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Drodzy Goście,

Hotel Barczyzna Medical SPA usytuowany jest w samym sercu czystego ekologicznie rejonu Wielkopolski.  
Symbolem Hotelu jest żuraw, który w folklorze Słowian kojarzony był z odnową i energią życiową, natomiast  
w Chinach i Tybecie ptak ten od stuleci stanowi symbol zdrowia i długowieczności.

BARCZYZNA MEDICAL SPA to miejsce, w któ-
rym holistyczna filozofia dalekowschodnich kultur spo-
tyka się z dobroczynnymi właściwościami kwiatów  
i ziół rosnących na wielkopolskich łąkach. Zapraszamy Was  
w zmysłową podróż przez aromatyczne krajobrazy relaksują-
cych doznań. Starannie dobrane, naturalne oleje i ekstrakty bo-
taniczne wkomponowane w autorskie rytuały przywrócą stan 
harmonii, która stanowi filar długowieczności. 

BARCZYZNA MEDICAL SPA to również wyjąt-
kowe połączenie pradawnej wiedzy i tradycji z najnow-
szymi osiągnięciami współczesnej nauki. Jako jedno  
z pierwszych Spa w Polsce oferujemy nowoczesny system dia-
gnostyki - SCIO Biofeedback, który pozwala na kompleksowe 
podejście do Waszych potrzeb i oczekiwań oraz precyzyjne do-
branie odpowiednich zabiegów. 

Indywidualnie ustalony program, uwzględniający zbalansowa-
ną dietę, kontakt z naturą, zajęcia ruchowe oraz moc organicz-
nych terapii, reguluje autonomiczny system nerwowy i przywra-
ca naturalny rytm aktywności i spoczynku, który jest podstawą 
dobrego samopoczucia.     

Nasz wysoce wykwalifikowany, w zakresie kosmetologii i fizjo-
terapii, zespół specjalistów zapewni Wam poczucie komfor-
tu, dyskrecji oraz najwyższą jakość wykonywanych zabiegów. 
Mamy nadzieję, że spędzony z nami czas okaże się niezwykłym 
doświadczeniem, które przywróci Wam energię, radość oraz 
nową jakość życia. 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej bogatej oferty 
zabiegów, życzymy miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń.

BARCZYZNA MEDICAL SPA
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Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom zaprosiliśmy do współpracy najlepszych ekspertów w dziedzinie 
pielęgnacji:

SPIS TREŚCI
HOLISTYCZNE SPA:
• Autorskie Rytuały Barczyzna Medical Spa           8
• Zabiegi i Rytuały Aromatherapy Associates          10
• Masaże relaksacyjne            13 
• Pielęgnacja stóp i dłoni            15
• Zabiegi podologiczne            16 
• Zabiegi kosmetyczne            17

MEDICAL BEAUTY:
• Diagnostyka i terapia SCIO Biofeedback          20
• Zabiegi na twarz Dermaquest            21
• Programy wyszczuplająco-modelujące Arosha         24

FIZJOTERAPIA:
• Konsultacja             30
• Masaże lecznicze            30
• Terapia manualna i kinezyterapia           31
• Zabiegi fizykalne            31

EtykiEta Barczyzna mEdical Spa         37
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HOLISTYCZNE SPA

„Witalność i piękno to dary natury dla tych, którzy żyją według jej zasad.” 
Leonardo da Vinci  

WRZOSOWY RYTUAŁ DŁUGOWIECZNOŚCI BARCZYZNA

Kwiat wrzosu jest prawdziwą skarbnicą niezbędnych do życia substancji czynnych, takich jak garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne 
i bogate w krzemionkę sole mineralne. Wyciąg z wrzosu stosuje się, aby zwalczyć wszelkiego rodzaju infekcje oraz wzmocnić i zrege-
nerować organizm. Zawartość krzemu sprawia, że wrzos jest cennym lekiem w walce z przedwczesnym starzeniem się tkanki łącznej. 

Nasz wyjątkowy Rytuał Długowieczności oparty jest na tej pełnej mocy roślinie. Niezwykła nuta zapachowa wrzosowych preparatów 
używanych w rytuale rozpieszcza zmysły, łagodzi emocje i wprawia w cudowny nastrój. 
120 min / 450 zł

AUTORSKIE RYTUAŁY BARCZYZNA MEDICAL SPA
Wspomagające zdrowie i głęboko relaksujące autorskie rytuały BARCZYZNA wykonywane są przy użyciu ziół, kwiatów, ekstraktów 
roślinnych i naturalnych olejów. Każdy rytuał rozpoczyna się od podania aromatycznej herbaty ze specjalnie dobranej mieszanki 
dobroczynnych ziół, która wspomaga działanie zabiegu. Rytuały obejmują naturalny peeling całego ciała, terapeutyczny okład, suchą 
kąpiel oraz wykonany odpowiednio dobraną techniką masaż. 

Dostępne wyłącznie w BARCZYZNA MEDICAL SPA
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PACHNĄCA ŁĄKA

Aromatyczny rytuał, który przenosi na kwitnącą łąkę, w ciepły, 
wiosenny dzień. Kwiaty słonecznika, mak polny i dzika malwa 
dodają energii, odżywiają skórę, otaczając ją delikatnym, słod-
kim zapachem polnych kwiatów. 

Rytuał jest idealny dla osób o delikatnej i wrażliwej skórze oraz 
dla tych, którzy chcą wzmocnić organizm i podnieść odporność.  
90 min / 350 zł 

KĄPIEL W SIANIE

Powrót do korzeni i tradycji wykorzystujący dobroczynne 
działanie mieszanki ziół i siana, która łagodzi napięcia i bóle 
mięśniowe, detoksykuje oraz stymuluje krążenie. Aromatera-
peutyczna sucha kąpiel w okładzie siennym ukoi i wyciszy orga-
nizm, wprowadzając w stan głębokiego relaksu.
90 min / 320 zł

LAWENDOWY SEN

Niezrównana aromaterapeutyczna moc lawendy zapewni relaks 
i wyciszenie, przenosząc myśli na zalane kwiatem lawendy pro-
wansalskie pola, zadziała antyseptycznie na podrażnioną skórę 
oraz przywróci równowagę i wewnętrzny spokój, niwelując ne-
gatywne skutki życia w stresie.  
90 min / 340 zł

RYTUAŁ OCZYSZCZAJĄCY  
W ŁAŹNI PAROWEJ

Oczyszczająca, biała kąpiel jonowa Nikuni oraz aplikowana sa-
modzielnie na ciało remineralizująca glinka Rasul przyspiesza 
usuwanie toksyn, odżywia i dotlenia skórę, pozostawiając ją je-
dwabiście gładką. Dopełnieniem rytuału jest aromaterapeutycz-
ny masaż całego ciała. 
70 min / 180 zł
100 min / 260 zł
dla dwojga / 500 zł
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ZABIEGI I RYTUAŁY AROMATHERAPY ASSOCIATES

WIECZNIE MŁODA

Intensywny zabieg dla skóry dojrzałej, podczas którego nakłada 
się dwie unikalne, intensywnie regenerujące maski oraz wyko-
nywany jest masaż o właściwościach liftingujących, ujędrniają-
cych i wypełniających zmarszczki. Użyte w zabiegu serum łączy 
nawilżającą moc modrzewia oraz odmładzające właściwości 
ekstraktu z nasion granatu, dzięki czemu twarz staje się zrelak-
sowana, a cera świeża i pełna blasku.
90 min / 350 zł

ODŻYWCZY RYTUAŁ RÓŻANY 

Doświadcz niezwykle odżywczej i nawilżającej mocy róży da-
masceńskiej. Zastosowany w zabiegu luksusowy olejek różany 
głęboko odżywia i regeneruje skórę. Rezultat: piękna, promien-
na i zdrowa skóra.
60 min / 250 zł

Marka AROMATHERAPY ASSOCIATES to niewyczerpana różnorodność roślin i kwiatów oraz lecznicze właściwości ich 
naturalnych olejów i ekstraktów, które połączone w unikalnych recepturach nabierają niezwykłych właściwości terapeutycznych, 
integrujących ciało, umysł i ducha. 

zaBiEGi piElĘGnacyJnE na tWarz

Stosowane w zabiegach olejki esencjonalne, o leczniczych właściwościach, dostarczają skórze witalności i pozostawiają ją czystą, pro-
mienną i pełną blasku. Podczas wszystkich zabiegów wykonywany jest relaksujący masaż głowy i odmładzający masaż twarzy, które 
zmniejszają napięcia mięśni i poprawiają kontury twarzy.
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ZABIEG KOJĄCY

Opracowany dla skóry wrażliwej, intensywnie nawilżający za-
bieg łagodzi podrażnienia i przywraca skórze wilgoć. Prebiotyki 
na bazie roślin pomagają wzmocnić naturalną barierę ochronną 
skóry, arnika koi i minimalizuje zaczerwienienia, pozostawiając 
uczucie komfortu. 
60 min / 270 zł 

REGENERACJA OKOLICY OCZU

Specjalistyczne techniki masażu oparte na drenażu tkankowym, 
poprawiają mikrokrążenie i zmniejszają obrzęk. Czarna herba-
ta i żurawina napinają i ujędrniają delikatny obszar skóry wo-
kół oczu, a wyciąg z prosa i kadzidłowca wygładza i tonizuje.  
W efekcie zabieg przywraca świeże, młodzieńcze spojrzenie.
30 min / 150 zł

OCZYSZCZAJĄCY ZABIEG DLA MĘŻCZYZN    

Męska skóra wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Z tą my-
ślą został stworzony ten wyjątkowy rytuał dla Panów. Za-
warty w preparatach wciąg z owsa koi i chroni skórę, olejek  
z kadzidłowca rewitalizuje, a ekstrakt z drzewa sandałowego 
nadaje jej miękkość i gładkość. Rytuał sprawia, że skóra jest 
oczyszczona, zrelaksowana i chroniona przed niekorzystnymi 
czynnikami środowiskowymi.
60 min / 250 zł
90 min / 350 zł (rozszerzony o relaksacyjny masaż pleców)

ZABIEG PIELĘGNACYJNY DLA NASTOLATKÓW

Zabieg polega na oczyszczeniu i odżywieniu młodej skóry, ma 
za zadanie wyregulować wydzielanie sebum, nawilżyć i złago-
dzić podrażnienia. Użyte w trakcie zabiegu naturalne składniki 
roślinne przynoszą ulgę, uwalniają od bakterii i skutecznie za-
bezpieczają skórę przed pojawieniem się niedoskonałości.
50 min / 180 zł
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rytUaŁy WEllnESS

NIEZWYKŁE DOŚWIADCZENIE AROMATERAPII

Wyjątkowy rytuał, który uwalnia napięcia z każdej części cia-
ła, pozostawiając uczucie głębokiego relaksu i odprężenia. Sta-
rannie dobrana siła ucisku stymuluje układ nerwowy, techniki 
masażu klasycznego łagodzą napięcie mięśniowe, a drenaż lim-
fatyczny usprawnia krążenie. Stres i napięcia odchodzą w nie-
pamięć.
60 min / 250 zł
90 min / 320 zł 

DETOKS I ENERGIA       
                   
Zabieg stymuluje stan umysłu i ducha, regeneruje, pobudza do 
działania, odnawia siły witalne, dodaje pewności siebie. Orzeź-
wiające właściwości ekstraktów eterycznych grejpfruta, roz-
marynu i jałowca wspomagają mikrokrążenie, działają detok-
syfikująco, wspomagają pozytywne nastawienie i klarowność 
myśli. Idealny zabieg, kiedy chcemy odzyskać energię i formę. 
60 min / 270 zł

RÓŻANE NAWILŻENIE

Róża damasceńska jest niekwestionowaną królową kwiatów 
oraz kwintesencją piękna i kobiecości. Zabieg Różane Nawil-
żenie wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, która spo-
walnia procesy jej starzenia, przeciwdziała nadmiernej utracie 
wody, głęboko odżywia i regeneruje. Inspirowany ajurwedą ma-
saż głowy, wykonywany w trakcie zabiegu wycisza umysł i koi 
emocje. Ciało zostaje otulone poprawiającym nastrój, delikat-
nym zapachem płatków róży.
60 min / 280 zł

INTENSYWNE ODŻYWIENIE

Głęboka rewitalizacja suchej i pozbawionej blasku skóry. Zabieg 
intensywnie wygładza i uelastycznia skórę. Bogate w składniki ak-
tywne peeling i aksamitna maska odbudowują płaszcz hydro-lipi-
dowy i przywracają właściwy poziom nawilżenia. Odżywcza mocy 
olejku Babassu i masła Murumuru nawilża skórę, a egzotyczne za-
pachy słodkiego jaśminu i paczuli relaksują umysł i odprężają ciało. 
90 min / 350 zł

WEWNĘTRZNA SIŁA

Rytuał oparty na masażu ciała, twarzy i głowy połączony z apli-
kacją ciepłej parafiny na główne punkty meridianowe. Specjalne 
techniki masażu wykonywane są przy użyciu olejku, który został 
opracowany z myślą o osobach potrzebujących otuchy, wsparcia 
i pozytywnej energii.
90 min / 320 zł

INTENSYWNY MASAŻ UWALNIAJĄCY NAPIĘCIA

Intensywny masaż, który działa głęboko w spiętych i obola-
łych mięśniach. Zastosowane w zabiegu odstresowujący żel na 
zmęczone mięśnie oraz odprężający mięśnie olejek do masażu 
błyskawicznie rozluźniają napięcia mięśniowe oraz przyjemnie 
rozgrzewają. Zabieg natychmiast łagodzi ból.
60 min / 250 zł
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MASAŻE RELAKSACYJNE

ZABIEG REGENERACYJNY DLA MAM I KOBIET 
W CIĄŻY*

Poświęć chwilę i zapomnij o stresach dnia codziennego. Ciesz 
się rytuałem, który pomoże Ci uwolnić się od wewnętrzne-
go napięcia, pozostawiając uczucie spokoju i witalności. Za-
stosowane podczas zabiegu produkty na bazie kompozycji 
delikatnych olejków róży, geranium i wiesiołka natychmia-
stowo wzmacniają i odżywiają skórę, przywracając jej blask  
i piękny wygląd.
60 min / 300 zł

* Zabieg wykonywany od 14 tygodnia do 7 miesiąca ciąży oraz 6 tygo-
dni po porodzie naturalnym lub 12 tygodni po cesarskim cięciu.

Wszystkie masaże w BARCZYZNA MEDICAL SPA wykonywane są na najwyższej jakości olejach marki Kurland.

INTENSYWNIE ODŻYWCZY ZABIEG NA WŁOSY

Aromatyczne olejki esencjonalne wmasowane we włosy i skórę 
głowy uwalniają napięcia i odżywiają skórę. Sprawiają, że włosy 
stają się lśniące i pełne zdrowego blasku.  
30 min / 150 zł

WYGŁADZENIE NA ZAMÓWIENIE

Relaksujący peeling całego ciała oraz wmasowanie odżywczych 
produktów, pozostawiają skórę promienną i cudownie gładką  
w dotyku.
30 min / 120 zł

MASAŻ RELAKSACYJNY  

Masaż relaksacyjny to magia odprężenia i cudowna chwila przy-
jemności. Natychmiast wprowadza w stan głębokiego relaksu, 
pomagając zapomnieć o stresie i zmęczeniu. Uwalnia ciało od 
napięć i rozluźnia mięśnie. Koi nerwy i niweluje stres. Stymulu-
je wydzielanie endorfin, zapewnia wyciszenie emocji, zastrzyk 
energii i regenerację sił witalnych.
60 min / 200 zł 
90 min / 280 zł 

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

Masaż gorącymi kamieniami to niezwykle przyjemny i dosko-
nale odprężający zabieg z wykorzystaniem gorących kamieni 
bazaltowych wyszlifowanych przez oceaniczne fale wulkanicz-
nych wysp. Wycisza i regeneruje, likwiduje stres i jego negatyw-
ne skutki. Rozluźnia napięte mięśnie i łagodzi ból. Przyjemne 
ciepło kamieni oraz płynne ruchy masażysty relaksują i przy-
wracają siły witalne.
60 min / 240 zł 
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MASAŻ KLASYCZNY 

Masaż klasyczny zmniejsza stres i napięcie emocjonalne. Przy-
wraca równowagę fizyczną i psychiczną. Rozluźnia mięśnie, 
likwiduje zmęczenie, obniża poziom stresu, odpręża, uspokaja  
i poprawia samopoczucie. Oddziałuje na organizm poprzez od-
powiednio dobrany ucisk i sekwencję ruchów.
60 min / 200 zł 

MASAŻ PLECÓW

Masaż pleców niweluje ból i poprawia ruchomość stawów.  
Wspomaga usuwanie toksyn z organizmu, polepsza przemianę 
materii i aktywizuje pracę nerek. Poprawia wygląd skóry – dzięki 
masażowi i olejkom skóra jest bardziej nawilżona, odżywiona, 
napięta i elastyczna. To znakomity sposób, by odzyskać wital-
ność po stresującym dniu, długotrwałym wysiłku czy intensyw-
nej aktywności fizycznej.
30 min / 120 zł

MASAŻ GŁOWY

Masaż głowy to niezwykle przyjemny i terapeutyczny zabieg.  
W krótkim czasie relaksuje i odpręża całe ciało. Efektem masażu 
jest eliminacja napięć oraz stymulacja przepływu energii witalnej 
w organizmie. Masaż głowy pozwala na doświadczenie niezwykle 
głębokiego relaksu, osiągnięcie wewnętrznego spokoju i harmonii  
oraz mobilizację organizmu do samoregeneracji.
30 min / 120 zł

MASAŻ STÓP

To jeden z najprzyjemniejszych a zarazem najbardziej efektywny 
sposób na relaks. Pozwala się odprężyć, uspokoić i wyciszyć po 
intensywnym dniu pełnym wrażeń. Zabieg nawilża i regeneruje 
skórę stóp, a co więcej pobudza receptory odpowiedzialne za po-
szczególne partie i narządy ciała.
30 min / 120 zł

MASAŻ DLA DZIECI*

Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkowy masaż 
z użyciem naturalnego olejku o zapachu kakao.
30 min / 120 zł

*Masaż dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Podczas masażu dzieci prze-
bywają z opiekunem. Dla opiekuna polecamy masaż pleców.
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PIELĘGNACJA STÓP I DŁONI
MANICURE KLASYCZNY

Wypielęgnowane dłonie i paznokcie to wizytówka każdej  
kobiety i mężczyzny. Manicure klasyczny to zabieg, który 
pielęgnuje skórę dłoni i paznokcie, pozostawiając je świeże  
i zadbane. 
60 min / 60 zł

MANICURE HYBRYDOWY OPI

Gel COLOR OPI jest odpowiedzią na najważniejszą potrzebę 
kobiet, jaką jest nieskazitelny kolor przez długi czas, a jednocze-
śnie utrzymanie płytki paznokciowej w dobrej kondycji. Labo-
ratorium OPI opracowało nowoczesną formułę łączącą pigment 
z delikatnym, nieinwazyjnym żelem, o drobnych molekułach, 
przepuszczających najcenniejszą dla paznokci wilgoć. 
60 min / 100 zł

MANICURE SPA

Manicure SPA to relaksujący i pielęgnujący zabieg, który składa 
się z klasycznego manicure oraz zabiegu pielęgnacyjnego dłoni. 
Manicure SPA odżywia i wygładza skórę dłoni, pozostawiając ją 
świeżą i aksamitnie gładką.
80 min / 120 zł

USUNIĘCIE LAKIERU HYBRYDOWEGO
20 min / 30 zł

MALOWANIE PAZNOKCI
20 min / 30 zł

PEDICURE KLASYCZNY

Piękne i zadbane stopy to element zdrowia i urody oraz pod-
stawa dobrego samopoczucia zarówno kobiety jak i męż-
czyzny. Dlatego warto nasze stopy otoczyć szczególną troską  
i regularnie wykonywać pedicure.
60 min / 120 zł

PEDICURE HYBRYDOWY OPI

Po wykonaniu klasycznego pedicure, który rozpoczynamy od 
odprężającej kąpieli, opracowania płytki paznokciowej, wycięcia 
skórek oraz usunięcia zrogowaciałego naskórka, na odpowied-
nio przygotowaną płytkę paznokciową nakładamy Gel COLOR 
OPI, który zapewnia nieskazitelny, głęboki kolor paznokci przez 
długi czas. Na zakończenie nawilżamy skórę stóp za pomocą od-
powiednio dobranego kremu. 
60 min / 140 zł

PEDICURE SPA

Pedicure SPA to relaksujący i pielęgnujący zabieg, który składa 
się z klasycznego pedicure oraz dodatkowo kompleksowej pielę-
gnacji stopy. Pedicure SPA działa kojąco i relaksująco oraz przy-
czynia się do odżywienia i wygładzenia skóry stóp.
80 min / 160 zł
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GEL BREAK – REGENERACJA PAZNOKCI OPI

Trójfazowy system regeneracji paznokci zniszczonych po żelu 
i lakierach hybrydowych, który w krótkim czasie przywraca 
paznokciom zdrowy wygląd. Zawiera unikatową kombinację  
witamin i minerałów, wzmacniających płytkę paznokciową. 
Trzy nakładane kolejno po sobie warstwy nadają paznokciom 
żelowe wykończenie, pozostawiając je optycznie grubsze, 
błyszczące i zdrowsze.
60 min / 80 zł

PEDICURE MEDYCZNY 
90 min / 170 zł
 
OBCIĘCIE PAZNOKCI 
15 min / 60 zł
 
OBCIĘCIE I OPRACOWANIE PAZNOKCI  
ZMIENIONYCH CHOROBOWO
30 min / 100-150 zł* 
*cena zależy od wielkości zmian chorobowych
 
TAMPONADA Z PREPARATEM PRZY STANIE 
ZAPALNYM 
30 min / 30 zł    
 
TAMPONADA BEZ STANU ZAPALNEGO
30 min / 20 zł      
 

WYCIĘCIE WRASTAJĄCEGO ELEMENTU  
PAZNOKCIA WRAZ Z OPRACOWANIEM 
30 min / 70 zł    
 
USUWANIE MODZELI, ODCISKÓW I BRODAWEK
30 zł / pojedyncza zmiana
 
POBIERANIE MATERIAŁU DO BADAŃ 
50 zł 
 
ZAŁOŻENIE KLAMRY 3-CZĘŚCIOWEJ  
METALOWEJ  (OPRACOWANIE PAZNOKCIA,  
ZAŁOŻENIE KLAMRY, TAMPONADA) 
45 min / 170 zł
 
ZAŁOŻENIE KLAMRY KLEJONEJ (OPRACOWANIE 
PAZNOKCIA, ZAŁOŻENIE KLAMRY PLUS TAM-
PONADA) 
45 min / 80 zł

ZABIEGI PODOLOGICZNE
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PIELĘGNACJA OPRAWY OCZU

Regulacja brwi    10 min / 20 zł
Regulacja i henna brwi   20 min / 35 zł 
Henna rzęs    15 min / 35 zł
Henna brwi i rzęs z regulacją  25 min / 45 zł

ZABIEGI KOSMETYCZNE

DEPILACJA WOSKIEM

Wąsik     15 min / 20 zł
Pachy     20 min / 50 zł
Przedramiona    30 min / 50 zł
Całe ręce     40 min / 70 zł
Łydki lub uda    30 min / 70 zł
Całe nogi    60 min / 110 zł
Klatka piersiowa lub plecy   60 min / 130 zł

KONSULTACJA PODOLOGICZNA* 
15 min / 50 zł
* do zabiegu bezpłatna 
 
PROTETYKA PAZNOKCIA 
60 min / 100 zł
 
KONTROLA KLAMRY LUB USUNIĘCIE KLAMRY 
50 zł
 
PRZESUNIĘCIE KLAMRY 
70 zł
 

USUWANIE BRODAWKI WIRUSOWEJ 
50 zł
 
TAPING PODOLOGICZNY 
Od 20zł* 
*cena w zależności od schorzenia i wykorzystanego materiału  
 
STWORZENIE INDYWIDUALNIE DOBRANEJ  
ORTEZY PODOLOGICZNEJ 
Od 60 zł 
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MEDICAL BEAUTY

„Zdrowie to relacja pomiędzy Tobą a Twoim ciałem.”
Terri Guillemets 

DIAGNOSTYKA I TERAPIA SCIO BIOFEEDBACK
SCIO to urządzenie, które wykorzystuje najnowocześniejsze odkrycia naukowe do celów diagnostyczno - terapeutycznych. SCIO 
przeprowadza badanie stresu, a następnie równoważy niekorzystne częstotliwości ciała, przywracając ich optymalny poziom, nie-
zbędny do przeprowadzenia procesu odnowy i odzyskania właściwego stanu zdrowia. Pomaga zrównoważyć  pracę całego organi-
zmu, redukuje stres, wspiera usuwanie przyczyn chorób i zaburzeń oraz stymuluje procesy samoodnowy. Jest doskonałym wsparciem  
i uzupełnieniem tradycyjnych metod leczenia. Dzięki SCIO możemy zapobiegać różnym dolegliwościom i chorobom cywilizacyj-
nym. 

Urządzenie SciO diagnozuje:
• dystrybucję witamin, składników mineralnych i amino-

kwasów
• regulację hormonalną i enzymatyczną
• obecność patogenów, takich jak grzyby, bakterie, wirusy, 

pasożyty
• główne grupy alergenów
• obciążenie organizmu toksynami oraz rodzaje toksyn
• osłabienie lub przeciążenie organów wewnętrznych
• blokady w obszarze układu ruchu
• przyczyny chorób i zaburzeń organizmu
• nawodnienie organizmu
• natlenienie tkanek

Efekty terapii SciO Biofeedback:
• wzmocnienie układu immunologicznego
• równowaga hormonalna i enzymatyczna
• przyspieszenie leczenia kontuzji i urazów
• podniesienie wydolności organizmu
• redukcja bólu
• wzmocnienie organów wewnętrznych
• mobilizacja wszystkich układów ustrojowych do prawidło-

wej pracy
• stymulacja procesów krwiotwórczych
• wspomaganie detoksykacji organizmu
• aktywizacja naturalnych procesów regeneracji
• przyspieszenie regeneracji skóry – efekt odmładzania
• redukcja stresu emocjonalnego i wewnątrzkomórkowego
• poprawa koncentracji i przyśpieszenie procesu uczenia się
• wspomaganie walki z bezsennością
• poprawa samopoczucia
• podwyższona witalność organizmu

90 min / 300 zł
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ZABIEGI NA TWARZ

OCZYSZCZANIE

TERAPEUTYCZNY ZABIEG DYNIOWY 

Terapeutyczny Zabieg Dyniowy to program normalizujący prze-
znaczony do skóry przetłuszczającej się i mieszanej, z proble-
mem krostek i zaskórników. Zabieg oparty jest na naturalnym 
miąższu z dyni - źródle witamin: C, B1, B2, B6, PP oraz K. Dzię-
ki zastosowaniu substancji przeciwzapalnych jak komórki ma-
cierzyste z pomarańczy i lilaka pospolitego, skóra po zabiegu jest 
zmatowiona, rozjaśniona i odpowiednio nawilżona.
50 min / 230 zł

PEELING DYNIOWY 

Peeling Dyniowy to przełomowy peeling enzymatyczno-che-
miczny przeznaczony do skóry problematycznej, z nawracają-
cymi problemami trądzikowymi, łojotokiem, rozszerzonymi 
porami i przebarwieniami pozapalnymi. Zabieg polecany jest 
również dla skóry dojrzałej z oznakami fotostarzenia.
50 min / 270 zł

OCZYSZCZANIE MANUALNE (do zabiegu)
15 min / 50 zł

ROZJAŚNIANIE

PEELING AZELAINOWY 

Delikatny resurfacing na bazie kwasu azelainowego i kwasu 
kojowego. Zabieg dedykowany wrażliwej skórze z problemem 
przebarwień, w przebiegu trądziku zaskórnikowo-grudkowego 
oraz w początkowym stadium trądziku różowatego. Rozjaśnia 
powstałe już przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. 
Dodatkowo działa przeciwzapalnie i reguluje pracę gruczołów 
łojowych. 
50 min / 270 zł

PEELING Z WITAMINĄ C
 
Zabieg rekomendowany jest dla każdego typu skóry, w szcze-
gólności naczyniowej, skłonnej do powstawania przebarwień  
i z zaznaczonymi oznakami starzenia egzogennego. Witami-
na C wykazuje samodzielne właściwości antyoksydacyjne, jest 
niezbędna do produkcji kolagenu i elastyny, dlatego wpływa na 
zagęszczenie skóry, hamuje aktywność tyrozynazy, ograniczając 
przebarwienia i wzmacnia naczynia krwionośne. Połączenie wi-
taminy C z kwasem ferulowym chroni skórę przed zmianami 
DNA i promieniowaniem UV.
50 min / 290 zł

KONSULTACJA KOSMETOLOGICZNA*

Konsultacja kosmetologiczna obejmuje kompleksową analizę stanu skóry, której celem jest dobranie odpowiedniego programu 
zabiegowego oraz pielęgnacji domowej. 
15 min / 30 zł  *bezpłatna do zabiegu
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ANTI-AGE

RYTUAŁ ODŻYWCZY STEM CELL 3D
 
Rytuał terapeutyczny oparty na zaawansowanych składnikach 
roślinnych. Roślinne komórki macierzyste niwelują oznaki  
starzenia i stymulują fizjologiczne procesy naprawcze. Zabieg 
spłyca zmarszczki i energetyzuje skórę. Naturalne oleje: jojoba, 
abisyński i arganowy wzmacniają cement międzykomórkowy, sil-
nie odżywiają i przywracają skórze równowagę wodno-lipidową, 
pozostawiając ją jedwabiście gładką i pełną blasku.
60 min / 320 zł

PEELING PEPTYDOWY BIOMIMETYCZNY
  
Innowacyjny peeling nazywany alternatywą toksyny botulinowej. 
Przełomowym składnikiem peelingu jest argirelina – neuropep-
tyd, który jest skróconą formą toksyny botulinowej i działa na tym  
samym poziomie co botoks, ale nie wykazując toksyczności. 
Działa silnie wygładzająco na zmarszczki mimiczne wywoływa-
ne pracą mięśni. Przełomowa formuła peelingu aplikowana jest 
również na okolicę oczu - pod samą linię dolnych rzęs i na górną 
powiekę, dając efekt silnego wygładzenia linii i zmarszczek.
50 min / 350 zł

REWITALIZUJĄCY ZABIEG ANTI-AGE

Zabieg niweluje efekty starzenia się skóry i błyskawicznie  
poprawia jej kondycję. Oparty na innowacyjnych składnikach 
czynnych biologicznie zabieg łączy holistyczne podejście do 
pielęgnacji z zawansowanymi substancjami aktywnymi, dlatego 
efekty zabiegu widoczne są natychmiastowo. W zabiegu zastoso-
wano najbardziej pożądane substancje aktywne jak: witamina C, 
kwas alfa-liponowy, komórki macierzyste oraz niskocząsteczko-
wy kwas hialuronowy.
50 min / 270 zł

ZABIEG ODMŁADZAJĄCY NA DŁONIE 

Skóra dłoni jest stale narażona na działanie niekorzystnych 
czynników zewnętrznych, dlatego starzeje się szybciej niż 
na pozostałych obszarach ciała. Najczęstszym problemem  
w tej okolicy są pojawiające się plamy i przebarwienia oraz su-
chość i utrata gęstości tkanki podskórnej. Odmładzający za-
bieg z witaminą C stymuluje skórę do produkcji kolagenu  
i elastyny, wpływając na jej zagęszczenie, hamuje aktywność ty-
rozynazy, przez co ogranicza przebarwienia i wzmacnia naczynia 
krwionośne. Połączenie witaminy C z kwasem ferulowym chroni 
skórę przed zmianami DNA i promieniowaniem UV.
30 min / 150 zł

RETINOL C INFUSION PEEL

Retinol C Infusion Peel to ekskluzywny program terapeutyczny 
oparty na synergicznym połączeniu najbardziej aktywnych form 
witaminy A i C o silnych właściwościach przeciwstarzeniowych 
i ujędrniających. Zabieg rekomendowany jest dla skóry z wi-
docznymi oznakami starzenia jak utrata jędrności, zmarszczki, 
nierówna struktura oraz dla skóry dojrzałej skłonnej do rumie-
nia i teleangiektazji. Zabieg wprowadza do skóry najnowszy pep-
tyd biomimetyczny okrzyknięty beziniekcyjnym wypełniaczem 
zmarszczek - Neodermyl® [1%].
50 min / 350 zł
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MESOBIOLIFT – BEZOPERACYJNY LIFTING

Urządzenie Mesobiolift wykorzystuje energię fal elektromagne-
tycznych w połączeniu z prądem stałym. W rezultacie docho-
dzi do kontrolowanego wzrostu temperatury skóry z jednocze-
snym transepidermalnym przenikaniem substancji aktywnych. 
Mesobiolift pobudza proces neogenezy komórek, umożliwia-
jąc natychmiastowe napinanie kolagenu w tkance podskórnej  
i syntezę nowych włókien elastyny. Zabieg skutecznie remo-
deluje kontur twarzy, poprawia strukturę skóry oraz  redukuje 
zmarszczki mimiczne:

okolice oczu:            
1 zabieg / 100 zł, 8 zabiegów / 700 zł

twarz:                       
1 zabieg / 250 zł, 8 zabiegów / 1600 zł

twarz, szyja, dekolt: 
1 zabieg / 350 zł, 8 zabiegów / 2200 zł

MEZOTERAPIA IGŁOWA 

Zabieg mezoterapii jest bardzo skuteczną i bezpieczną metodą 
stosowaną do poprawy jakości i wyglądu naszej skóry. Dzięki 
temu zabiegowi można wygładzić skórę, pozbyć się zmarszczek 
i niedoskonałości. Nazwano go przełomem w walce ze starze-
niem się skóry. Polega na wstrzykiwaniu bezpośrednio w miej-
sca docelowe niewielkich dawek substancji aktywnych zawar-
tych w mezokoktajlach, które kosmetolog po konsultacji dobiera 
bezpośrednio do danego problemu.

okolice oczu:
1 zabieg / 200 zł, 4 zabiegi / 720 zł

twarz:
1 zabieg / 280 zł, 4 zabiegi / 1040zł

twarz, szyja, dekolt:
1 zabieg / 380 zł, 4 zabiegi / 1400zł

skóra głowy*:
1 zabieg / 300 zł, 4 zabieg / 1080 zł
* zabieg przyspiesza porost włosów, rewitalizuje skórę głowy, 
przeciwdziała wypadaniu włosów

zabieg na rozstępy: 
1 zabieg / 200-380 zł, 4 zabiegi / 720-1400 zł

Znieczulenie do zabiegu / 50zł
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PROGRAMY WYSZCZUPLAJĄCO-MODELUJĄCE

Pielęgnacja AROSHA sprawi, że będziesz dumna ze swojego ciała. Dzięki specjalistycznej formule, jest to skuteczna broń w walce  
z niedoskonałościami ciała. Kluczowym produktem linii Arosha są wykonane z delikatnej bawełny bandaże, nasączone aktywnymi 
składnikami. 

Dzięki bogatej ofercie produktów, Arosha daje możliwość wykonywania ukierunkowanych zabiegów, skupiając się na newralgicz-
nych miejscach ciała (nogi i pośladki, brzuch i talia, ramiona oraz piersi).
W zależności od problemu terapeuta dobiera odpowiedni program:

• Antycellulitowy
• Wyszczuplający 
• Liftingująco-Modelujący

80 min / 290 zł* 
8 zabiegów / 1760 zł** 

*do zabiegu dołączamy specjalną szczotkę do masażu
** do pakietu zabiegów dołączamy specjalną szczotkę do masażu oraz krem antycellulitowy lub ujędrniający do pielęgnacji domowej

ZABIEGI AROSHA NA CIAŁO

ZABIEG NA BIUST PUSH UP

Zabieg widocznie poprawia wygląd biustu i modeluje jego kształt. Koncentraty, którymi nasączone są bandaże błyskawicznie wypeł-
nią, wyrzeźbią i podniosą biust. Seria zabiegów tworzy mikrosiateczkę liftingującą na kształt „niewidzialnego biustonosza”, zapew-
niając szybki efekt „push-up”. Zabieg skutecznie zwalcza objawy opadania, utraty jędrności i elastyczności biustu. Powiększa piersi, 
nadając im piękny i okrągły kształt. Dodatkowo poprawia elastyczność i gładkość skóry.
60 min / 240 zł
4 zabiegi / 880 zł
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kUracJa dOmOWa arOSHa dla kOBiEt W ciĄŻy i karmiĄcycH

SZCZOTKA DO MASAŻU 

Stymuluje mikrocyrkulację, zakończenia nerwowe i system lim-
fatyczny, ujędrnia i napina skórę, dodaje energii i odpręża skórę. 
Codzienny, kilkuminutowy masaż szczotką Arosha daje niezwy-
kłe rezultaty i stymuluje układ limfatyczny do prawidłowej pracy.
90 zł 

KREM TEXTURE 

Intensywnie oddziałuje na poszczególne warstwy naskórka, 
widocznie poprawiając wygląd skóry, pozostawia ją gładką, 
nawilżoną i pełną blaskų.
175 zł

KREM CELLULITE 

Krem silnie antycellulitowy, stymuluje cyrkulację krwi, wspo-
maga usuwanie nagromadzonych płynów. 
175 zł

ZESTAW SZCZOTKA + KREM

Zestaw zawiera szczotkę do masażu oraz wybrany specjalistycz-
ny krem do pielęgnacji ciała.
250 zł

KREM STRECH MARKS
 
Poprawia zdolności samonaprawcze skóry oraz zwiększa jej ela-
styczność. Idealny do walki z rozstępami powstałymi w trakcie 
ciąży, w okresie karmienia piersią lub spowodowanymi otyłością.
175zł
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PRESOTERAPIA
 
Presoterapia to nowoczesna technologia do wykonywania ma-
sażu uciskowego. Zabieg jest bezbolesny i odprężający, po-
budza krążenie krwi i limfy, usuwa obrzęk i nadmiar wody  
z organizmu, redukuje cellulit, wzmacnia żyły, zapobiegając po-
wstawaniu żylaków, stanowi doskonałe uzupełnienie opieki po-
operacyjnej po zabiegach liposukcji. Zabieg poprzedza konsul-
tacja, po której dobierany jest odpowiedni program: drenujący, 
modelujący sylwetkę, redukujący cellulit lub zmniejszający obrzę-
ki oraz zastoje wodne.
30 min / 60 zł
8 zabiegów / 400 zł

LIPOBELT

Zabieg polega na bezinwazyjnym modelowaniu sylwetki po-
przez działanie zimnego światła laserowego. Przy jego pomocy 
usunięty zostaje nadmiar tkanki tłuszczowej, a sam zabieg jest 
doskonałą, bezbolesną alternatywą liposukcji.
do 20 min / 250 zł
8 zabiegów / 1600 zł

aparatUra

BIAŁE KĄPIELE JONOWE (SYSTEMEM NIKUNI)

To innowacyjne podejście do oczyszczania i odmładzania ciała. 
Wykorzystany do kąpieli system napowietrzania wody pozwala 
uwolnić olbrzymie ilości jonów ujemnych, które przyspieszają 
odnowę biologiczną organizmu. Generowane pęcherzyki po-
wietrza, mniejsze od porów w skórze, wnikają w nie głęboko  
i rozpadają się na jeszcze mniejsze części, wytwarzając przy tym 
wysokie lokalne ciśnienie i temperaturę (zmiany nieodczuwalne 
dla organizmu). Dzięki tym właściwościom następuje doskonałe 
oczyszczenie z martwego naskórka i bakterii, dotlenienie, wygła-
dzenie oraz odżywienie skóry. Siły napięcia powierzchniowego 
podczas hydromasażu są tak duże, że powodują znaczną reduk-
cję cellulitu. 
30 min / 40 zł
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MESOBIOLIFT 

Mesobiolift używa częstotliwości radiowej 1-3 MHz, która we-
dług badań naukowych wytwarza energię najlepiej nadającą się 
do zabiegów na wiotką  skórę na wewnętrznej stronie ud, ramion 
oraz okolice brzucha. Stymuluje fibroblasty, ponadto poprawia 
krążenie, usprawniając drenaż żylno-limfatyczny, odżywianie  
i dotlenienie tkanek. Najlepsze efekty uzyskiwane są w serii za-
biegów.  

ramiona:                
1 zabieg / 150 zł, 8 zabiegów / 960 zł

brzuch:                  
1 zabieg / 250 zł, 8 zabiegów / 1760 zł

biodra:                   
1 zabieg / 250 zł, 8 zabiegów / 1760 zł

pośladki:                
1 zabieg / 200 zł, 8 zabiegów / 1360 zł

uda:                       
1 zabieg / 250 zł, 8 zabiegów / 1760 zł

uda z pośladkami: 
1 zabieg / 400 zł, 8 zabiegów / 2800 zł

TERAPIA ANTYCELLULITOWA 
FALĄ UDERZENIOWĄ

To nowoczesna, nieinwazyjna metoda leczenia cellulitu poma-
gająca uzyskać gładką skórę w miejscach, gdzie zazwyczaj wy-
stępują największe zmiany w jej strukturze. Efektem zabiegu jest 
stymulacja metabolizmu komórkowego, modelowanie włókien 
kolagenowych oraz poprawa mikrokrążenia. Skóra staje się wy-
gładzona, jędrna i elastyczna. Najlepsze efekty uzyskiwane są  
w serii zabiegów.  

ramiona:                
1 zabieg / 150 zł, 8 zabiegów / 960 zł

brzuch:                  
1 zabieg / 250 zł, 8 zabiegów / 1760 zł

biodra:                   
1 zabieg / 250 zł, 8 zabiegów / 1760 zł

pośladki:                
1 zabieg / 200 zł, 8 zabiegów / 1360 zł

uda:                       
1 zabieg / 250 zł, 8 zabiegów / 1760 zł

uda z pośladkami: 
1 zabieg / 400 zł, 8 zabiegów / 2800 zł
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FIZJOTERAPIA

„Dbaj o swoje ciało, to jedyne miejsce jakie masz do życia.” 
Jim Rohm

KONSULTACJA
Konsultacja fizjoterapeutyczna obejmuje kompleksowe badanie, którego celem jest analiza problemu pacjenta. Na podstawie specja-
listycznego badania odnajdujemy źródło bólu, a następnie planujemy proces leczenia i rehabilitacji.
30 min / 50 zł

MASAŻE LECZNICZE
MASAŻ LECZNICZY 

Przywraca sprawność kręgosłupa, poprawia stan krążków między-
kręgowych, redukuje bóle, odpręża i rozluźnia mięśnie. Pozwala 
zapobiec potencjalnym schorzeniom i chorobom kręgosłupa.
30 min / 120 zł
60 min / 200 zł

DRENAŻ LIMFATYCZNY

Drenaż limfatyczny modeluje sylwetkę, pomaga w walce z celluli-
tem i stymuluje utratę wagi. To skuteczna i szybka pomoc w eli-
minacji obrzęków. Poprawia kondycję i wygląd skóry. Przyspiesza 
krążenie limfy, wspiera detoksykację organizmu. Jest doskonałym 
uzupełnieniem rehabilitacji po urazach.
60 min / 200 zł 
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TERAPIA MANUALNA I KINEZYTERAPIA

TERAPIA MANUALNA  
                                       
Terapia z wykorzystaniem specjalistycznych technik diagnozowa-
nia zaburzeń narządu ruchu oraz usprawniania za pomocą mobili-
zacji, stretchingu, neuromobilizacji, pracy na tkankach miękkich. 
Celem terapii jest poznanie przyczyn i łagodzenie bólu, przywró-
cenie ruchomości oraz prawidłowej funkcji stawów i mięśni.
45 min / 120 zł 

KINEZYTERAPIA

Indywidualne zajęcia z fizjoterapeutą wykorzystujące ćwiczenia 
lecznicze oraz nowoczesne metody rehabilitacyjne stosowane  
w celu przywrócenia maksymalniej sprawności fizycznej.
45 min / 120 zł

ZABIEGI FIZYKALNE*

LASEROTERAPIA 

Laser łączy i wzmacnia efekty terapeutyczne, działa przeciwbó-
lowo, przeciwzapalnie, pobudza krążenie limfatyczne, rozszerza 
naczynia krwionośne, stymuluje, zwiększa depolaryzację błony 
komórkowej i syntezę kolagenu. Wskazaniami do zabiegu są sta-
ny zapalne, dolegliwości bólowego różnego pochodzenia, dys-
funkcje mięśni, skręcenia, naderwania ścięgien, bóle kręgosłupa, 
rwa kulszowa.
10 min / 30 zł

PRĄDY GALWANICZNE 

Zabieg wykorzystujący prąd stały. W zależności od ułożenia 
elektrod może mieć działanie pobudzające, mocno przekrwie-
nie lub łagodne, przeciwbólowe i przeciwzapalne. Stosowane 
po urazach, w zaburzeniach krążenia, nerwobólach i zmianach 
zwyrodnieniowych.
15 min / 20 zł

PRĄDY INTERFERENCYJNE 

Naprzemienne prądy średniej częstotliwości o działaniu rozluź-
niającym, przeciwbólowym i odżywczym. Stosowane w wspo-
maganiu leczenia zmian zwyrodnieniowych i reumatycznych,  
w stanach pourazowych i pooperacyjnych.
15 min / 20 zł

 
PRĄDY TENSA

Skuteczna metoda łagodzenia bólu poprzez stymulację nerwów. 
Znajduje szerokie zastosowanie w uśmierzaniu przewlekłego  
i ostrego bólu. Stosowana w chorobach zwyrodnieniowych, ze-
społach bólowych, nerwobólach i neuropatiach.
15 min / 20 zł 
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ULTRADŹWIĘKI 

Ultrasonoterapia polega na leczeniu za pomocą głowicy emitują-
cej fale ultradźwiękowe. Działa przeciwbólowo, hamuje procesy 
zapalne, zmniejsza napięcie mięśniowe, zwiększa przepuszczal-
ność błon komórkowych i rozciągliwość tkanki łącznej, rozszerza 
naczynia krwionośne. Stosowana w chorobach zwyrodnienio-
wych, zespołach bólowych, nerwobólach, ostrodze piętowej, prze-
wlekłych zapaleniach stawów i mięśni, bliznach i przykurczach.
10 min / 20 zł

FALA UDERZENIOWA 

Niezwykle skuteczna, nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłych 
stanów zapalnych i bólowych układu mięśniowo - szkieletowego. 
Ze względu na szybki efekt oraz niską czasochłonność fala ude-
rzeniowa znajduje szerokie zastosowanie w medycynie sportowej. 
Najczęściej stosuje się ją na problemy związane ze ścięgnami i wię-
zadłami, ale znajduje również zastosowanie w chorobach kości lub 
mięśni. 
20 min / 60 zł 

TERAPIA SKOJARZONA 

Połączenie elektroterapii i ultradźwięków ma znaczący wpływ 
na poprawę ukrwienia tkanek, a tym samym na zwiększe-
nie metabolizmu. Istnieje możliwość przeprowadzenia terapii  
w połączeniu z terapią podciśnieniową, co zwiększa efekty lecz-
nicze. Łączne zastosowanie ultradźwięków i elektrostymulacji 
daje szereg możliwości w leczeniu zaburzeń funkcjonalnych,  
w tym zespołów bólowych.
30 min / 40 zł

THERMO TK

Thermo TK to rewolucyjna terapia o szerokim spektrum zasto-
sowań – od fizjoterapii, poprzez medycynę sportową, aż po te-
rapię bólu. Polega ona na głębokim ogrzaniu tkanek za pomocą 
elektroterapii o wysokiej częstotliwości. Energia dociera bezpo-
średnio do głębiej położonych warstw tkanek i tam zamienia-
na jest w ciepło. Dzięki terapii Thermo TK możemy pracować 
zarówno z powierzchniowymi warstwami, jak mięśnie oraz ze 
strukturami położonymi głębiej jak ścięgna, więzadła i kości. 
Thermo TK można stosować we wszystkich ostrych i przewle-
kłych dolegliwościach układu mięśniowo-szkieletowego.
30 min / 100 zł

* Zabiegi fizykalne dostępne w pakietach lub po wykupieniu serii zabiegów, po uprzedniej konsultacji z na-
szymi fizjoterapeutami.
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ETYKIETA BARCZYZNA MEDICAL SPA

Szanowni Państwo, mamy na względzie Wasz komfort i zadowolenie, dlatego prosimy o zapoznanie się z etykietą naszego Spa: 

STREFA CISZY 
Barczyna Medical Spa jest miejscem relaksu i wyciszenia. Prosimy o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych lub 
pozostawienie ich w pokojach.

ZALECENIA  
Prosimy o przybycie na umówiony zabieg z 10 minutowym wyprzedzeniem, w celu wypełnienia ankiety dotyczącej stanu zdro-
wia. Spóźnienie może skutkować skróceniem czasu trwania zabiegu. Zalecamy przybycie do gabinetu bez makijażu i biżuterii. 
Bezpośrednio przed zabiegami zalecamy unikanie kąpieli słonecznych, spożywania obfitych posiłków i alkoholu. Osoby, których 
stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą korzystać z usług strefy Spa.

REZERWACJA I ANULOWANIE ZABIEGU
Proponujemy, aby dokonywali Państwo rezerwacji zabiegów przed planowanym przyjazdem. Rezerwacja może zostać anulowana bez 
dodatkowych kosztów do 2 godzin przed planowanym rozpoczęciem zabiegu. W przypadku nieprzybycia na umówiony zabieg, bez 
wcześniejszej anulacji, Państwa rachunek zostanie obciążony kwotą równą 100% ceny zabiegu. Niewykorzystanie zabiegu w ramach 
pakietu, karnetu lub vouchera nie wiąże się ze zwrotem gotówki. 

KOBIETY W CIĄŻY 
Kobiety w ciąży mogą korzystać z oferty  Spa pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do 
wykonania zabiegu. 

KONTAKT
Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy wybrać odpowiedni zabieg.

RECEPCJA SPA
tel.: 616 11 03 00

tel. kom. 785 910 515
e-mail: spa@hotelbarczyzna.pl
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