
Zabiegi pielęgnacyjne na ciało
Złoto Maroka - luksusowy zabieg na ciało na bazie 24-
karatowego złota. Zabieg bogaty w argan, olejek makadamia,
avocado, olej ze słodkich migdałów idealnie odżywi skórę. A
dodatek mleka koziego, oraz białej glinki wzmocni ją i odnowi.
Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej i
zmęczonej. Efektem zabiegu jest aksamitnie gładka, odżywiona
i rozświetlona (drobinkami złota) skóra. Idealny zabieg „przed
wielkim wyjściem”.
Czas trwania zabiegu ok. 70 min, cena zabiegu - 180 zł

Żurawinowy Relaks – zabieg na bazie żurawiny, ekstraktu z
granatów, Masła Shea, bardzo bogaty w Wit. C. Wspaniała
terapia dla każdego rodzaju skóry, także tej skłonnej do
przebarwień i naczynkowej. Ta cudowna bomba witaminowa
działa bardzo odżywczo na skórę, pozostawiając ją miękką i
gładką. Niesamowity aromat żurawiny, delikatnie unoszący się
w powietrzu, zrelaksuje nie tylko ciało, ale i duszę.
Czas trwania zabiegu ok. 60 min, cena zabiegu - 160 zł

Slimming Coffee – intensywna terapia wyszczuplająca na
bazie kofeiny intensywnie ujędrni, wygładzi i nawilży skórę.
Zabieg działa antycellulitowo, pobudza mikrokrążenie,
zwiększa aktywność metaboliczną komórek, chroni skórę
przed wolnymi rodnikami i zapobiega procesom starzenia
skóry. Regularne stosowanie terapii powoduje, że skóra staje
się bardziej jędrna i napieta.
Czas trwania zabiegu ok. 75 min, cena zabiegu - 170 zł

Leśna Przygoda – rewelacyjny zabieg na ciało dedykowany
głównie dla Panów, choć Panie równie chętnie z niego
korzystają. Niezwykle aromatyczny aromat o zapachu mchu z
drzewa tekowego przeniesie Cię w krainę niesamowitych
doznań relaksacyjnych. Po zabiegu ciało jest pięknie pachnące,
gładkie, odżywione i nawilżone. Przeznaczony dla każdego
rodzaju skóry.
Czas trwania zabiegu ok. 60 min, cena zabiegu - 180 zł

Proponujemy również Państwu reaktywowanie masek
w kapsule SPA - dopłata do zabiegu 30 zł.

Peelingi
Peeling czekolada z nutką gorzkiej pomarańczy
Cudowny peeling na ciało, o urzekającym zapachu świeżej
czekolady, a następnie przemasowanie ciepłym olejkiem o
aromacie czekoladowym. Zabieg na długo pozostawia zapach
gorzkiej czekolady.
Czas trwania zabiegu ok. 50 min, cena zabiegu - 110 zł

Peeling o aromatycznym zapachu whisky z tytoniem
Zabieg dedykowany głównie Panom, chociaż Panie też bywają
wielbicielkami tego zapachu. Rewelacyjny peeling pozostawi
skórę idealnie gładką. Wykończeniem peelingu jest delikatne
przemasowanie olejkiem o tej samej nucie zapachowej.
Czas trwania zabiegu ok. 50 min, cena zabiegu - 110 zł

Peeling + 1h masaż całościowy - 220 zł

Okłady na ciało
Okład borowinowy
Borowina to jeden z najstarszych środków leczniczych
stosowanych do okładów w balneoterapii. Jej zbawienny
wpływ na organizm ludzki jest wszystkim znany. Wspaniale
wspomaga leczenie stanów zapalnych, schorzeń mięśni, kości
i stawów. Po okładzie borowinowym skóra jest aksamitna.
Czas trwania i cena zabiegu:
- częściowy ok. 30 min. / cena - 80 zł
- całościowy ok. 50 min / cena - 160 zł

Okład błotny z morza martwego
Okłady z błota Morza Martwego wspaniale wpływają na skórę.
Mikroelementy zawarte w błocie usuwają zbędne toksyny,
głęboko oczyszczają i odświeżają skórę. Zdecydowanie
poprawiają napięcie i kondycję skóry. Skóra staje się młodsza
i piękniejsza.
Czas trwania zabiegu ok. 35 min, cena zabiegu - 70 zł
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Młoda skóra – unikalny zabieg dla skóry dojrzałej,
wymagającej odżywienia. Dedykowany jest do osób aktywnych,
otwartych na nowości, pragnących wyglądać pięknie i
atrakcyjnie niezależnie od wieku. Zabieg w głównej mierze
oparty jest na ekstrakcie z komórek macierzystych i peptydów.
Ekstrakt z komórek macierzystych arganu chroni i poprawia
koloryt skóry, a bogactwo Wit. A, E, B6 wspomaga jego
działanie. Efektem tej luksusowej pielęgnacji połączonej z
niezrównanymi przeżyciami, będzie promienista, idealnie
odżywiona i wygładzona skóra.
Czas trwania zabiegu ok. 60 min, cena zabiegu - 190 zł

Zabieg królewski – dla każdego rodzaju skóry. Niezwykła
pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu. Idealne połączenie maski
kawiorowej, liści z 24 – karatowego złota, kwasu
hialuronowego, ekstraktu z kawioru, Fucogelu (ekstrakt z
kukurydzy i soi) jest w stanie zwiększyć poziom nawilżenia
skóry nawet o 80%. Cera jest jedwabiście gładka, odmłodzona,
rozświetlona i zrewitalizowana.
Czas trwania zabiegu ok. 60 min, cena zabiegu - 290 zł

Na życzenie klientów do zabiegu możemy wykonać
peeling kawitacyjny - cena 40 zł.

Masaż twarzy – idealnie zrelaksuje i pobudzi skórę.
Wykonywany za kosmetykach indywidualnie dobranych do
skóry klientów, wspaniale wpływa na kondycje skóry podnosząc
jej kontury.
Czas trwania zabiegu ok. 20 min, cena zabiegu - 75 zł

Fale radiowe – zabieg odmładzający z użyciem fal radiowych,
idealnie podnosi i konturuje owal twarzy, napręża skórę szyi i
dekoltu. Ciepło wytwarzane podczas zabiegu pobudza
zwiotczałe włókna kolagenowe, co skutkuje ponownym
napięciem ich oraz stymulacją fibroplastów do tworzenia
nowego kolagenu i elastyny. Co w efekcie końcowym spłyca
zmarszczki, pobudza metabolizm skóry, odżywia ją i utlenia.
Skóra jest bardziej ujędrniona.
Zabieg na twarz:
czas trwania ok. 30 min, cena zabiegu - 160 zł
Zabieg na twarz, szyję i dekolt:
czas trwania ok. 40 min, cena zabiegu - 200 zł

Zabiegi na twarz
Warmińska rusałka (zabieg upiększający) – idealny zabieg
dla skóry zanieczyszczonej i tłustej. Przeznaczony jest dla osób
często korzystających z kosmetycznej pielęgnacji skóry. Dzięki
idealnemu złuszczeniu zbędnego naskórka za pomocą
peelingu dermobrazyjnego, następuje pobudzenie
mikrokrążenia i metabolizmu skóry, drobne zmarszczki zostają
zredukowane. Hydroprotectol działający na dwóch poziomach
skóry poprzez glikoproteiny i wyciąg z drożdży dostarczy wilgoć
do górnych warstw skóry, a włókna kolagenowe poprawią jej
strukturę i elastyczność. Efektem zabiegu jest odbudowana,
rozjaśniona i czysta skóra.
Czas zabiegu ok. 50 min, cena zabiegu - 150 zł

Tlenowa metamorfoza (oxygen beauty treatment) – zabieg
polecany dla osób z bladą i zmęczoną skórą. Żyjących w
ciągłym stresie, prowadzących niezdrowy i niehigieniczny tryb
życia. Korzystających z używek i rzadko przebywających na
świeżym powietrzu. Podstawowym składnikiem aktywnym
Oxygen Formuła jest Bioactive Nutri Complex z Revitalinem
oraz biopeptydami. Dzięki temu zabiegowi blada i ziemista
skóra zyskuje nową energię i blask. Pierwsze zmarszczki są
wygładzone, a skóra staje się zrelaksowana i promienista.
Nowa linia Oxygen Formuła jest wolna od parabenów.
Czas trwania zabiegu ok. 60 min, cena zabiegu - 170 zł

Boskie nawilżenie – zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju
skóry. Dedykowany jest nie tylko dla kobiet, ale również dla
mężczyzn. Bioaktywne składniki stanowią zbilansowaną
mieszankę kwasu hialuronowego, super hialuronu, oraz trawy
tygrysiej zapewnią skórze intensywne nawilżenie. Efektem
zabiegu jest idealnie nawilżona, gładka i napięta skóra.
Czas trwania zabiegu ok. 60 min, cena zabiegu - 170 zł

Rewitalizacja – zabieg idealnie odżywi każdy rodzaj skóry.
Podstawą tego zabiegu jest ekstrakt z komórek macierzystych
szwajcarskich jabłek oraz AquaCacteen (otrzymywany z opuncji
kaktusa meksykańskiego, bogatego w niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe, przeciwutleniacze, witaminy i wiążące wodę
polisacharydy). Efektem zabiegu jest witalna, zrewitalizowana i
bardziej odporna skóra.
Czas trwania zabiegu ok. 60 min, cena zabiegu - 210 zł

Masaże
Relaks nad Dadajem
Niezwykle relaksacyjny masaż na bazie ciepłego,
aromatycznego olejku, którego zadaniem jest maksymalne
rozluźnienie i ukojenie ciała. Masaż doskonale redukuje
napięcie mięśniowo – nerwowe.
Czas trwania całościowy ok. 60 min / częściowy ok. 30 min
Cena – całościowy - 170 zł / częściowy - 105 zł

Klasyczny Dadaj
Jest jednym z najpopularniejszych znanych masaży. W
zależności od intensywności i technik stosowanych
podczas masażu poprawia krążenie, redukuje napięcie,
nawet w głębszych partiach ciała, uelastycznia i modeluje
ciało. Ten wspaniały masaż doskonale poprawia przemianę
materii, co w efekcie lepiej odżywia tkanki.
Czas trwania całościowy ok. 60 min / częściowy ok.30 min
Cena – całościowy - 175 zł / częściowy - 105 zł

Gorące bazalty
Doskonale relaksuje zmęczone mięśni. Ciepło kamieni
przyjemnie rozchodzące się po całym ciele, daje uczucie
błogostanu i pełnego rozluźnienia. Dopełnieniem masażu
jest cudowny aromat ciepłych olejków unoszący się w
powietrzu. Masaż działa kojąco na ciało i zmysły, likwidując
stres i napięcie.
Czas trwania ok. 60 min, cena - 170 zł

Masaż głowy
Niezwykle relaksujący masaż głowy. Doskonały po ciężkim
dniu, bądź przed wieczornym spotkaniem. Ukoi skołatane
nerwy i odpręży. Pobudza do odbudowy cebulki włosów i
poprawia samopoczucie.
Czas trwania ok. 15 min, cena - 50 zł

Łania nad Dadajem
Orientalny masaż bańką chińską, dla osób pragnących mieć
smukłe i zgrabne nogi. Bańka chińska jest doskonałym
narzędziem do walki z cellulitem, poprawia ukrwienie,
wspomaga usuwanie toksyn z organizmu wspaniale modeluje
sylwetkę. Poprzez przegrzanie i intensywne przekrwienie skóry
działa na bardzo głębokie warstwy tkanek, idealnie walcząc z
niedoskonałościami.
Czas trwania ok. 30 min, cena - 109 zł / nogi

Zniewalający masaż aromatyczną świecą
Luksusowy masaż dla wszystkich, którzy pragną jednocześnie
ukojenia i relaksu, podczas niezwykle aromatycznego zabiegu.
Połączenie wosku, masła Shea oraz niezwykle odżywczych olei
odżywi i odbuduje każdy rodzaj skóry, jednocześnie tworząc
barierę ochronną dla naskórka. Masaż dla bardzo
wymagających klientów.
Czas trwania ok. 60 min, cena - 170 zł

Fale radiowe
Niezwykle innowacyjna i skuteczna, a przy tym bezpieczna
metoda do skutecznej walki z tkanką tłuszczową i cellulitem.
Zabieg bazujący na biostymulacji tkanki oddziałuje na
aktywność fibroplastów, dzięki czemu poprawia strukturę
skóry, zwalcza cellulit, pobudza do pracy zwiotczałe tkanki
kolagenowe. Doskonale modeluje sylwetkę, przeciwdziała
starzeniu się.

Zabieg na brzuch
Czas trwania ok. 40 min, cena - 130 zł

Zabieg na ramiona
Czas trwania ok. 20 min, cena – 80 zł

Zabieg na uda
Czas trwania ok. 40 min, cena - 130 zł

Zabieg na biodra i pośladki
Czas trwania ok. 30 min, cena - 110 zł

Przed wykonaniem pierwszego zabiegu należy wykonać
peeling.

Hydroterapia
Masaż wirowy
Masaż podwodny może być zarówno formą wspaniałego
relaksu, będącego jednocześnie doskonałą formą
balneoterapii dla ciała. Polecany przy rekonwalescencji,
zmęczeniu, przy zaburzeniach krążenia obwodowego, oraz
wówczas, kiedy ze wskazań lekarskich nie można wykonać
masażu manualnego. Przynosi ulgę i pełne rozluźnienie.
Czas trwania ok. 20 min, cena - 65 zł

Masaż aromaterapeutyczny
Zabieg wykonywany w pełnym zanurzeniu w wodzie o temp. 34
- 37ºC, wzbogacony niezwykle aromatycznymi solami do
kąpieli. Niezwykle relaksacyjny o właściwościach również
zdrowotnych. Polecany również dla osób cierpiących na
stwardnienia rozsiane, zanikach mięśniowych, chorobach
reumatycznych o łagodnym przebiegu. Idealny po długiej
podróży i intensywnym, męczącym dniu.
Czas trwania ok. 20 min, cena - 70 zł

Masaż podwodny manualny
Wykonywany przez terapeutę Spa. Jest połączeniem masażu
wirowego, połączonego z masażem manualnym wodnym
wykonywanym na określone partie ciała. Niezwykle skuteczny,
rewelacyjnie pobudza krążenie, powoduje rozluźnienie
mięśniowe, poprawia i uelastycznia napięcie skórne. Doskonały
dla osób walczących z nadwagą i nie tylko.
Czas trwania ok. 20 min, cena - 70 zł

Rezerwacja zabiegów
Tel. 660 408 970
E-mail: spa@star-dadaj.pl

Recepcja Hotelu:
Tel. 89 514 57 29, tel. kom. 882 133 968
E-mail: hotel@star-dadaj.pl
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