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Hotel Miłomłyn Zdrój
Medical Spa & Vitality

Nasza filozofia oparta jest na kosmetyce holistycznej, której zadaniem jest oddziaływanie na wszystkie
możliwe zmysły – dotyk, węch, wzrok i słuch. Holistyka mówi nam także, że człowiek tylko wtedy jest w pełni
szczęśliwy, gdy jego wszystkie sfery - ciało, dusza, emocje i psychika pozostają w idealnej harmonii. Dlatego też
pragniemy stworzyć niepowtarzalną atmosferę i wywołać wyjątkowe doznania u każdego, kto zechce poznać
tajemnicę kompletnego pojęcia piękna.

W

naszej ofercie znajdą Państwo zabiegi na ciało, na twarz oraz masaże, które zostały skonstruowane po to
aby wszystkie zmysły naszych Gości były w pełni ukojone.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZABIEGI VITAL SPA TWARZY, SZYI I DEKOLTU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masaż twarzy
20 min/ 50 zł
Relaksuje, regeneruje, pobudza krążenie krwi, ma działanie
przeciwzmarszczkowe oraz odmładzające.

Terapia kontrolna
50 min/ 150 zł
Pielęgnacja dla cer tłustych, zanieczyszczonych i trądzikowych. Normalizuje wydzielanie sebum, wpływa
na proces namnażania bakterii, nawilża oraz łagodzi i redukuje podrażnienia.
Aromatyczny dotyk urody
50 min/ 160 zł
Zabieg dotleniająco witalizujący. Intensywnie nawilża oraz rozświetla, zmniejsza oznaki stresu i działania
negatywnych czynników środowiskowych.
Pamięć wodna
50 min/ 160 zł
Zabieg dla skór odwodnionych „zmęczonych”, przedwcześnie postarzałych. Zwiększa oraz zachowuje
odpowiednie nawilżenie skóry oraz ogranicza trans-epidermalną utratę wody.
Uzdrawiający dotyk
50 min/ 190 zł
Zabieg dla cery skłonnej do podrażnień i zaczerwienień, płytko unaczynionej, z problemem rozszerzonych
naczynek.
Moc dotlenienia
50 min/ 180 zł
Kuracja z witaminą C polecana do każdego rodzaju cery, w tym naczyniowej. Poprawia witalność komórek,
stymuluje syntezę kolagenu i elastyny oraz chroni skórę przed wolnymi rodnikami.
Wspaniała skóra
50 min/ 210 zł
Zabieg dla skór dojrzałych, pozbawionych napięcia, na główne problemy związane z procesem starzenia się.
Odżywia, regeneruje, poprawia elastyczność. Zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE OKOLIC OCZU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Piękno spojrzenia
30 min/ 130 zł
Wyjątkowa pielęgnacja okolic oczu. Linia oparta o kolagen pochodzenia morskiego, wyciąg z korzenia
żeń – szenia oraz proteiny pszenicy. Polecany w przypadku oczu zmęczonych, opuchniętych. Zabieg
wygładza, rozjaśnia i nawilża skórę.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABIEGI VITAL SPA DLA PANÓW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Źródło wody
50 min/ 160 zł
Zabieg głęboko nawilżający. Intensywna kuracja dla skóry suchej, odwodnionej pod wpływem
biologicznego oraz środowiskowego stresu, częstych podróży, wystawiania na silne słonce i ekstremalne
warunki pogodowe.
Kuracja Anti – Age

50 min/ 190 zł

Zabieg przeciwstarzeniowy. Aktywna kuracja spłycająca zmarszczki, łagodząca mimikę twarzy. Zwiększa
przemianę komórkową, wzmacnia spoistość i barwę skóry.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABIEGI ZŁUSZCZAJĄCE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Peeling kawitacyjny z nawilżeniem
45 min/ 100 zł ( w zabiegu 50 zł)
Oczyszcza skórę ze zrogowaciałego naskórka i innych zanieczyszczeń zgromadzonych na skórze za pomocą
ultradźwięków. Poza złuszczaniem, dzięki wibracjom ultradźwiękowym wykonywany jest mikromasaż,
który poprawia mikrokrążenie i dotlenienie skóry. Zabieg może być wykonany w przypadku każdego typu
cery, szczególnie polecany dla osób ze skórą wrażliwą, naczyniową i suchą.
Mikrodermabrazja diamentowa:
*twarz, szyja dekolt
45 min/ 150 zł (w zabiegu 80 zł)
*plecy
50 min/ 200 zł
Nazywana także mikropeelingiem kontrolowanym, polega na mechanicznym złuszczeniu naskórka. Zabieg
uelastycznia skórę, regeneruje ją. Dzięki miejscowemu przekrwieniu stymuluje krążenie, powoduje lepsze
odżywienie komórek, a także wywołuje wzmożoną produkcję kolagenu i elastyny.
Glyco Exfoliant 50%
30 min/ 130 zł (w zabiegu 90 zł)
Usuwają martwe komórki naskórka, pobudzają procesy metabolizmu komórkowego, w tym syntezę
kolagenu, wpływają na spłycenie zmarszczek, polepszają stan cer tłustych oraz rozjaśniają przebarwienia.
Mandelic Exfoliant 40%
30 min/ 120 zł (w zabiegu 80zł)
Zalecane w przypadku zmarszczek, fotostarzenia się skóry, przebarwień i trądziku. Zalecany dla cer
młodych i dojrzałych.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATKOWA PIELĘGNACJA TWARZY
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regulacja brwi
20 zł
Henna brwi
15 zł
Henna rzęs
15 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABIEGI SPA PIELĘGNACYJNE DŁONI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manicure klasyczny z malowaniem
Manicure klasyczny bez malowania
Brzoskwiniowe dłonie
Manicure klasyczny z maską odżywczą
Manicure hybrydowy z maską odżywczą
Manicure hybrydowy
Malowanie paznokci
Usuwanie lakieru hybrydowego
Aksamitne dłonie
Parafinowy zabieg regenerujący skórę dłoni

69 zł
59 zł
99 zł
109 zł
79 zł
20 zł
20 zł
49 zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZABIEGI SPA PIELĘGNACYJNE STÓP

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pedicure klasyczny z malowaniem
99 zł
Pedicure klasyczny bez malowania
89 zł
Brzoskwiniowe stopy
Pedicure klasyczny z maską odżywczą
129 zł
Pedicure hybrydowy z maska odżywczą
139 zł
Pedicure hybrydowy
109 zł
Malowanie paznokci
20 zł
Usuwanie lakieru hybrydowego
20 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPILACJA WOSKIEM
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Broda
25 zł
Owłosienie górnej wargi
25 zł
Broda i owłosienie górnej wargi
40 zł
Ręce
60 zł
Pachy
30 zł
Łydki
60 zł
Uda
70 zł
Nogi
100 zł
Mini bikini
40 zł
Głębokie bikini
60 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MASAŻE
Masaż gorącymi kamieniami częściowy

20 min/ 60 zł

Masaż gorącymi kamieniami całego ciała

60 min/ 170 zł

Działa witalizująco i leczniczo, doskonale likwiduje wszelkie napięcia i
bóle mięśni, oddziałuje na cały organizm, stanowiąc element
energizujący dla każdego rodzaju skóry.

Masaż klasyczny częściowy
Masaż klasyczny całego ciała

20 min/ 49 zł
50 min/ 99 zł

Rozluźnia i relaksuje napięte mięśnie, poprawia krążenie, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie narządów
wewnętrznych, regeneruje organizm po wysiłku fizycznym i psychicznym.
Masaż świecą częściowy
20 min/ 60 zł
Masaż świecą całego ciała
50 min/ 150 zł
Wyjątkowy skład świecy o lekkim zapachu zapewnia intensywną pielęgnację poprzez regenerację i odżywienie.
Sprawia, że skóra staje się gładka i miękka w dotyku.
Masaż arbuzowy całego ciała
50 min/ 150 zł
Wspomagający proces odchudzania o działaniu antycellulitowym. Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Poprawia
jędrność i elastyczność skóry.
Masaż aromatyczny
50 min/150 zł
Delikatny masaż całego ciała wykonywany z użyciem olejków esencjonalnych, odpręża, relaksuje oraz przywraca
wewnętrzną równowagę organizmu.

Masaż bańką chińską
20 min/ 60 zł
Masaż ten wykorzystuje zjawisko drenażu podciśnieniowego. Wygładza i ujędrnia skórę. Powoduje przyspieszenie
krążenia krwi i limfy inicjując proces detoksykacji organizmu.
Zabieg modelujący sylwetkę – „BOA MAGIC BODY”

25min/ 60 zł

Zabieg redukuje cellulit, zmniejsza rozstępy na całej długości i głębokości. Wzmacnia włókna kolagenowe, niweluje
blizny, oraz ujędrnia skórę.

Masaż bańką chińską

20 min/ 60 zł

Znakomity przy usuwaniu cellulitu, wygładzaniu i ujędrnianiu skóry. Powoduje uzyskanie głębokiego peelingu,
drenażu podciśnieniowego, detoksykacji. Zaletą tych masaży jest możliwość regulacji ciśnienia wewnątrz bańki,
które możemy dostosować do potrzeb pacjenta. Masaż bańką powoduje przyspieszenie krążenia zarówno krwi jak i
płynów ustrojowych, co inicjuje proces oczyszczenia się organizmu z toksyn. Wpływa na podniesienie podstawowej
przemiany materii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZABIEGI VITAL SPA, PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO

Piękno jedwabistego ciała
75 min/ 150 zł
Eko glinka kaloinowa – zabieg zalecany dla wszystkich skór potrzebujących nawilżenia i rozświetlenia. Delikatnie
oczyszcza skórę i nadaje jej świeżego wyglądu.
Soczysta pokusa
75 min/ 160 zł
Arbuzowy zabieg nawilżający i redukujący cellulit. Odbudowuje oraz chroni naskórek utrzymując jednocześnie
optymalny poziom nawilżenia. Likwiduje cellulit, wygładza skórę oraz ujędrnia ją i uelastycznia. Poprawia krążenie
krwi pobudzając naturalne mechanizmy oczyszczająco-drenujące.
Terapia Spa Apetyczna Przygoda
75 min/ 180 zł
Odmłodzenie, wzmocnienie, rewitalizacja dla ciała. Żurawinowy zabieg polecany jest dla skóry zmęczonej, dojrzałej
i naczyniowej. Zmarszczki, przebarwienia i niedoskonałości ulegają redukcji, a skóra odzyskuje witalność, jędrność
oraz blask.

Terapia Spa Kozie Mleko z Lichee
75 min/200 zł
Nawilżenie, ukojenie, regeneracja. Ratunek dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Gwarantuje
odbudowę oraz wzmocnienie naturalnej bariery ochronnej. Zabieg dedykowany również dla kobiet w ciąży
(od 2 trymestru).
Terapia Spa Any Age Winogrona i oliwki
75 min/ 210 zł
Odmłodzenie, regeneracja, odbudowa, nawilżenie. Terapia przeznaczona do przeciwstarzeniowej pielęgnacji każdego
rodzaju skóry. Łączy działanie olejów i ekstraktów roślinnych występujących w basenie Morza
Śródziemnomorskiego. Skutecznie zapobiega starzeniu się skóry i walczy z jego objawami.

Terapia Spa Kawa
75 min/ 220 zł
Wyszczuplenie, detoks, redukcja cellulitu. Wysoce aktywna linia, ukierunkowana na wyszczuplanie i walkę
z cellulitem.
Owocowy peeling ciała
Zabieg złuszczający, nawilżający, poprawiający koloryt i rozjaśniający skórę.

30 min/ 100 zł

Kąpiel aromatyczna owocowa
15 min/50 zł
Kąpiel z dodatkiem olejku o zapachu owoców, pomaga się rozluźnić i zrelaksować. Skóra staje się miękka, gładka i
sprężysta, a jej aromat pobudza zmysły do działania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZABIEGI VITAL SPA MONTIBELLO

Montibello kuracja antycellulitowa
75 min/ 180 zł
Celem zabiegu jest zwalczanie cellulitu, wspomaganie detoksykacji komórek zmienionej tkanki, redukcja objętości
komórek tłuszczowych i stymulacja mikrokrążenia. Dedykowany zabiegowi rytuał SCULPT BODYROLL to
specjalna technika masażu za pomocą drewnianych rolek dla zwiększenia działania drenującego.
Montibello kuracja wyszczuplajaca
75 min/ 180 zł
Celem zabiegu jest zmniejszenie objętości ciała, zapobieganie namnażaniu się komórek tłuszczowych i odkładaniu się
tłuszczu. Rytuał SLIM CUPPING THERAPY dedykowany zabiegowi to specjalna technika masażu za pomocą bańki
próżniowej Montibello dla zwiększenia działania wyszczuplającego.
Montibello terapia zmęczonych nóg
75 min/ 180 zł
Celem zabiegu jest poprawienie wyglądu i witalności nog poprzez zmniejszenie problemów i zaburzeń związanych z
układem limfatycznym (obrzęków) i układem krwiotwórczym (zastoju żylnego i pajaczków naczyniowych).
Dedykowany zabiegowi rytuał PUMPING RULE to technika masażu pompującego wykonywana przy pomocy
specjalnej trzciny bambusowej.
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