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Kosmetyki 
 

 

 
SPA & Wellness Rado Resort to zaciszne, 

relaksujące miejsce, przepełnione harmonią
 i pozytywną energią, płynącą z pobliskiego lasu. 

 
Nasze pielęgnacyjno - upiększające zabiegi oparte 

na profesjonalnych kosmetykach włoskiej marki Diego Dalla Palma
 idealnie wpływają na poprawę kondycji skóry oraz samopoczucie.

 
Tutaj zaznasz ukojenia i zregenerujesz siły!

 
 



 

Pielęgnacja ciała

 
 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
 

BODY BIOENERGY Detox |  150 PLN
Intensywne działanie odtruwające w celu złagodzenia obciążonych i słabo 

natlenionych tkanek w wyniku gromadzenia się toksyn. Dedykowany osobom
 cierpiącym na ciężkie nogi, zatrzymywanie wody oraz kobietom w ciąży.

Czas trwania: 80 min
 

BODY BIOENERGY Cell Slim | 230 PLN
Dla osób dotkniętym cellulitem tłuszczowym, reoksygenacja tkanek, reaktywacja

 metabolizmu komórkowego i przebudowa konturów ciała.
Czas trwania: 80 min

 
 



 

Pielęgnacja ciała

 
 

Zabiegi pielęgnacyjne
 

BODY BIOENERGY Total Body Focus | 270 PLN
Łączy w sobie globalne działanie na cellulit i utratę napięcia z określonym działaniem

 lipolitycznym na zlokalizowaną otyłość. Przeznaczony dla osób wykazujących
 istotne problemy związane z miejscową otyłością.

Czas trwania: 50 min
 

PEELING | 80 PLN
To eksfoliacja całego ciała przy użyciu wybranego peelingu solnego lub cukrowego.

Czas trwania: 30 min
 



 

Pielęgnacja ciała

 
 

Zabiegi w Bio kapsule
 

ZABIEG ANTYSTRESOWY | 80 PLN
To kąpiel z hydromasażem, następnie masaż drenujący na platformie

 wibracyjnej z sauną parową lub sauną falą IR
Czas trwania:  30 min

 
KĄPIEL PEREŁKOWA | 50 PLN

Zabieg ten jest połączony z aromaterapią na bazie naturalnych olejków eterycznych. 
Pozwoli Ci się odstresować i nabrać energii na kolejne dni.

Czas trwania:  20 min



 

Pielęgnacja ciała

 
 

Masaże
 

MASAŻ RELAKSACYJNY | 85 / 160 PLN
O charakterze głęboko relaksującym, poprawia przepływ tlenu we krwi,

 wspomaga usuwanie toksyn z organizmu, poprawia elastyczność mięśni.
Czas trwania: 30 / 60 min

 

MASAŻ REGENERACYJNY | 95 / 175 PLN 
rozluźnia zbolałe mięśnie, łagodzi bóle, usuwa napięcie, redukuje stres i dyskomfort

Czas trwania: 30 / 60 min
 

MASAŻ LECZNICZY |  95 PLN
zabieg obniżający napięcie mięśniowe, poprawia ukrwienie mięśni,

 a także wpływa na ich regenerację i elastyczność.
Czas trwania: 30 min

 

 



 

Pielęgnacja ciała

 
 

Masaże
 
 

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI | 170 PLN
To połączenie tradycyjnych technik masażu relaksacyjnego z użyciem 

kamieni bazaltowych, zabieg daje uczucie odprężenia i relaksu.
Czas trwania: 70 min

 

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKA | 85 PLN
Bańki chińskie, dzięki swoim silnym właściwościom drenującym, wykazują 

działanie antycellulitowe, doskonale także wpływają na rozluźnienie mięśni.
Czas trwania: 30 min



 

Pielęgnacja twarzy

 
 

CELL DETOXIUM | 170 PLN
Odtruwanie komórkowe. Zabieg mający na celu głębokie odtrucie 

oraz zwiększenie witalności komórek.
Czas trwania: 50 minut

 

HYDRATION No1 | 200 PLN
Zabieg dla każdego rodzaju skóry, mający na celu nawodnić i ujędrnić 

suchą skórę, wzbogacony o masaż twarzy.
Czas trwania:  60 min

 

HYDRATION No2 | 250 PLN
Zabieg który nawadnia i wypełnia drobne zmarszczki, zmniejsza dyskomfort

 i napięcie powiązane ze suchą skórą. Zabieg ten zawiera masaż twarzy.
Czas trwania:  60 min

 

Linia Hydration
Nawadnianie skóry suchej. Od właściwej ilości wody w skórze zależą wszystkie

 jej funkcje. Ekskluzywna linia Hydration idealnie nawilża i wielowymiarowo 
nawadniania skórę oraz działa anty - starzeniowo.



 

Pielęgnacja twarzy

 

 

URBAN LIFE Pure Detox | 250 PLN
Zabieg odtruwający komórki dla każdego rodzaju cery 

przeciw miejskim zanieczyszczeniom.
Czas trwania:  60 min

 

URBAN LIFE Hydra Detox | 290 PLN
Zabieg optymalizujący poziom nawilżenia, spowalnia pojawienie się nowych 

oznak starzenia i ochroni skórę przed czynnikami zanieczyszczającymi. 
Zabieg dla osób mających problem z przesuszoną skórą.

Czas trwania:  60 min
 

 

Linia Urban Life 
Tarcze przeciw miejskim zanieczyszczeniom. Chroni skórę przed smogiem, 

toksynami i innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. 
Pozwala uzyskać promienną i świeżą cerę. 



 

Zabiegi Beauty

 

 

Manicure
 
TRADYCYJNY Z MALOWANIEM |  40 PLN
Czas trwania: 50 min
 
TRADYCYJNY BEZ MALOWANIA | 30 PLN
Czas trwania: 40 min
 
ŻELOWY NA FORMIE | 110 PLN
Czas trwania: 120 min
 
UZUPEŁNIANIE ŻELU | 90 - 110 PLN
Czas trwania: 60 min
 
USUWANIE LAKIERU 
HYBRYDOWEGO | 15 PLN
Czas trwania: 20 min
 
MASAŻ DŁONI POŁĄCZONY 
Z ZABIEGIEM PARAFINOWYM | 50 PLN
Czas trwania: 35 min
 
 
 
 

HYBRYDOWY | 70 PLN
Czas trwania: 90 min
 
JAPOŃSKI | 40 PLN
Czas trwania: 60 min
 
BIOLOGICZNY | 30 PLN
Czas trwania: 30 min
 
ZDOBIENIE PAZNOKCI | 10 PLN
Czas trwania: 50 min
 
MANICURE MĘSKI | 35 PLN
Czas trwania: 40 min
 
USUWANIE ŻELU | 40 PLN
Czas trwania: 60 min
 
 
 
 
 
 



Pedicure
 

PEDICURE TRADYCYJNY BEZ MALOWANIA | 70 PLN
Czas trwania: 45 min

 
PEDICURE TRADYCYJNY Z MALOWANIEM | 100 PLN

Czas trwania: 60 min
 

HYBRYDOWY | 110 PLN
Czas trwania: 60 min

 
MASAŻ STÓP POŁĄCZONY Z PEELINGIEM I MASECZKĄ | 80 PLN

Czas trwania: 50 min

 

 

 

Zabiegi Beauty

 

 



 

 

 

Regulamin
Zakup usług z oferty SPA, a także samo przystąpienie do skorzystania z usług są
równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych
przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SPA oraz
zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 

Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów oraz korzystania z saun dostępne są
 u pracowników SPA.
 

Prosimy o przybycie na zabieg na 5 -10 minut przed umówionym czasem wizyty,
by mieć czas na przygotowanie się do zabiegu.
 

Istnieje możliwość zmiany godziny zabiegu lub jego odwołania na 3 godziny przed
umówionym zabiegiem. Za usługi odwołane później niż na 3 godziny przed ich
planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50% wartości
zamówionych usług.
 

W sytuacji spóźnienia się na umówiony zabieg, czas trwania usługi zostaje skrócony
o czas spóźnienia. Pełny regulamin SPA oraz strefy saun dostępny jest u pracowników
SPA. 
 

Dzieci i młodzież do lat 16 mogą przebywać w strefie SPA&Wellness tylko pod opieką 
i na odpowiedzialność swoich rodziców lub opiekunów prawnych.



 

 

 

Rado Resort 
SPA&Wellness 

+48 17 773 73 74
spa@radoresort.pl


