Witamy w świecie
Best Western Plus
Hotel Korona Spa & Wellness****,
w którym zostaniesz otoczony aurą
relaksu, spokoju i harmonii.
Zapewniamy Państwu profesjonalny
dobór zabiegów, wyszkoloną kadrę
kosmetologiczną i doświadczonych
fizjoterapeutów. Wszystkie zabiegi
wykonujemy w oparciu
o profesjonalne marki kosmetyków
SPA.

Zabiegi na twarz
Pielęgnacja twarzy to zestaw zabiegów, które wychodzą naprzeciw każdemu rodzajowi cery.
Poddając się im sprawimy, że twarz nabierze świeżego blasku oraz zdrowego i młodego wyglądu.

DOTYK CZYSTEGO ZŁOTA
90 min/380zł
(luksusowy zabieg upiększający skórę z płatkami 24 karatowego złota i kompleksowym masażem)
ZABIEG PLATINIUM
110 min/360zł
(ekskluzywny zabieg oparty na czystym kolagenie i masce z nanozłotem, który intensywnie
nawilży, zlikwiduje zmarszczki oraz poprawi elastyczność skóry)
MEZOLIFTING CL-HA + SONOFOREZA
75 min/350zł
(intensywna pielęgnacja nieinwazyjnej mezoterapii z kwasem hialuronowym doskonale
uzupełniająca zabiegi medyczne)
HIALIQ EXPERT + SONOFOREZA
75 min/270zł
(hialuronowy zabieg dający natychmiastowe efekty poprawy wyglądu i kondycji skóry)
OGRÓD PRZYJEMNOŚCI + SONOFOREZA
75 min/270zł
(zabieg różano – piwoniowy do cery dojrzałej ,modelujący owal twarzy i wygładzający skórę
z efektem liftingującym na bazie aromaterapii)
STEAM LIFT 35+ SONOFOREZA
75 min/270zł
(polecany do każdego typu cery nowatorski zabieg z zamkniętymi w liposomach roślinnymi
komórkami macierzystymi, których potencjał biologiczny pozwala przedłużyć młodość skóry
i poprawić jej wygląd)
ILLUMI SKIN + SONOFOREZA
90 min/270zł
(zabieg przeznaczony do pielęgnacji cery z przebarwieniami różnego pochodzenia ,
wyrównuje koloryt cery)
V – CONTOUR + SONOFOREZA
90 min/260zł
(zabieg poprawiający kontur twarzy, jest połączeniem terapii kosmetycznej z treningiem
mięśni twarzy)

PERŁY I ZŁOTO
75 min/250zł
(polecany jako zabieg bankietowy, skierowany do Pań i Panów po 40 roku życia, których skóra
wymaga natychmiastowej regeneracji, wzmocnienia i ujędrnienia)
ACTI MAT + SONOFOREZA
60 min/230zł
(zabieg poprawiający stan i wygląd skóry, polecany do cery tłustej i mieszanej)
UKOJENIE + SONOFOREZA + DARSONWAL
60 min/230zł
(zabieg do cery naczyniowej i wrażliwej łagodzący przeznaczony dla skóry wrażliwej)
ŻURAWINOWY LIFT
75 min/220zł
(zabieg liftingująco – rewitalizujący oparty na żurawinie kanadyjskiej, przeznaczony głównie
dla osób po 30 roku życia z widoczną utratą napięcia skóry)
EKSTREMALE MEN + SONOFOREZA
45 min/200zł
(ekspresowy zabieg o kompleksowym działaniu, nadaje męskiej twarzy świeży i zadbany
wygląd, poprawia kondycję skłonnej do podrażnień skóry)
GREJPRUT & POMARAŃCZA POUR HOMME
90 min/250zł
(zabieg przeznaczony dla mężczyzn, których skóra wymaga rozjaśnienia , odświeżenia
i zmniejszenia widoczności porów )
BIO-MEGA-DERMABRAZJA
60 min/200zł
(lifting bez skalpela, który widocznie odmładza i rewitalizuje skórę, stymuluje też komórki
do szybszej odnowy. Zabieg polega na delikatnym złuszczaniu naskórka)

CZYSTA JAK ŁZA+ DARSONWAL + ALGI
130 min/200zł
(zabieg oczyszczający dla cery z widocznymi zaskórnikami i rozszerzonymi porami ze wskazaniem
do oczyszczania manualnego)
FITO-IMMUNO CARE ANTI AGE
90 min/190zł
(zabieg opóźniający proces starzenia, wzmacniający funkcję obronne skóry, połączony
z relaksacyjnym masażem twarzy)

CZEKOLADOWY DESER
75 min/190zł
(relaksująco – regenerujący zabieg przeznaczony dla cery wymagającej nawilżenia, stymulacji
i rewitalizacji)
CZYSTA JAK ŁZA + DARSONWAL + MASKA KREMOWA
120 min/180zł
(zabieg oczyszczający dla cery z widocznymi zaskórnikami i rozszerzonymi porami ze wskazaniem
do oczyszczania manualnego)

PEELING KAWITACYJNY ZABIEG
60 min/150zł
(peeling ultradźwiękowy to bezbolesna forma usuwania martwych komórek naskórka,
gwarantująca poprawę kondycji i ujędrnienie skóry oraz spłycenie zmarszczek)

MIRACLE EYE + DERMO COOLER
30 min/140zł
(zabieg pielęgnacyjny okolic oczu, intensywnie nawilżający, redukujący zmarszczki oraz
poprawiający wygląd skóry, połączony z kosmetycznym kriomasażem)
DERMO COOLER ZABIEG
50 min/135zł
(zabieg kriomasażu, który pozwala zmierzyć się z procesami starzenia skóry, problemem
wiotkości oraz nadwrażliwości)
LUNCHOWY NAWILŻAJĄCY
45 min/120zł
(krótki zabieg lunchowy dający szybki efekt wygładzenia, nawilżenia oraz poprawę kondycji skóry)
AHA – EKSFOLIACJA
(zabieg głęboko złuszczający, poprawiający wygląd i kondycję skóry)

40 min/100zł

ZABIEG BANKIETOWY
30 min/100zł
(kompleksowy rytuał dla twarzy, szyi i dekoltu, który daje natychmiastowy efekt odświeżenia,
rozjaśnienia skóry przed ważnym spotkaniem)
MASAŻ TWARZY
20 min/50zł
(manualny zabieg wykonywany w celu wygładzenia, ujędrnienia, uelastycznienia tkanki skórnej
i podskórnej układu limfatycznego)

Zabiegi ustalane są przez recepcję SPA – w celu zapewnienia najwyższej jakości
usług prosimy o wcześniejszą rezerwację w hotelowym Centrum SPA & Wellness.
e-mail: spa@hotel-korona.com
tel. 81 503 20 02 wew.150
tel. kom. 507 146 884

