł
treatment of face, neck and neckline with massage    
dermomasażer w zabiegu dermomassager during the treatment     49 zł
liftingująca maska Clarins w płacie w zabiegu           99 zł
lifting Clarins sheet mask during the treatment           
nawilżająco-łagodząca maska Clarins w zabiegu           59 zł
moisturizing-smoothing Clarins mask during the treatment              

Masaż twarzy, szyi i dekoltu na bazie olejku Clarins    25 min.       129 zł
Massage of face, neck and neckline with Clarins oil    
koktajlu młodości Clarins Clarins youth coctail   25 min.  149 zł

Peeling Clarins + masaż Clarins na olejku    45 min.                   179 zł
Facial peeling + massage with Clarins oil              

Zabieg twarzy Stamary - nawilżający na kosmetykach Clarins  30 min.        159 zł
Stamary facial treatment - moisturizing treatment using 
Clarins cosmetics        

Peeling kawitacyjny lub mikrodermabrazja             89 zł
Cavitation peeling or diamond microdermabrasion        
(dodatek do zabiegu pielęgnacyjnego twarzy Clarins 
addition to Clarins facial treatment)



MASAŻE CIAŁA BODY MASSAGES 

Masaż Stamary z peelingiem      50 min. 249 zł 
Stamary massage with exfoliation      75 min.  299 zł

Lomi Lomi Lomi Lomi      60 min.   289 zł
         90 min. 369 zł
   
         
Klasyczny masaż  na aromatycznym oleju     25 min.     149 zł
Classical massage with aromatic oil     50 min.   259 zł
         80 min. 349 zł
         
         
Relaksacyjny masaż woskiem świecy     25 min.    149 zł
Relaxing massage wtih candle wax     50 min.   259 zł
         80 min. 349 zł
         
         
Relaksacyjny masaż   czekoladą      25 min.     149 zł
Relaxing chocolate massage      50 min.   259 zł
         80 min. 349 zł
         
         
Masaż karku, ramion i głowy       25 min.     139 zł
Massage of head, neck and shoulders
         

Relaksujący masaż stóp Relaxing feet massage   25 min.   139 zł

Dopłata do oleju Clarins Surcharge to Clarins oil:
w masażu całościowym during full body massage:     59 zł
w masażu częściowym during partial massage:     39 zł 







PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP HANDS AND FEET CARE

Manicure SPA SPA manicure          129 zł
Manicure klasyczny z malowaniem Classical manicure with nails polishing 109 zł
Manicure hybrydowy Hybrid manicure      129 zł 
Pedicure SPA SPA pedicure        169 zł
Pedicure klasyczny z malowaniem Classical pedicure with nails polishing  149 zł
Pedicure hybrydowy Hybrid pedicure      169 zł
Gładkie dłonie (peeling, maska) Smooth hands           25 min.      89 zł
Gładkie stopy (peeling, maska) Smooth feet                 25 min.   89 zł
Usuwanie paznokci hybrydowych Hybrid polishing removal     49 zł
Usuwanie paznokci akrylowych/ żelowych Gel/ acrylic nails removal    59 zł

KOSMETYKA UZUPEŁNIAJĄCA COMPLEMENTARY COSMETOLOGY

Henna brwi Henna of eyebrows         29 zł
Henna rzęs Henna of eyelashes         29 zł
Regulacja brwi Eyebrows shaping         29 zł 

DEPILACJA WAXING

Wąsik/ broda Moustache/ chin     1 okolica 1 body part   29 zł
Pachy Underarms           49 zł
Nogi Legs            99 zł
Łydki | uda | brzuch | klatka piersiowa | 
plecy | linia bikini | ręce      1 okolica 1 body part     69 zł
Calves/ tights/ abdomen/ chest/ 
back/ bikini line/ hands      



KOLOROWE SPA DLA DZIECI COLOURFUL SPA FOR CHILDREN

Czekoladowa Zabawa Chocolate Fun       25 min.  119 zł
masaż ciała odżywczym masłem czekoladowym
body massage with chocolate butter

Czekoladowe Plecki Chocolate Back      15 min. 69 zł
masaż pleców odżywczym masłem czekoladowym
back massage with chocolate butter

Uśmiechnięta Buzia Smiling Face             15 min. 49 zł
masaż twarzy olejem kokosowym
facial massage with coconut oil 

Paznokcie Księżniczki Nails for a Princess             69 zł
manicure biologiczny z malowaniem     do 30 min. 
biological manicure with nails painting    up to 30 min

Słodkie Stópki Sweet Feet       15 min. 49 zł
peeling i masaż stóp feet peeling and massage 

Słodkie Rączki Sweet Hands       15 min. 49 zł
peeling i masaż dłoni hands peeling and massage

Mama i Dziecko Mom&Child                                                                       45 min.           299 zł
wspólna kąpiel z mleczną pianką z hydromasażem oraz masaż w gabinecie dla dwojga 
bath with hydromassage with milk foam and body massage together in one treatment 
room
czekoladowy masaż ciała dla dziecka i relaksujący, aromatyczny masaż pleców dla osoby 
dorosłej body massage with chocolate butter for a child relaxing, aromatic back massage 
for an adult

Zabiegi przeznaczone dla dzieci w wieku 4-12 lat. 
Prosimy o obecność opiekuna. 
Treatments for children 4-12 years old with the presence of a guardian





****

tel. (+48) 18 20 24 518  
e-mail: spa@stamary.pl

www.stamary.pl


