OFERTA SPA

Niebo dla ciała
i zmysłów
Heaven for your body
and senses

ENDLESS EXPLORATION viennahouse.com
•

When a hotel becomes your house

Masaże /
Massages
MASAŻ RELAKSACYJNY

RELAXATION MASSAGE

50 min, 180 PLN
80 min, 260 PLN

50 min, 180 PLN
80 min, 260 PLN

Idealny dla osób poszukujących
skutecznego odprężenia i relaksu.
Doskonale wycisza umysł i uspokaja ciało. Bardzo dobrze wpływa
na poprawę stanu mięśni, obniża
ich napięcie oraz poprawia ogólne
samopoczucie. Masaż zalecany
dla osób zestresowanych, przemęczonych i żyjących w ciągłym
napięciu.

An ideal choice when you are
looking for an effective relaxation.
It reduces muscle tension, calms
and enhances the general state
of mind. It has a soothing effect
for the whole body. Massage
recommended
for
stressed,
overtired and living in constant
tension.

MASAŻ KLASYCZNY

CLASSIC MASSAGE

50 min, 190 PLN
80 min, 270 PLN

50 min, 190 PLN
80 min, 270 PLN

Dedykowany
osobom,
które
szczególnie potrzebują rozluźnienia napiętych mięśni. Poprzez
głębokie działanie całkowicie
usuwa
oznaki
zmęczenia,
likwiduje dolegliwości bólowe
i pozytywnie wpływa na ogólny
stan organizmu.

Through deep influence it completely relaxes and loosens tense
muscles. It restores the vital
forces, eases the pain and enhances the general state of mind.
It reduces the signs of fatigue
and has a positive impact on
the body’s general condition.

AROMATYCZNY MASAŻ
RELAKSACYJNY

AROMATIC RELAXATION
MASSAGE

50 min, 220 PLN
80 min, 290 PLN

50 min, 220 PLN
80 min, 290 PLN

Przeznaczony dla osób, które
szczególnie poszukują pełnego
relaksu.
Działa
odprężająco
na ciało i umysł. Dzięki zastosowaniu aromatycznego balsamu
z masłem shea przeciwdziała
wysuszeniu skóry oraz dostarcza
jej substancje odżywcze.

An excellent choice for everyone
who needs complete relaxation
and stress relief. A special
aromatic balm with shea butter
ensures that the skin is smooth
and well nourished. This massage
soothes the body and mind. It
restores the senses of comfort
and well-being.

MASAŻ ŚWIECĄ

CANDLE MASSAGE

50 min, 220 PLN

50 min, 220 PLN

Wyjątkowa ceremonia wykonywana mieszanką aromatycznych,
odżywczych olejków pod postacią
świecy. Przyjemne ciepło połączone z masażem relaksacyjnym
i zmysłowym zapachem przynosi
ukojenie dla ciała i umysłu.
Zapewnia intensywną pielęgnację
i doskonale odżywia skórę.

A special ceremony performed
by applying a warm mixture
of aromatic, nourishing oils
in form of a candle. The nice heat
combined with a massage and
a sensual scent relieves stress
and regenerates the body. It
provides intensive body care and
perfectly smooths the skin.

MASAŻ GORĄCYMI
KAMIENIAMI

HOT STONE
MASSAGE

50 min, 220 PLN

50 min, 220 PLN

Wyjątkowy masaż gorącymi,
bazaltowymi kamieniami jest
idealnym rozwiązaniem dla osób
z bólami mięśniowymi. Likwiduje
napięcie oraz głęboko rozgrzewa
tkanki. W niepowtarzalny sposób
łagodzi objawy stresu oraz wprowadza w stan głębokiego relaksu.

An exceptional massage with hot
basalt stones strongly relieves
muscle tension. Through incorporation of heat it helps to relieve
pain caused by sore muscles and
stiff joints. Also puts the body
into a state of complete and deep
relaxation.

MASAŻ STEMPLAMI
ZIOŁOWYMI

HERBAL COMPRESS
MASSAGE

50 min, 220 PLN

50 min, 220 PLN

Jest polecany osobom, które potrzebują głębokiego relaksu. Mieszanka
aromatycznych ziół jest zawijana
w bawełniany materiał, podgrzewana
w oleju i aplikowana na ciało poprzez
masaż. Podczas zabiegu uwalniane
są zawarte w ziołach substancje
czynne i olejki eteryczne. Masaż polecany jest osobom zestresowanym
i poszukującym harmonii.

It is recommended for everyone
who needs deep relaxation.
The mixture of aromatic herbs
is wrapped in cotton fabric, heated
in oil and applied on the body
through massage. During the treatment the active substances and
essential oils from herbs are
released. It is recommended for
people who are stressed and need
to restore harmony to the body
and mind.

MASAŻ GŁOWY
I KARKU

HEAD AND NECK
MASSAGE

20 min, 95 PLN

20 min, 95 PLN

Łagodzi bóle głowy i rozluźnia
mięśnie karku. Pomaga usunąć
napięcia wywołane przez długotrwałe przebywanie w nieprawidłowej pozycji, np. podczas pracy
przy komputerze lub po męczącej
podróży. Przynosi natychmiastową ulgę i działa antystresowo.

It relieves headaches and relaxes
neck muscles. Also helps to ease
tension caused by spending long
periods of time in an incorrect
position. It will be perfect for
people working long hours in front
of a computer or after a tiring
travel. It brings instant relieve
to the body.

MASAŻ TWARZY,
SZYI I DEKOLTU

FACE, NECK AND
DECOLLETE MASSAGE

20 min, 95 PLN

20 min, 95 PLN

Przyspiesza krążenie krwi i zwiększa dotlenienie tkanek. Podnosi
owal twarzy oraz niweluje drobne
zmarszczki.
Zapobiega
także
utrwalaniu głębokich zmarszczek,
np.: między brwiami czy na czole.
Polecany wspomagająco przy leczeniu bólów głowy. Może być stosowany bez względu na wiek u kobiet
i mężczyzn. Jest odpowiedni także
dla kobiet w ciąży.

It improves blood circulation
and tissue oxygenation. It raises
the oval of the face and reduces
fine lines. Also helps to prevent
deep wrinkles, for example:
between the eyebrows or on
the forehead. It restores a youthful appearance. Recommended
as a supportive therapy in
the treatment of headaches. It
can be used regardless of age for
women and men. It is suitable for
pregnant women.

* Na masaż twarzy prosimy o przybycie bez makijażu.

* For face massage please arrive
without makeup.

MASAŻ DLA DWOJGA*

MASSAGE FOR COUPLES*

50 min, 390 PLN

50 min, 390 PLN

Ten
relaksacyjny
masaż
to niezapomniane przeżycie dla
osób poszukujących ciekawego
sposobu na wspólne spędzanie
wolnego czasu. Jest on doskonałym pomysłem zarówno dla par
jak i dla wszystkich, którzy przy
okazji wspólnego spotkania chcą
zadbać o swoje zdrowie i dobre
samopoczucie.

This relaxing massage is an unforgettable experience for people
looking for an interesting way
to spend free time together. It
is a great idea both for couples
and for all who want to take care
of their health and well-being
during the treatment.

RODZINNE SPA*

FAMILY SPA*

Przygotowaliśmy specjalnie
skomponowaną ofertę dla dzieci
i młodzieży:

We have prepared a special offer
for children and teenagers:

• Relaksacyjny masaż naturalnym
olejem kokosowym
20 min, 95 PLN
50 min, 180 PLN
• Zabieg pielęgnujący dłonie
z malowaniem paznokci
hipoalergicznym lakierem
wodnym – neutralnym dla
dziecięcej płytki paznokcia
25 min, 130 PLN
• Oczyszczająco-matujący zabieg
na twarz Active Pureness
55 min, 225 PLN
* Zabiegi i masaże są wykonywane
w obecności opiekuna lub za jego
zgodą.

• Relaxing massage with natural
coconut oil
20 min, 95 PLN
50 min, 180 PLN
• Hand care treatment with nails
painting using hypoallergenic
water nail polish – neutral for
child nail plate
25 min, 130 PLN
• Active Pureness
cleansing-mattyfying treatment
55 min, 225 PLN
* Treatments are massages are
performed in the presence of the
guardian or with his consent.

CUKROWY LUB SOLNY
AROMATYCZNY
PEELING CIAŁA

SUGAR OR SALT
AROMATIC BODY
PEELING

20 min, 95 PLN

20 min, 95 PLN

Głęboko oczyszczający i zarazem aromatyczny zabieg, który
usuwa zrogowaciały naskórek.
Kryształki intensywnie złuszczają
oraz idealnie wygładzają ciało.
Skóra staje się niezwykle gładka,
aksamitnie miękka i nawilżona.

A deeply cleansing and aromatic
treatment that removes calloused
skin. Crystals intensively exfoliates and smooths whole body.
The skin becomes perfectly soft,
silky and moisturized.

* Przy zakupie dowolnego masażu
na całe ciało promocyjna cena
peelingu wynosi 65 PLN.

He llo,
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* If you buy any massage for
the whole body – the promotional
price of the peeling is 65 PLN.

PEELING SOLNY
Z LOKALNEJ RÓŻOWEJ
SOLI KŁODAWSKIEJ

PEELING FROM LOCAL
PINK SALT FROM
KŁODAWA SALT MINE

20 min, 95 PLN

20 min, 95 PLN

Do zabiegu używana jest, znana ze
swoich leczniczych właściwości,
regionalna różowa sól z kopalni w
Kłodawie. Peeling na bazie nierafinowanego oleju kokosowego i tej
niezwykłej soli przynosi uczucie
głębokiego odprężenia całego
organizmu, a skórę pozostawia
jedwabiście miękką.

The treatment is based on
regional pink salt from Kłodawa
Salt Mine, which is known for its
medicinal properties. The peeling
is composed of extra virgin coconut oil and this exceptional salt. It
brings a feeling of deep relaxation
and leaves silky soft skin.

* Przy zakupie dowolnego masażu
na całe ciało promocyjna cena
peelingu wynosi 65 PLN.

* If you buy any massage for
the whole body - the promotional
price of the peeling is 65 PLN.
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ACTIVE PURENESS

ACTIVE PURENESS

55 min, 225 PLN

55 min, 225 PLN

Zabieg oczyszczająco-matujący
przeznaczony do pielęgnacji skóry
mieszanej i tłustej lub wymagającej odświeżenia. Składniki
aktywne zawarte w kosmetykach
regulują gospodarkę wodno-lipidową skóry oraz przywracają jej
odpowiedni poziom nawilżenia.
Dzięki zastosowaniu alg stany
zapalne zostają złagodzone,
a toksyny usunięte. Może być
stosowany bez względu na wiek
u kobiet i mężczyzn.

A cleansing and mattifying
treatment recommended for
combination or oily skin. Also for
skin in a need of reinvigoration.
Active ingredients in cosmetics
regulate the hydro-lipid balance
of the skin and restore the proper
level of hydration. Thanks to application of algae it soothes inflamed
skin and removes toxins. The
treatment is recommended for
both women and men.

HYDRAMEMORY

HYDRAMEMORY

55 min, 195 PLN

55 min, 195 PLN

Ultra nawilżający zabieg, którego
głównym aktywnym składnikiem jest kwas hialuronowy.
Dedykowany przede wszystkim
cerom suchym i odwodnionym.
Daje
natychmiastowy
efekt
w postaci elastycznej, jedwabistej
i rozświetlonej cery. Zapobiega
przedwczesnemu
starzeniu.
Nawilżenie cery wzrasta o 50%
już po 1h od zabiegu. Może być
stosowany bez względu na wiek
u kobiet i mężczyzn. Zabieg jest
odpowiedni dla kobiet w ciąży.

Deeply moisturizing treatment
based on hyaluronic acid.
Dedicated primarily to dry and
dehydrated skin. It gives an immediate effect. The skin becomes
flexible, radiant and silky soft.
Prevents premature aging. Skin
hydration increases by 50% in 1
hour after the procedure. It can be
used regardless of age for women
and men. It suitable for pregnant
women.

RECOVER TOUCH

SUBLIME SKIN

SKIN REGIMEN

55 min, 195 PLN

55 min, 280 PLN

55 min, 195 PLN

Zabieg witaminowo-antyoksydacyjny odżywia, regeneruje oraz
zmniejsza
zaczerwienienia.
Szczególne efekty przyniesie
cerze suchej, matowej oraz
zmęczonej.
Skóra
wrażliwa
i podrażniona odnajdzie w tym
zabiegu wyciszenie i ochronę.
Może być stosowany bez względu
na wiek u kobiet i mężczyzn.
Zabieg jest odpowiedni dla kobiet
w ciąży.

Ekskluzywna terapia anti-ageing
nakierowana
na
zwalczanie
oznak starzenia spowodowanych
szkodliwym wpływem czynników
zewnętrznych. Pomaga redukować
zmarszczki oraz poprawia jędrność
i elastyczność skóry. Zabieg działa
liftingująco. Jest szczególnie zalecany dla cery dojrzałej z oznakami
utraty jędrności. Może być stosowany u kobiet i mężczyzn.

Terapia odnawiająca stworzona
w celu silnej rewitalizacji skóry
i przywrócenia jej młodego i zdrowego wyglądu. Zabieg przeznaczony jest dla osób ze skórą zestresowaną, zmęczoną i poszarzałą.
Liftingujący masaż oraz aktywne
składniki terapii natychmiastowo
niwelują drobne zmarszczki oraz
przywracają cerze świeżość.
Polecany zarówno dla kobiet jak
i dla mężczyzn.

RECOVER TOUCH

SUBLIME SKIN

SKIN REGIMEN

55 min, 195 PLN

55 min, 280 PLN

55 min, 195 PLN

A vitamin and antioxidating treatment that nourishes, regenerates
and reduces redness. Will work
best for dry, dull and tired skin. It
will bring tranquillity and protection to sensitive and irritated skin.
It can be used regardless of age
for women and men. It is suitable
for pregnant women.

An exclusive anti-aging therapy
aimed at fighting the signs
of aging caused by harmful
influence of external factors. It
reduces wrinkles and enhances
elasticity. It is especially recommended for mature skin with loss
of firmness. It lifts the skin and
restores smoothness. It can be
used for women and men.

It’s goal is to rebuild the skin and
give younger and fresher appearance. The treatment is intended
for people with stressed, tired
and grey skin. Lifting massage
and active ingredients of therapy
immediately reduce fine wrinkles
and restore skin freshness.
Recommended for both men and
women.
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Zabiegi na ciałots
Body treatmen
RYTUAŁ PIELĘGNUJĄCY
RĘCE SPECIALIST

HANDS SPECIALIST
RITUAL

25 min, 110 PLN

25 min, 110 PLN

Niezwykły,
relaksujący
rytuał
odnowy biologicznej na dłonie,
przedramiona i łokcie. Jego celem
jest zrewitalizowanie skóry, jak
również rozluźnienie napiętych
mięśni. Zabieg zawiera regenerujący peeling z krzemionką i cząstkami pestek moreli oraz maskę
wzbogaconą fioletową glinką.
Może być stosowany bez względu
na wiek u kobiet i mężczyzn.
Odpowiedni dla kobiet w ciąży.
Rytuał pozostawia na skórze
niezwykły, delikatny zapach białej
herbaty.

Remarkable, relaxing wellness
ritual for hands, forearms and
elbows. Its main purpose is to revitalize the skin, as well as relax
tense muscles. The treatment
consists of a renewing peeling
with silica, apricot kernel particles
and mask enriched with purple
clay. It can be used regardless
of age for women and men.
It is suitable for pregnant women.
It leaves your skin both silky soft
and gorgeously scented with
a delicate white tea aroma.

RYTUAŁ PIELĘGNUJĄCY
STOPY SPECIALIST

FEET SPECIALIST
RITUAL

25 min, 110 PLN

25 min, 110 PLN

Rytuał
odnowy
biologicznej
na stopy, którego celem jest
zmiękczenie skóry, złuszczenie jej
zgrubień i rozluźnienie napiętych
mięśni. Zabieg składa się z oczyszczania kremową emulsją z ekstraktem z drzewa Neem, nałożenia
skoncentrowanego, kwasowego
serum oraz masażu odżywczym
balsamem. Może być stosowany
bez względu na wiek u kobiet
i mężczyzn. Rytuał pozostawia
na skórze niezwykły, delikatny
zapach białej herbaty.

A wellness ritual for feet, which
aims to soften the skin, exfoliate
its callused parts and relax tight
muscles. The treatment consists
of a cleanse with creamy emulsion
with Neem Tree Extract, application
of a concentrated, acidic serum
and a massage with a rich balm. It
can be used regardless of age for
women and men. It leaves the skin
both silky soft and gorgeously
scented with a delicate white tea
aroma.

RYTUAŁ PIELĘGNUJĄCY
RĘCE I STOPY SPECIALIST

HANDS AND FEET
SPECIALIST RITUAL

50 min, 190 PLN

50 min, 190 PLN

ZABIEG
ANTYCELLULITOWY
BODY STRATEGIST

BODY
STRATEGIST
CELLULITE TREATMENT

55 min, 250 PLN

55 min, 250 PLN

Zabieg mający na celu ujędrnienie,
wyszczuplanie i rzeźbienie najbardziej wymagających obszarów
na ciele. Jest to intensywna kuracja oparta na błocie termalnym
z uzdrowiska Bagni di Pisa we
Włoszech oraz brązowych algach.
Zabieg ma działanie detoksykująco-antycellulitowe. Składa się
z peelingu kwasowego, okładu
z błota i masażu. Efektem jest
gładka, jędrna i napięta skóra.

An intensive treatment aimed at
firming, slimming and sculpting
the most demanding areas
on the body. It is an intensive
treatment based on thermal mud
from spa of Bagni di Pisa in Italy
and brown algae. The treatment
has a detoxifying and anti-cellulite
effect. It consists of acid peeling,
mud compress and massage. The
result is smooth, firm and tight
skin.

RYTUAŁ
MEDITERRANEAN
AROMASOUL

MEDITERRANEAN
AROMASOUL
RITUAL

75 min, 260 PLN

75 min, 260 PLN

Śródziemnomorski rytuał pielęgnujący ciało poprzez intensywny,
złuszczający peeling wulkaniczny
i specjalny masaż. Zabieg usuwa
zrogowaciały
naskórek
oraz
głęboko odżywia dzięki zawartości
oleju Jojoba i masła Illipe. Zapewnia
rozluźnienie i przyjemne odprężenie.
Kompozycja olejków eterycznych
o świeżych ziołowo-cytrusowych
nutach
łagodzi
rozdrażnione
zmysły.

A Mediterranean ritual that
nurtures the body through an
intense exfoliation with volcanic
peeling and a special massage.
The treatment removes calloused
skin and deeply nourishes due
to the content of Jojoba oil and
Illipe butter. It induces a deep relaxation. The mixture of aromatic oils
with notes of fresh spices and
citrus calms irritated senses.

z
Zabiegi na twar
i ciało /
Face and body
treatments
TRANQUILLITY
RYTUAŁ
AROMATERAPII

TRANQUILLITY
AROMATHERAPHY
RITUAL

85 min, 295 PLN

85 min, 295 PLN

Rytuał będący kwintesencją
relaksu. Wykonywany olejem
Tranquillity o niezwykłym składzie
i zapachu opartym na około 70
olejkach eterycznych. W trakcie
zabiegu wykonywana jest „kąpiel
Kleopatry”,
specjalny
masaż
całego ciała oraz witaminowy
zabieg odżywczy na twarz. Rytuał
doskonale nawilża i wprowadza
w stan głębokiego odprężenia.
Jego aromat pozostaje na ciele
na długo po zakończeniu.

A ritual that is the quintessence of relaxation. It is based
on Tranquillity oil – a unique
composition based on about 70
essential oils. Treatment contain
of a „Cleopatra bath” followed
by a special massage and nourishing, vitamin facial. This ritual
moisturizes your skin and puts
you in a great mood. Its aroma
stays on the body long after
it is finished.

RYTUAŁ SACRED
NATURE

SACRED NATURE
RITUAL

85 min, 295 PLN

85 min, 295 PLN

Unikalny rytuał opracowany w oparciu o ekologiczne składniki – posiadające certyfikat Ecocert. Działa
odżywczo, wygładzająco oraz
przeciwstarzeniowo. Dedykowany
jest dla każdego typu skóry
(również wrażliwej). Zabieg składa
się z peelingu typu gommage,
specjalnego masażu oraz odżywczego zabiegu na twarz o pięknym,
głębokim drzewnym aromacie.

A unique ritual based on ecological
ingredients – certified by Ecocert
(Buriti palm oil, Jojoba oil, Butterfly
tree extract). It nourishes, soothes
and has an anti-aging effect.
Dedicated to all skin types (including sensitive). The treatment
consists of gommage (peeling),
special massage and nourishing
facial treatment with a beautiful,
deep, wooden aroma.

Ceny zawierają podatek VAT. Oferta ważna od: 10/2019
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