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Klinika funkcjonuje w oparciu o założenia Strukturalnej Pracy z Ciałem wg koncepcji Anatomy Trains. 
Koncepcja ta daje niesamowite efekty terapeutyczne, a sama terapia nie skupia się tylko na 
miejscowym usytuowaniu problemu, ale ma za zadnie zbalansować napięcie powięzi w naszym 
organizmie. Jest to jedyna w Europie Klinika bazująca na wiedzy i doświadczeniu zespołu pięciu 
Terapeutów Integracji Strukturalnej (Anatomy Trains Structural Integrators). To idealne miejsce do 
leczenia i rehabilitacji schorzeń i ograniczeń ruchomości. Specjalizujemy się w rehabilitacji 
sportowej, przed i pooperacyjnej. Pomagamy radzić sobie ze skutkami urazów i kontuzji. W Klinice 
Rehabilitacji Strukturalnej przygotowujemy program pobytu i leczenia dopasowany do Twoich 
potrzeb.

W czym się specjalizujemy?
PRZEWLEKŁE STANY BÓLOWE I OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI W OBRĘBIE: 
• stawów obwodowych 
• kręgosłupa 
• mięśni 
• głowy

WADY POSTAWY:
• skoliozy 
• koślawość / szpotawość stóp oraz kolan 
• plecy okrągłe 
• plecy wklęsłe 
• plecy płaskie
• płaskostopie

REHABILITACJA PRZED I POOPERACYJNA:
• rekonstrukcje więzadłowe 
• uszkodzenia łąkotek 
• endoprotezoplastyka 
• urazy w obrębie mięśni oraz ścięgien 
• złamania 
• manualna praca z blizną pooperacyjną

W OBRĘBIE KOŃCZYN:
• dysfunkcje i ograniczenia ruchomości stawów kończyn górnych i dolnych oraz miednicy
• ból wynikający z uszkodzeń tkanek miękkich (mięśni, więzadeł, ścięgien) 
• zmiany zwyrodnieniowe stawów

W OBRĘBIE KRĘGOSŁUPA I GŁOWY:
• dyskopatia 
• bóle i ograniczenia ruchomości w poszczególnych odcinkach kręgosłupa
• ból promieniujący do kończyn wynikający z podrażnienia korzeni nerwowych - np. „rwa kulszowa”
• zaburzenia strukturalne np.skoliozy 
• kręcz szyi 
• napięciowe bóle głowy
• problemy stawów skroniowo - żuchwowych 
• problemy Laryngologiczno - foniatryczne

Klinika Rehabilitacji Strukturalnej 
Hotelu Villa Park 



Innowacyjne Metody Rehabilitacyjne

Zoga Face Integration        60 min/200 PLN

Zabieg dedykowany dla osób, które zaobserwowały u siebie zwiększone napięcie w obrębie szyi, 
karku, jamy ustnej, twarzy oraz głowy o podłożu psycho-somatycznym. 
To nowatorska metoda Terapii Manualnej stosowana w obrębie  Twarzy i szyi. Zabieg ten polega na 
równoważeniu systemu napięciowego w obrębie mięśni, w efekcie których systematycznie 
niwelowane są nieprawidłowe nawyki mimiczne, zarówno te nabyte jak i wrodzone. Po sesji  może 
pojawić się korekta asymetrii, drobnych zmarszczek oraz owalu twarzy. 
Efekty są odczuwalne już po pierwszym zabiegu. Przeciwwskazaniem bezwzględnym do wykonania 
zabiegu są zastosowane wcześniej (do 6 miesięcy) zabiegi z użyciem toksyny  botulinowej.

To metoda pracy na tkankach miękkich całego ciała ukierunkowana na jego rozluźnienie. Wpływa na 
relaksacje układu nerwowego oraz niweluje stres.

Aqua Flow - mięśniowo powięziowe uwalnianie w wodzie
do 40 min/270 PLN

Zoga Movement 30 min/130 PLN

Zoga jest zbiorem ćwiczeń wzmacniających i rozciągających, bazujących na asanach jogi 
z wykorzystaniem zasad Integracji Strukturalnej Anatomy Trains (KMI). Asany Jogi są testami 
funkcjonalnymi i pozycjami wywołującymi różne wektory pociągania pomiędzy różnymi warstwami 
powięziowymi. Została ona zaprojektowana, aby przywrócić ślizg pomiędzy poszczególnymi 
warstwami powięzi naszego ciała. Zoga jest dedykowana dla każdego kto chce osiągnąć swobodę 
i świadomość ruchu oraz postawy, a także wpłynąć na zmniejszenie występujących przewlekłych 
dolegliwości. Stanowi doskonałe uzupełnienie procesu terapii Integracji Strukturalnej ATSI (KMI). 
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300 pln/270 pln

Zabieg wskazany jest przede wszystkim dla osób z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniami 
ruchomości w obrębie kręgosłupa oraz stawów, bólami mięśniowymi, bólami głowy, wadami 
postawy, a także stanami pourazowym. Według założeń KMI wszystkie mięśnie w ludzkim ciele 
stanowią jedną, połączoną ze sobą tkankę, w związku z czym zmiana czy napięcie w jednym miejscu 
może skutkować problemami całkiem gdzie indziej. Podczas sesji KMI terapeuta aktywnie wpływa 
na strukturalne ułożenie poszczególnych elementów naszego ciała, dokonując drobnych zmian, 
które mają za zadanie poprawić jego funkcjonowanie jako całości. W rezultacie organizm stopniowo 
„zapomina” o złych nawykach i odzyskuje pierwotną równowagę.
W metodzie KMI kluczowy element zabiegu stanowi szczegółowa diagnostyka oparta o wywiad oraz 
analizę posturalną i funkcjonalną całego ciała. Z dala od miejsca odczuwanych dolegliwości, a także 
zastosowanie precyzyjnych i skutecznych technik.

Anatomy Trains Structural Integration



300 PLN
200 PLN

200 PLN
250 PLN

50 PLN
50 PLN

200 PLN
50 PLN
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Dr Mariusz Śniegowski - Ortopeda - Traumatolog  
Dr Iwona Sumińska - Neurolog
Mgr Agnieszka Augustyniak - Dietetyk Kliniczny
    - konsultacja żywieniowa  
    - konsultacja żywieniowa + przygotowanie diety

Pozostali Specjaliści
Konsultacja fizjoterapeutyczna
Konsultacja i badanie strukturalne 
Przygotowanie programu ćwiczeń dla Pacjenta 
Konsultacja kosmetyczna

Konsultacje Medyczne

Trening personalny 30 min/45 min - 100 PLN/150 PLN
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Stretching powięziowy 45 min/180 PLN



Zabiegi YONELLE to infuzyjne pokonanie bariery naskórka przez składniki aktywne, 
z wykorzystaniem technik wspomagających ten proces oraz stosowanie terapeutycznych dawek 
substancji biologicznie czynnych. W połączeniu z właściwie dobraną pielęgnacją domową stanowią 
znakomitą terapię anti-aging.

YONELLE oferuje najwyższej klasy profesjonalne kosmeceutyki i zabiegi, opracowane według 
przełomowej koncepcji SKIN PENETRATION REVOLUTION™. 

Pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu 

Zabiegi ekspresowe:
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30 min/150 PLN

40 min/200 PLN
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PEELING KAWITACYJNY

METAMORFOZA 
Zabieg regenerujący do cery suchej oraz wrażliwej  
           

REWITALIZACJA 
Zabieg dla cery poszarzałej i zmęczonej             
                             
PERFEKT RELAX 
Zabieg redukujący objawy zmęczenia         
                                     

BEAUTY EXPRESS 
Dla skór dojrzałych, suchych           
                                                        

NOWA SKÓRA 
Zabieg rewitalizujący naskórek, wyrównujący koloryt  
     

S.O.S. WOKÓŁ OCZU 
Zabieg odmładzający okolicę oka    

45 min/220 PLN

30 min/160 PLN
 

30 min/160 PLN

30 min/160 PLN

25 min/130 PLN 
dodany do innego zabiegu         /65 PLN
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Zabiegi Medesthetic 
Specjalistyczne zabiegi dopasowane do specyficznych potrzeb skóry.

55 min/299 PLNCONTRA-REDNESS                                                                               
Efekty: wzmocnienie, uelastycznienie i obkurczenie naczynek krwionośnych, poprawa 
mikrokrążenia, redukcja zaczerwienienia skóry.

Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: Yonelle Medesthetic Hesperydyna, 
Nawilżający Multikrem Wzmacniający Naczynka, Nawilżający Krem-Opatrunek, Krem Ochronny SPF 
50.

Efekty: zmniejszenie objawów trądziku dorosłych i młodzieży, przyspieszenie procesów gojenia 
i regeneracji, rozjaśnianie i wyrównanie kolorytu

CONTRA-DRY                                                                                                        55 min/299 PLN                                                                                            
Efekty: głębokie nawilżenie, poprawa elastyczności, miękkości i kolorytu.

Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: H O INFUSION Extra Hydrating Cream, H O 2 2

INFUSION Hydrolipid Cream, H O INFUSION S.O.S. Eye Patches.2

Główne składniki aktywne: eskulina, hesperydyna, ruskogenina. 

CBD PRO-PERFECTION                                                                                        55 min/299 PLN     

Główne składniki aktywne: ceramidy, olej babassu, aktywne peptydy

PRO-VITAL                                                                                                             55 min/260 PLN                                                                                                   
Efekty: poprawa i ujednolicenie kolorytu, odbudowa elastyczności, redukcja pierwszych 
zmarszczek. 
Główne składniki aktywne: retinol w NANODYSKACH™, kwasy AHA, 3 formy kwasu hialuronowego. 
Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: H2O INFUSION Hydro-Serum, H2O 
INFUSION Hydrolipid Cream, Yonelle Medesthetic Glukozydowy Krem Regenerujący. 

CONTRA-SEBUM                                                                                                  55 min/299 PLN                                                                                    
Efekty: zwężenie porów, oczyszczenie skóry, łagodzenie stanów zapalnych, zmniejszenie 
wydzielania sebum. 
Główne składniki aktywne:  NANODYSKI™ z witaminą C, kwas fitowy, kwas migdałowy, sprężysty 
fragment elastyny, ekstrakt z Algi Śnieżnej, stabilna forma witaminy C. 
Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: Yonelle Medesthetic Profesjonalna Pianka 
Oczyszczająca, Progresywny Tonik Złuszczający, Progresywny Krem Superwygładzający.
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Zabiegi ekskluzywne, wielofazowe, odmładzające wygląd cery. 
Spektakularne efekty już po jednym zabiegu. 

Zabiegi Premium 

BIOFUSION SECOND SKIN                                                                                  75 min/390 PLN

H O INFUSION EXPRESS                                                                                     75 min/390 PLN                                                                   2

Główne Składniki Aktywne: hesperydyna, witamina C20%, kwas ferulowy, migdałowy, fitowy.

Główne składniki aktywne: kwas mlekowy i glikolowy, kwas hialuronowy, peptydy stymulujące. 
Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: H O INFUSION Hydrolipid Cream, H O 2 2

INFUSION Hydro-Serum.

INFUSION SUPERLIFT                                                                                          75 min/450PLN                                                                        
Efekty: radykalna poprawa jędrności i gęstości skóry, rekonstrukcja owalu

Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: BIOFUSION Repair 3C Cream, BIOFUSION 
Serum 5% Vitamin C.

Efekty: intensywne odżywienie i rewitalizacja skóry, wzmocnienie struktury płaszcza 
hydrolipidowego, redukcja przebarwień, wyrównanie kolorytu. 

Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: Trifusion Anti-Redness Endolift Cream, 
Trifusion Botuline Cream Concentrate 

HYBRID FIRMING VIT. C FORTE                                                                          75 min/450 PLN   

Główne składniki aktywne: KOMPLEKS TLA™ z kwasem glikolowym, mlekowym i laktobionowym, 
retinol w NANODYSKACH™, kwas glikolowy, czynniki wzrostu. 
Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: INFUSION Lift Cream No1, INFUSION Anti-
age Serum.

Efekty: wyczuwalna poprawa gęstości skóry, silny efekt ujędrnienia, wzmocnienie ścian naczyń 
krwionośnych.

twarzy, redukcja zmarszczek. 

Główne składniki aktywne: witamina C, ekstrakt z Algi Śnieżnej, peptydy, ceramidy. 

Efekty: odczuwalna poprawa gładkości i sprężystości, redukcja zmarszczek, promienna i nawilżona 
cera. 

7



7

10

Efekty: spektakularne spłycenie zmarszczek mimicznych okolicy oczu, ust i czoła, modelowanie 
owalu twarzy

Efekty: rozjaśnienie, efekt liftingu, wygładzenia i napięcia skóry

SPILANTOL MIMICAL EFFECT                                                                             75 min/399 PLN

Główne składniki aktywne: 20% witamina C, peptydy, nanodyski
Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: Biofusion Serum Vit C, Biofusion Repair 3C.

ACTIVE ENERGY VIT C                                                                                        75 min/399 PLN                                                                                                 

Zabiegi Mediexpress

Główne składniki aktywne: Spilantol HX-8, Niacynamid, Glukonolakton

VIT C FORTE PEEL                                                                                                  55 min/299 PLN

Jako kontynuacja po zabiegu proponujemy: linia Trifusion Yonelle, krem kontrola niedoskonałości 
CBD, krem opatrunek Yonelle Medesthetic.

HYBRID MANDEL SUPER LIFT PEEL                                                                            75min/450 PLN 
Efekty: spektakularne wygładzenie skóry, redukcja rozszerzonych porów, pobudzenie syntezy 
kolagenu i elastyny

Główne składniki aktywne: śluz ślimaka helix aspersa, kwas hialuronowy, peptydy. 

Efekty: ujednolicenie kolorytu, redukcja przebarwień, promienna skóra

Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: Healthy Skin Serum.

Główne składniki aktywne: 20% witamina C, kwas migdałowy, ferulowyi fitowy
Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: Nawilżający Krem Opatrunek, Sleeping 
Mask. 

Główne składniki aktywne: kwas migdałowy, witamina C, argirelina, eskulina, tripeptyd-38

HEALTHY SKIN                                                                                                     55 min/299 PLN                                                                                          
Efekty: regeneracja skóry suchej, atopowej, łuszczycowej, po poparze-niach oraz bliznach 
zanikowych. 
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Kosmetologia estetyczna

55 min/350 pln Innowacyjna radiofrekwencja (rf) mikroigłowa to jeden z najlepszych zabiegów 

estetycznych ostatnich kilku lat na świecie. Określany jako „nieoperacyjny lifting” oddziałuje 
jednocześnie na naskórek oraz głębokie warstwy skóry, zapewniając istotną poprawę w zakresie 
jędrności i napięcia skóry w dowolnym obszarze ciała, likwidację zmarszczek, korektę owalu twarzy, 
wyrównanie powierzchni i poprawę kolorytu skóry. Niezastąpiona w leczeniu blizn 
i rozstępów, zdecydowanie przewyższający wszelkie do tej pory stosowane metody. Efekty są 
spektakularne i widoczne już po pierwszym zabiegu.

Wskazania
▪ Wiotka, utrata jędrności twarzy, szyi, dekoltu
▪ Korekta owalu twarzy, opadające policzki tzw. chomiki, opadające powieki
▪ Zmarszczki i drobne linie (również w trudno dostępnych miejscach: warga górna, pod oczami, 
powieki)
▪ Skóra zwiotczała i mało napięta na dowolnym obszarze ciała (ramiona, biust, uda, pośladki, 
brzuch
  zwłaszcza po ciąży lub intensywnym odchudzaniu)
▪ Roszerzone pory
▪ Powierzchowne blizny
▪ Przebarwienia, hiper-lub hipo-pigmentacja
▪ Skóra po-trądzikowa i atroficzna
▪ Kuperoza, skóra naczyniowa
▪ Rozstępy, cellulit
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CENNIK RF MIKROIGŁOWY
PROMOCJA! Drugi obszar podczas jednego zabiegu  50% taniej!

TWARZ + OKOLICE OCZU I UST 800 pln
TWARZ + SZYJA + DEKOLT + OKOLICE OCZU I UST 1000 pln
SZYJA + DEKOLT 800 pln
SZYJA 600 pln
DEKOLT 600 pln
OKOLICE OCZU I UST 500 pln
BRZUCH 600 pln
BOCZKI 600 pln

BRZUCH + BOCZKI 800 pln
USUWANIE BLIZNY 500 pln
PLECY (BLIZNY POTRĄDZIKOWE) 600 pln
POŚLADKI 800 pln
POŚLADKI + UDA (TYŁ) 1000 pln
SKÓRA RAMION ”PELIKANY” 500 pln
OBSZAR NAD/POD KOLANEM 500 pln
DŁONIE 500 pln
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Usuwa martwe komórki naskórka, przygotowuje skórę do dalszych etapów zabiegu, poprawia 
krążenie, wspomaga odnowę i regenerację naskórka. 

SEYO N10 TDA                                                                                                                    55 min/399 PLN  

Proderm / Dermacool - 25 min / 200 PLN

Rescue - 25 min / 250 PLN 

Canaboost - 25 min / 350 PLN

SEYO PEELING KWASOWO - TLENOWY                                                                     25 min/150 PLN
                                                                                                         dodany do innego zabiegu 90 PLN 

Przebieg zabiegu: demakijaż, ampułka dostosowana do potrzeb. 

SEYO MED TDA to pierwszy na świecie dermatologiczno-estetyczny system do intensywnego 
i głębokiego leczenia i regeneracji skóry, włosów, paznokci, który przenosi składniki lecznicze 
zawarte w ampułce, wzbogacone wysoko stężonym tlenem do najgłębszych warstw. To doskonała 
propozycja dla osób zmagających się z atopią, łuszczycą, trądzikiem różowatym, starzeniem się 
skóry, ale również tych, którym zależy na odżywionej, dotlenionej skórze pełnej blasku 
i młodzieńczego wyglądu.

SEYO QUICK 

Mitocell / Polar - 25 min / 300 PLN

Szybki zabieg na twarz, szyję, dekolt z dobraną ampułką do potrzeb skóry. 

SEYO PREMIUM

N10 - 25 min / 250 PLN

Kompleksowy zabieg na twarz, szyję , dekolt. Przebieg zabiegu: demakijaż, peeling dostosowany 
do potrzeb, wybrana ampułka, maska, masaż, krem na twarz i okolice oczu.

Multi-molekularny kwas hialuronowy. Efekt wzmacniający dla minimalizacji zmarszczek. Właściwy 
dla skóry dojrzałej, zwiotczałej, wymagającej nawilżenia.

SEYO PRODERM TDA                                                                                                        45 min/350 PLN
Silnie skoncentrowana formuła na bazie flawonoidów pochodzenia roślinnego oraz propolisu. 
Właściwy dla skóry problematycznej i trądzikowej 

?foto
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SEYO MITOCELL TDA                                                                                                    55 min/450 PLN
Zabieg o działaniu silnie liftingującym i ujędrniającym, poprawiającym owal twarzy. Efekty są 
widoczne po pierwszym zabiegu, skóra jest rozjaśniona, napięta, a zmarszczki wygładzone. 

SEYO CANABOOST TDA                                                                                               55 min/550 PLN
Intensywnie odżywia skórę, rozświetla, uszczelnia naczynia. Dzięki głębokiej penetracji składników 
aktywnych przyczynia się do długotrwałej regeneracji, rewitalizacji i poprawy jakości skóry. 
Właściwy dla skóry dojrzałej i naczyniowej. Idealny zarówno jako zabieg bankietowy, jak 
i długofalowe leczenie skóry.   

SEYO FIGHT TDA                                                                                                           55 min/399 PLN                                                                                                                
Napina, ujędrnia skórę, redukuje zmarszczki. Idealny przy skórach o trudnej przenikalności 
składników aktywnych, jak i  dla mężczyzn.

SEYO RESCUE TDA                                                                                                        55 min/399 PLN 
Zabieg przeznaczony dla cery wrażliwej, zarówno młodej, jak i dojrzałej, męskich oraz żeńskich. 
Rewitalizuje skórę, poprawia jej nawilżenie oraz koloryt, a także łagodzi podrażnienia. 

SEYO MATRIX A TDA                                                                                                      55 min/450PLN 

SEYO POLAR TDA                                                                                                            55 min/450 PLN 
Chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi dzięki kompleksowej formule składników aktywnych, 
co zapobiega starzeniu się skóry. Działa rozjaśniająco na przebarwienia i plamy posłoneczne.

Zabieg stymulujący syntezę hialuronu. Optymalizuje poziom nawilżenia, uelastycznia skórę. Idealny 
dla cery z opadającym owalem twarzy, zmarszczkami „suchymi”, skóry odwodnionej, wymagającej 
silnego nawilżenia, również o podłożu autoimmunologicznym (łuszczyca, atopia). 



OCZYSZCZANIE WODOROWE AQUASURE H2 (kwasy + lifting)                     55 min/350PLN 
Wieloetapowe oczyszczanie skóry polegające na oczyszczaniu aktywnym wodorem, hydropeelingu, 
czyli wodnej mikrodermabrazji z użyciem kwasów, infuzji jonowej oraz masażu liftingującym z 
użyciem stymulacji mikroprądami potęgującymi działanie odmładzające, pobudzając do odnowy 
włókna kolagenowe oraz elastynę .

OCZYSZCZANIE WODOROWE                                                                                   30 min/200 PLN 

Chłodzi, koi, wygładza i nawilża skórę. Rekomendowany przede wszystkim po zabiegach 
podrażniających skórę, alergiach, zabiegach z zakresu medycyny estetycznej, oparzeniach, wosku, 
epilacji. Właściwy także dla skóry z rozszerzonymi naczyniami. 

Oczyszczanie wodorowe jest świetnym wstępem do wszystkich zabiegów kosmetycznych na twarz, 
szyję oraz dekolt. Usuwa zrogowaciałe komórki naskórka, oczyszcza pory, poprzez co bardzo dobrze 
przygotowuje skórę, ułatwiając przenikalność substancji aktywnych.

OCZYSZCZANIE WODOROWE DO ZABIEGU                                                                          150 PLN

SEYO DERMACOOL TDA                                                                                     45 min/350 PLN 

Oczyszczenie skóry twarzy przy użyciu aktywnego wodoru. Efektywnie oczyszcza skórę na poziomie 
komórkowym. Jednocześnie neutralizuje i redukuje wolne rodniki tlenowe, odpowiedzialne za 
starzenie się skóry, dzięki czemu zatrzymuje proces starzenia.

55 min/399 pln

55 min/350 pln

45 min/290 PLN

55 min/450 PLN

55 min/350 PLN

30 min/200 PLN

150 PLN

55 min/350 pln
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Pielęgnacja ciała

SLIDER                                                                                                                                       35 min   /130 PLN 

ENDERMOLOGIA                                                                                                     35 min   /150 PLN 

Efekty: Usunięcie nadmiaru wody,  zmniejszenie obrzęków limfatycznych, poprawa krążenia, 
uczucie lekkości nóg.  

PEELING

Efekty: Eliminacja toksyn, przyśpieszenie metabolizmu komórkowego, oczyszczenie skóry, 
pobudzenie krążenia. 

                                                                                                                        90 min/350 PLN/420 PLN
DRENAŻ LIMFATYCZNY Z WYKORZYSTANIEM BANDAŻY / Z MASKĄ NA TWARZ

Cukrowy / z prze-masowaniem                                                             25 min / 50 min  -110 PLN / 200 PLN

OKŁAD DETOKSYKUJĄCY W ŁAŹNI PAROWEJ/KAPSULE WET-TABLE  75 min/300 PLN/350 PLN

Efekty: Eliminacja „łuski” łuszczycowej, głębokie nawilżenie, regeneracja skóry, zniwelowanie 
atopowych i łuszczycowych zmian. Efekt widoczny po pierwszym zabiegu. 

Solny / z prze-masowaniem                                                                   25 min / 50 min  -100 PLN/ 190 PLN  

Przebieg zabiegu: Peeling ciała, masaż bańka chińska/wałkiem problematycznych partii ciała, 
maska, body wrapping.

Wulkaniczny                                                                                                                                25 min    130 PLN

OKŁAD DLA SKÓR ŁUSZCZYCOWYCH, ATOPOWYCH  I EKSTREMALNIE SUCHYCH / 
W KAPSULE WET-TABLE                                                                           75 min/300 PLN/350 PLN 

Przebieg zabiegu: Peeling ciała, okład morski, sesja termiczna, wmasowanie kremu. 

Przebieg zabiegu: Peeling ciała, okład detoksykujący, seans w łaźni /kapsule, wmasowanie kremu. 

ZABIEG ANTYCELLULITOWY / MODELUJĄCY / WYSZCZUPLAJĄCY / Z MASKĄ NA TWARZ                                  
                                                                                                                90 min/350 PLN /420 PLN               
Efekty: Redukcja tkanki tłuszczowej, detoksykacja, stymulacja krążenia.

Efekty: widoczne po 1 zabiegu zmniejszenie obwodu ciała, redukcja cellulitu, poprawa jędrności 
i napięcia.
Przebieg zabiegu: pobudzenie krążenia przy pomocy szczotki, peeling, ampułka, body wrapping, 
drenaż limfatyczny Slide Styler, krem dostoso-wany do problemu.
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YONELLE BODY FEELING                                                                                     60 min/250 PLN 
Efekty: spektakularne wygładzenie, poprawa nawilżenia i rewitalizacja skóry, regeneracja płaszcza hydrolipidowego. 
Przebieg zabiegu: Masaż peelingujący całego ciała, nałożenie kremu.
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Efekty:

▪ napięcie i podniesienie skóry                                                                                                   

Thermogenique Body Shape Extreme, to jedno z najnowszych osiągnięć naukowych i 
technologicznych działające na uporczywy cellulit. Głowica podciśnieniowego masażu próżniowego 
RF i głowica thermogeniczna liposukcja kawitacyjna oparte są na rezonansie fal ciśnienia, dają 
bezpieczną i niechirurgiczną opcję kształtującą oraz modelująca sylwetkę. RF Thermq RF mini, BODY 
i Thermq Vacuum Bipolar wykorzystują unikalną technologię głębokiego podgrzewania 
(technologia plazmowa), gdzie dochodzi do przebudowy kolagenu sprzyjając migracji fibroblastów i 
tworzeniu nowego kolagenu.

▪ termogeniczna poprawa elastyczności skóry,

▪ znaczna redukcja nadmiaru tkanki tłuszczowej,

▪ modelowanie sylwetki, odchudzanie ciała, ujędrnienie 

THERMOGENIQUE ULTRADŹWIĘKOWY APARAT WYSZCZUPLAJĄCY

▪ odbudowa kolagenu

CENNIK THERMOGENIQUE

LIPOSUKCJA KAWITACYJNA
Brzuch / boczki  30 min/250 pln
Uda wewnętrzna lub zewnętrzna strona 40 min/290 pln
Pośladki 40 min/290 pln 
Ręce 30 min/250 pln

DERMOMASAŻ VACUM
Brzuch / boczki 20 min/150 pln
Uda 30 min/180 pln
Pośladki 30 min/180 pln
Ręce 15 min/120 pln
Całe ciało (brzuch, uda, pośladki, ręce) 
45 min/260 pln
 RF FALE RADIOWE 

Brzuch / boczki 20 min/150 pln
Uda 30 min/180 pln
Pośladki 30 min/180 pln
Ręce 30 min/180 pln
Zabieg ujędrniający RF 
(brzuch, uda, pośladki, ręce) 60 min/290 pln

THERMOGENIQUE 
(LIPOSUKCJA KAWITACYJNA + DERMOMASAŻ)
Brzuch / boczki 40 min/300 pln
Uda wewnętrzna lub zewnętrzna strona 60 min/400 pln
Pośladki 60 min/400 pln
Ręce 50 min/290 pln

THERMOGENIQUE 
(RF + DERMOMASAŻ)
Brzuch / boczki 35 min/250 pln
Uda wewnętrzna lub 
zewnętrzna strona 60 min/300 pln
Pośladki 60 min/300 pln
Ręce 50 min/290 pln
Całe ciało (brzuch, uda, pośladki, ręce) 
75 min/350 pln
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Przebieg zabiegu: pobudzenie krążenia przy pomocy szczotki, peeling, aktywator odtruwający, 
nałożenie bandaży na całe ciało, body wrapping, krem detoksykujący.

Maska na twarz do zabiegu 70 PLN 

Efekty: ekstremalne wgładzenie, nawilżenie, ochrona przed działaniem wolnych rodników

Masaż twarzy do zabiegu 70 PLN

Przebieg zabiegu: peeling, okład z maski, masaż całego ciała. 

Przebieg zabiegu: wywiad i pomiary ciała, peeling ciała, koktajl wyszczuplający, body wrapping, 
masaż drenująco-wyszczuplający.  

ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY BRZUCH I TALIĘ                                                             30 min/250 PLN

Przebieg zabiegu: pobudzenie krążenia przy pomocy szczotki, peeling, koncentrat spalający tkankę 
tłuszczową, bandaż, body wrapping, krem wyszczuplający.

NUTA CZEKOLADOWEJ FANTAZJI                                                                              75 min/300 PLN
Efekty: poprawa kolorytu skóry, ukrwienia, napięcia, redukcja cellulitu

DETOKSYKUJĄCY ZABIEG Z BANDAŻAMI                                                                 90 min/399 PLN

OWOCOWE SZALEŃSTWO                                                                                            75 min/300 PLN

Przebieg zabiegu: peeling, okład z maski, masaż całego ciała.

Dodany do innego zabiegu 150 PLN  

TERMOGENICZNY ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY Z INTENSYWNYM MASAŻEM DRENUJĄCO 
ANTYCELLULITOWYM                                                                                          120 min/500 PLN



Strefa mężczyzn

Kosmetyka dodatkowa

 OPRAWA OCZU
•  Regulacja brwi        
 •  Henna brwi / rzęs
 •  Henna brwi i rzęs z regulacją

DŁONIE I STOPY
 •  Manicure       
 •  Pedicure        
 •  Parafina      
•  Beautiful hands / do zabiegu na twarz
•  Manicure japoński
•  Pedicure japoński
•  Beautyfull feet 
•  Ściągnięcie hybrydy dłonie / stopy 

DEPILACJA
 •  Wąsik / Broda       
 •  Pachy / Przedramiona
 •  Łydki / Uda
 •  Całe nogi        
•  Bikini płytkie

35 PLN
 45 PLN
 70 PLN

110 PLN
 130 PLN

 70 PLN
100 PLN/70 PLN

120 PLN
150 PLN
120 PLN

45 PLN

30 PLN
 60 PLN
 80 PLN

 120 PLN
100 PLN
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Główne składniki aktywne: kwas migdałowy, witamina C, olej jojoba.

MAN-VITALIC                                                                                         50 min/199 PLN
Efekty: silne nawilżenie, rozświetlona skóra, świeży i zadbany wygląd.

Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: H O INFUSION Hydrolipid Cream, Yonelle 2

Medesthetic Nawilżający Krem-Opatrunek, Czysty Kwas Hialuronowy.

Główne składniki aktywne: peptydy w NANODYSKACH™, witamina C, papaina . 
Jako kontynuacja pielęgnacji po zabiegu proponujemy: Yonelle Medesthetic Glukozydowy Krem 
Regenerujący do twarzy, Regenerujący Krem Pod Oczy.

MAN-ESTHETIC                                                              55 min/280 PLN
Efekty: wyraźne odżywienie, poprawa napięcia, efekt promiennej, wypoczętej cery. 
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500 PLN/2 os.

  350 PLN/os.   - 590 PLN/2 os.

259 PLN/os.   450 PLN/2 os.

  320 PLN/os.    590 PLN/2 os.

320 PLN/1 os.
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Rytuały SPA

• Beauty Expres - Zabieg na Twarz
• Parafina na dłonie albo stopy 

MAMA I CÓRKA                                                                                                  
• Nawilżająca kąpiel w kozim mleku 

• Seans w łaźni parowej 
• Aromatyczny i niezwykle relaksujący masaż naturalną czekoladą

RYTUAŁ SIARKOWY
• Kąpiel siarkowa
• Okład siarkowy całego ciała

100% MĘŻCZYZNY                                

• Słodki poczęstunek 
• Nawilżająca kąpiel w kozim mleku 

• Peeling w męskich nutach zapachowych  

SŁODKIE ZAPOMNIENIE                                       

• Okład z maską
• Rozluźniający masaż całego ciała o zapachu tytoniu i whisky

• Kąpiel borowinowa

• Masaż klasyczny całego ciała olejkiem borowinowy

• Peeling solny 
• Kąpiel solankowa 

BOROWINOWY                                                                  

RODZINNY 

• Okład borowinowy 

• Kąpiel owocowa lub czekoladowa z filiżanką czekolady do degustacji 
• Masaż czekoladą 25 min

• Masaż klasyczny częściowy

OCZYSZCZAJĄCY                                                           

190 PLN/1 os.

 340 PLN/2 os.



25 min/50 min    - 120 PLN/200 PLN
25 min/50 min    - 110 PLN/180 PLN

50 min    /250 PLN
 25 min    /110 PLN
25 min    /110 PLN
25 min    /110 PLN
50 min    /230 PLN

25 min/50 min - 140 PLN/240 PLN
25 min/55 min - 150 PLN/270 PLN
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OKŁAD BOROWINOWY                                                    
                                                                                                            

KĄPIELE PEREŁKOWE Z HYDROMASAŻEM  

Solanka
Siarka                                                                                                                     
Algi Morskie                                                                                                          
Borowina                                                                                                                
Kozie Mleko                                                                                                           
Piwo       
W winie - z winem do degustacji 
 
KĄPIEL BEZ HYDROMASAŻU
Japońska kąpiel Offuro (z masażem głowy / karku)                                                                                                                   

ZABIEGI FIZYKALNE  
Krioterapia miejscowa                                                                                                                 
Ultradźwięki                                                                                                   
Laser                                                                                                                      
Interferencje                                                                                                  
Tens         
Magnetostymulacja Viofor                                                                                                             

1 staw          25 min  /80 PLN
                                                                                                            3 stawy          30 min  /100 PLN

                                                                                   Całe ciało (stawy)        45 min  /130 PLN

20 min  /80 PLN
20 min  /90 PLN
20 min  /90 PLN
20 min  /90 PLN
20 min  /95 PLN
20 min  /95 PLN

20 min/110 PLN

20 min  /150 PLN

                                                                                

Rozluźniający                                                        

Głowy                                                                                                                 

Świecą                                                                                                            
Kamieniami bazaltowymi    

MASAŻE ŚWIATA

Terapie manualne                                                                                                 

Japoński masaż twarzy KOBIDO

Lomi Lomi                                                                 
Bańską Chińską                                                      
Body Shape     

Klasyczny                                                                 

MASAŻE TRADYCYJNE 

Sportowy                                                                                                        

Powięziowy

Lodem       (Prosimy o rezerwację na 6 godz. przed planowanym zabiegiem)

Masaż peelingujący BODY FEELING                                                               

Borowinowy                                                                                                  

Twarzy                                                                                                                 
Stóp                                                                                                                       

do 3 min /35 PLN
do 15 min /30 PLN
do 15 min/30 PLN
do 15 min /30 PLN
do 15 min /30 PLN
do 15 min /30 PLN

50 min    /230 PLN
50 min    /230 PLN
50 min    /250 PLN
45 min/250 PLN
60 min/260 PLN

55 min/90 min    - 260 PLN/399 PLN
50 min    /199 PLN
50 min    /250 PLN

55 min/75 min - 260 PLN/360 PLN
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Rezerwacja zabiegów w Instytucie 
MED&SPA oraz polityka anulacji

1.  Osoby chcące korzystać z Instytutu MED&SPA 
zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów. 
Dzięki temu zabiegi odbędą się w najbardziej 
dogodnym dla Państwa terminie. Wykwalifikowany 
personel Instytutu udzieli Państwu wszelkich 
informacji dotyczących naszej oferty oraz doradzi 
przy wyborze zabiegów.

3.  W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji. 
Gość może skorzystać z usług pod warunkiem, że 
w danym terminie są wolne miejsca. Uprzedzamy 
przy tym, że użytkowanie niektórych lub wszystkich 
stref Instytutu może zostać czasowo zawieszone 
w związku z nagłą koniecznością dokonania 
naprawy, konserwacji lub wykonania innych  
niezbędnych prac. 
§ 2

§ 3
1.  Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego 
też istnieje możliwość odwołania wizyty 
w Instytucie MED &SPA bez konsekwencji, jeżeli 
odwołanie nastąpi przynajmniej 3 godz. przed 
terminem wizyty (w przypadku rezerwacji zabiegu 
KMI - 24 godz. przed terminem wizyty).
2.  W przypadku odwołania wizyty w Instytucie na 
nie krócej niż 3 godziny przed umówionym 
terminem Gość zobowiązany jest do pokrycia 
50% ceny zabiegu. 
3.  W przypadku niepoinformowania Instytutu 
o rezygnacji z wizyty Gość zobowiązany jest 
pokryć cały koszt zaplanowanego zabiegu.

§ 1

2.  W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 10 
minut od umówionego terminu rezerwacji 
INSTYTUT MED
&SPA zastrzega się prawo anulowania rezerwacji 
lub skrócenia czasu zabiegu bez możliwości 
obniżenia ceny zabiegu.

1.  Rezerwacja usługi w INSTYTUCIE MED&SPA jest 
ważna do 10 minut po umówionym terminie.

2.  Rezerwacji zabiegów w INSTYTUCIE MED&SPA 
można dokonywać od poniedziałku do czwartku 
w godzinach od 09:00 do 19:00, w piątki i soboty 
od godziny 09:00 do 21:00, a w niedziele 
w godzinach od 08:00 do 16:00.
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tel.: +48 54 416 43 33

e-mail: spa@villapark.pl

Villa Park MED&SPA Hotel
ul. Warzelniana 10, 87-720 Ciechocinek
www.villapark.pl

Rezerwacja zabiegów w Instytucie 
MED&SPA oraz polityka anulacji

2.  Rezerwacji zabiegów w INSTYTUCIE MED&SPA można 
dokonywać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 
09:00 do 19:00, w piątki i soboty od godziny 09:00 do 
21:00, a w niedziele w godzinach od 08:00 do 16:00.

2.  W przypadku odwołania wizyty w Instytucie na nie 
krócej niż 3 godziny przed umówionym terminem Gość 
zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny zabiegu. 

1.  Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego też 
istnieje możliwość odwołania wizyty w Instytucie MED 
&SPA bez konsekwencji, jeżeli odwołanie nastąpi 
przynajmniej 3 godz. przed terminem wizyty 
(w przypadku rezerwacji zabiegu KMI - 24 godz. przed 
terminem wizyty).

§ 1

3.  W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji. Gość 
może skorzystać z usług pod warunkiem, że w danym 
terminie są wolne miejsca. Uprzedzamy przy tym, że 
użytkowanie niektórych lub wszystkich stref Instytutu 
może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą 
koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub 
wykonania innych  niezbędnych prac. 

1.  Osoby chcące korzystać z Instytutu MED&SPA 
zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów. Dzięki 
temu zabiegi odbędą się w najbardziej dogodnym dla 
Państwa terminie. Wykwalifikowany personel Instytutu 
udzieli Państwu wszelkich informacji dotyczących naszej 
oferty oraz doradzi przy wyborze zabiegów.

1.  Rezerwacja usługi w INSTYTUCIE MED&SPA jest ważna 
do 10 minut po umówionym terminie.

§ 2

2.  W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 10 minut 
od umówionego terminu rezerwacji INSTYTUT MED
&SPA zastrzega się prawo anulowania rezerwacji lub 
skrócenia czasu zabiegu bez możliwości obniżenia ceny 
zabiegu.
§ 3

3.  W przypadku niepoinformowania Instytutu o rezygnacji 
z wizyty Gość zobowiązany jest pokryć cały koszt 
zaplanowanego zabiegu.

tel.: +48 54 416 43 33

e-mail: spa@villapark.pl

Villa Park MED&SPA Hotel
ul. Warzelniana 10, 87-720 Ciechocinek
www.villapark.pl


