
Pałac Ciekocinko Hotel Resort & Wellness powstał z marzeń jego właścicieli. 
Marzeń wypełnionych pragnieniem spokoju, komfortu i oddechu od 
wielkomiejskiego zgiełku. Marzeń o miejscu odpoczynku, odnowy sił 
witalnych i celebracji sztuki życia, czerpiącego z nowoczesnych udogodnień, 
ale też wiernego oryginalnym założeniom pałacu z 1910 roku.

Prawdziwie butikowy hotel, z ofertą szytą na miarę, swój sukces zawdzięcza  
wyjątkowemu podejściu jego właścicieli, którzy podjęli się kreacji tego  
miejsca od strony konsumenta. Tam gdzie nie ma miejsca na przypadkowość,  
tam gdzie najdrobniejszy nawet element został zdefiniowany osobiście 
przez autorów koncepcji hotelu, tam obcuje się ze sztuką przez duże S.  
Ze sztuką życia, która ma jeden cel – uśmiech na twarzy odjeżdżającego  
gościa. O ten uśmiech właściciele i personel obiektu zabiegają każdego  
dnia.

By poczuć to miejsce wszystkimi zmysłami, bo to, co czyni Pałac Ciekocinko  
Hotel Resort & Wellness miejscem wyjątkowym, poza najwyższym  
standardem samego obiektu, jest jego harmonijne wpisanie w otaczający 
krajobraz, krajobraz o niezwykłym bogactwie i potencjale.

Wykorzystaj dobrze swój pobyt, poddaj się ciszy tego miejsca, aby w pełni 
oczyścić umysł i dogłębnie się zrelaksować.





To miejsce wyjątkowe, zaprojektowane specjalnie dla Ciebie. Tutaj jak 
nigdzie indziej nic nie zakłóci ciszy, którą można delektować się podczas 
wypoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Nic nie zaburza harmonii 
otoczenia, w którym współgranie wszystkich elementów służy Twojemu 
komfortowi i dobremu samopoczuciu.

Beztroski pobyt w otoczeniu natury, połączony z kompleksowymi zabiegami 
Institut Esthederm zapewni Ci odnowę duszy, ciała i umysłu.

Natura Pałacu Ciekocinko jest kluczem do wyciszenia, biologia jest esencją 
marki Institut Esthederm gwarantującą usprawnienie mechanizmów 
funkcjonowania naszej skóry – tylko RAZEM zapewnią Ci efekt całkowitego 
relaksu.

Harmonia duszy, którą odnajdziesz w tym miejscu i harmonia ciała, którą 
poczujesz podczas zabiegów, sprawią, że zachowasz młodość i energię na 
dłużej – to unikalna forma Wellness, którą możesz posmakować tylko tutaj.

Zanurz się w to miejsce wszystkimi zmysłami, odpocznij. Wyłącz cywilizację, 
zwolnij, oddaj się magii miejsca. Pobyt pomoże Ci przywrócić równowagę 
i naładować baterie pod kolejne wyzwania.

INSTITUT ESTHEDERM

W PAŁACU CIEKOCINKO Hotel Resort & Wellness





Biologia i natura procesów zachodzących w naszej skórze była inspiracją 
do stworzenia marki Institut Esthederm przez jej założyciela Jean-Noël 
Thorel’a – farmaceutę, biologa oraz specjalistę w dziedzinie biologii 
komórkowej.

Doskonała znajomość fizjologii skóry oraz wiedza o funkcjonowaniu komórek  
i procesach w niej zachodzących, w tym procesach starzenia się, sprawiają, 
że produkty i techniki zabiegowe Institut Esthederm wpływają na biologiczne 
funkcjonowanie skóry.

Oddziaływanie na zmysły zapewniają delikatne i lekkie konsystencje 
oraz subtelne zapachy każdego produktu Institut Esthederm. Lifting,  
drenaż oraz opracowane unikalne techniki masażu – inspirowane fizjoterapią,  
osteopatią, terapią holistyczną i medycyną estetyczną – stały się symbolem  
doskonałości w świecie kosmetyki profesjonalnej.

Esencją wszystkich produktów i zabiegów Institut Esthederm jest  
innowacyjna, opatentowana formuła CELLULAR WATER – woda komórkowa, 
gwarantująca lepszą penetrację składników aktywnych w głąb skóry.  
Swoim składem odzwierciedla wodę, naturalnie występującą w naszej 
skórze. Biologicznie spowalnia procesy starzenia się i dostarcza energii 
komórkom skóry, aktywując ich działanie.

Poddaj się rytuałom pielęgnacyjnym Institut Esthederm, w pełni delektuj się  
tym miejscem.





BODY ESSENTIAL 

BODY RESOURCE 

BODY SCULPT 

BODY SVELT 

SUN SPA INSPIRED BEFORE

SUN SPA INSPIRED AFTER

ACTIVE REPAIR

ESTHELIFT

SUPERIOR GLOBAL YOUTH CARE

ZABIEG NA OKOLICĘ OKA

OSMOCLEAN

OSMOPEEL

PROFESJONALNE  
OCZYSZCZENIE SKÓRY

ZABIEGI ODMŁADZAJĄCE

INTENSIVE HYALURONIC INTENSIVE SPIRULINE

ZABIEGI INTENSIVE

ZABIEGI NA CIAŁO PRZYGOTOWANIE  
DO KĄPIELI SŁONECZNEJ

PRZYJDŹ, A RAZEM WYBIERZEMY OPTYMALNY ZABIEG DLA CIEBIE  
LUB USTALIMY KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE W CELU JAK NAJLEPSZYCH EFEKTÓW

WYJĄTKOWE ZABIEGI  
INSPIROWANE POTRZEBAMI SKÓRY

Holistyczne podejście, precyzja i płynność wykonywanych technik manualnych pobudza 
naturalne, biologiczne procesy zachodzące w skórze. Procedury zabiegowe Institut  
Esthederm uwzględniają naturalny rytm funkcjonowania skóry i zmieniających się  
pór roku.

Rytuał powitalny Institut Esthederm zapewnia całkowite odprężenie i wyciszenie. 
Poprzedzony zindywidualizowaną diagnozą kondycji skóry, rozmową o stylu i fazie 
życia, pozwala dobrać zabieg idealny dla Ciebie, aby zagwarantować Ci najlepsze 
efekty zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Opatentowane procedury zabiegowe mają na celu nie tylko głęboką penetrację 
składników aktywnych czyli działanie doraźnie, ale też wpływanie na procesy 
biologiczne, aby efekt zabiegu utrzymał się na dłużej.

Wszystkie rytuały pielęgnacyjne Institut Esthederm rozpoczynają się od  
profesjonalnego oczyszczania skóry, który ma na celu wygładzenie, dotlenienie  
i ułatwienie szybszej penetracji składników aktywnych w dalszej pielęgnacji 
połączonej z autorskimi technikami i masażami.





30 min

35 min

PROFESJONALNE OCZYSZCZENIE
SKÓRY TWARZY 

OSMOCLEAN
Unikalna metoda głębokiego oczyszczenia skóry. Istotny etap każdego zabiegu 
Institut Esthederm, ułatwiający szybszą penetrację składników aktywnych dowolnej 
pielęgnacji. Oczyszczający i odświeżający skórę zabieg dzięki opatentowanej 
formule Skin Balance System stymuluje naturalne mechanizmy obronne skóry 
i aktywuje fl orę saprofi tyczną. Zapewnia selektywne, głębokie oczyszczanie 
i delikatne złuszczanie skóry przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego 
funkcjonowania warstwy hydrolipidowej. Skóra staje się widocznie wygładzona, 
dotleniona i gotowa na dalszą pielęgnację.

KROK PO KROKU:

1. Demakijaż oczu i twarzy

2. Dokładne oczyszczenie skóry

3. Głębokie oczyszczenie skóry, usunięcie zanieczyszczeń
i nadmiaru sebum

4. Wygładzenie skóry, usunięcie martwego naskórka
i wyrównanie kolorytu

5. Dodanie energii komórkowej i młodości

6. Pielęgnacja dostosowana do indywidualnych potrzeb skóry

7. Ochronna mgiełka UV

OSMOPEEL
Unikalna metoda głębokiego oczyszczenia skóry (OSMOCLEAN) wzbogacona 
o działanie kwasu AHA. Poprawia strukturę i koloryt skóry poprzez usunięcie 
warstwy rogowej naskórka.

ZABIEGI OCZYSZCZAJĄCE GWARANTUJĄ
LEPSZĄ PENETRACJĘ SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH





90 min

90 min

90 min

30 min

ZABIEGI ODMŁADZAJĄCE,  
ZACHOWUJĄCE KAPITAŁ MŁODOŚCI  

NA DŁUŻEJ 

ACTIVE REPAIR
Zabieg holistycznie i intensywnie poprawiający stan skóry, przeciwzmarszczkowy, 
odtruwający i intensywnie przywracający blask zmęczonej skórze. Globalny drenaż, 
dobroczynny dla skóry i całego ciała. Przepływ krwi i limfy w obrębie twarzy zostaje 
udrożniony, rysy stają się bardziej wyraziste. Obrzęk i cienie wokół oczu stają się 
mniej widoczne. Struktura i naprężenie skóry ulegają poprawie.

ESTHELIFT
Naturalny lifting twarzy zainspirowany technikami fizjoterapii i medycyny 
estetycznej. Podczas zabiegu wykonywany jest autorski masaż liftingujący, 
inspirowany technikami fizjoterapeutycznymi. Zabieg ESTHELIFT daje efekt 
szybkiego odświeżenia i natychmiastowego liftingu skóry. Działa relaksacyjnie na 
mięśnie twarzy wygładzając zmarszczki mimiczne. Podczas zabiegu wykonywany 
jest masaż wewnątrz jamy ustnej na głębokich partiach mięśni, dzięki czemu 
zobaczymy natychmiastowy efekt liftingu. Zabieg pobudza mikrokrążenie  
i przyspiesza regenerację tkanek. Przeznaczony dla osób chcących poprawić 
jędrność skóry oraz wymodelować i podnieść owal twarzy.

SUPERIOR GLOBAL YOUTH CARE
Kompleksowa pielęgnacja twarzy i ciała połączona z masażami i technikami 
zabiegowymi, przeznaczona do skóry dojrzałej, w okresie menopauzy, na której 
widoczne są oznaki starzenia się skóry spowodowane hormonalnymi zmianami. 
Wykorzystywany do zabiegu Acti-Roller zainspirowany medycyną estetyczną, 
zwiększa penetrację składników aktywnych, regeneruje komórki oraz stymuluje 
pracę fibroblastów. Jednym z aspektów manualnych pielęgnacji jest głęboki masaż 
brzucha, zmniejszający napięcie i poprawiający mikrokrążenie, przywracający 
ciału równowagę. Zabieg pobudza hormony do działania, wzmacnia strukturę 
skóry, przywraca sprężystość, spłyca zmarszczki, skóra odzyskuje komfort 
i blask. Dedykowany kobietom, które poszukują wysokiej jakości programów 
pielęgnacyjnych. 

ODMŁADZAJĄCY ZABIEG NA OKOLICĘ OKA
Połączenie specjalistycznych technik manualnych Institut Esthederm oraz aktywnie 
działających produktów dopasowanych do delikatnej skóry wokół oczu.





60 min

60 min

ZABIEGI INTENSIVE, 
INTENSYWNIE REGENERUJĄCE SKÓRĘ

 
Intensywna kuracja oparta na wysoce skoncentrowanych składnikach, 
polecana także jako kontynuacja zabiegów medycyny estetycznej  
dla podtrzymywania efektów na dłużej.

INTENSIVE HYALURONIC
Zabieg skomponowany dla skóry mocno odwodnionej, ściągniętej, podrażnionej,  
z widocznymi liniami i zmarszczkami skóry twarzy. Poprawia elastyczność 
oraz działa na zatrzymanie procesu starzenia się skóry. Intensive Hyaluronic  
to połączenie trzech form kwasu hialuronowego, dzięki czemu wiąże wodę w skórze, 
chroni przed wysuszeniem, doraźnie przywraca skórze równowagę, pozostawiając  
ją gładką, delikatną i optymalnie nawilżoną.

UZUPEŁNIENIE ZABIEGÓW MEDYCYNY ESTETYCZNEJ: Uzupełnia iniekcje (kwas 
hialuronowy, botoks). Optymalizuje zabiegi mezoterapii.

INTENSIVE SPIRULINE
Zabieg do każdego rodzaju skóry w każdym wieku, stworzony z myślą o zmęczonej 
cerze. Kompleksowa rewitalizacja pozbawionej blasku i jędrności skóry,  
z widocznymi zmarszczkami. Wysokie stężenia INTENSIVE SPIRULINE intensywnie 
regeneruje, kondycjonując skórę jak podczas zabiegu mezoterapii. Skóra odzyskuje 
napięcie, witalność i komfort. Intensywnie odżywiona i wzmocniona staje się bardziej 
odporna na czynniki środowiska zewnętrznego jak zmiany pór roku, temperatury, 
smog jak i wewnętrzne czynniki destabilizujące jak dieta, stres, zmiany hormonalne. 

UZUPEŁNIENIE ZABIEGÓW MEDYCYNY ESTETYCZNEJ: Uzupełnia zabiegi  
mezoterapii. Dzięki natychmiastowemu działaniu optymalizuje efekty odmładzających  
zabiegów medycyny estetycznej: radiofrekwencji, lasera frakcyjnego itp.





30 min

60 min

60 min

60 min

ZABIEGI NA CIAŁO
 Autorska kombinacja technik masażu połączona z produktami 
usprawniającymi biologiczne procesy skóry, zapewnia Twojemu 
ciału osiągnięcie głębokiego relaksu, ukształtowanie sylwetki,  
a także sprężystą i gładką skórę.

BODY ESSENTIAL
Zabieg oczyszczający całego ciała BODY ESSENTIAL to procedura podstawowa, 
przygotowująca ciało do każdego zabiegu pielęgnacyjnego, ujędrniającego, 
drenującego. Pozwala w delikatny sposób usunąć martwe komórki warstwy 
rogowej naskórka, wygładzić i pobudzić w przyjemny i relaksujący sposób całe 
ciało. Długie, głębokie, rotacyjne ruchu w połączeniu ze zmieniającą się teksturą 
CELLULAR WATER GENTLE SCRUB relaksują i odprężają. Skóra po zabiegu jest 
gładka, delikatna (miękka) i aksamitna w dotyku.

BODY RESOURCE
Zabieg przywracający harmonię ciała, energię, dogłębnie relaksujący. Precyzyjna 
technika z wykorzystaniem głębokich, płynnych ucisków punktowych dla uzyskania 
uczucia dobrego samopoczucia. Zabieg pozostawia skórę dogłębnie nawilżoną, 
delikatną, wygładzoną i zrelaksowaną. Dla tych, którzy borykają się ze skórą suchą, 
ściągniętą, pozbawioną blasku i witalności.

BODY SCULPT
Unikatowa, ekspercka procedura zabiegu. Pierwsza, której zadaniem jest 
przywrócenie jędrnego kształtu ciała. Zabieg anti-aging, idealny po dietach 
odchudzających, po ciąży i przy zmianach utraty jędrności skóry. Ruchy inspirowane 
terapią powięziową tkanek miękkich, która działa na całą strukturę ciała i głęboko 
reformuje tkanki. Ukierunkowane ruchy zapewniają uczucie głębokiego relaksu przy 
jednoczesnym oddziaływaniu na stan napięcia tkanek, zapewniają efekt gładkiej 
i delikatnej skóry. Idealny dla tych, co rozpoczęli regularne uprawianie sportów, 
fitnessu, chodzenie na siłownię. Dbanie o swoją sylwetkę i zdrowy tryb życia.

BODY SVELT
Kompleksowy zabieg wyszczuplający i modelujący figurę. Przeznaczony do 
skóry objętej cellulitem na każdym etapie zaawansowania. Opatentowany system 
MORPHO CONTROL poprawia elastyczność i odporność skóry. Łagodzi zjawiska 
zapalne związane z cellulitem. Dodatkowo intensywnie nawilża skórę, dzięki czemu 
staje się ona bardziej sprężysta i gładka.





Twoja skóra na wakacjach. Jeszcze nigdy nie była tak zadbana. 
Prestiżowy projekt SUN SPA od Institut Esthederm.

Dla większości osób wybierających się w egzotyczne miejsca, takie jak Malediwy 
czy Tajlandia, intensywny kontakt ze słońcem jest spełnieniem marzeń o idealnej 
opaleniźnie. Niestety turystom często brakuje wiedzy o tym jak zabezpieczać swoją 
skórę w innych warunkach klimatycznych, niż te, do których jest ona przyzwyczajona 
na co dzień. Innowacyjny koncept SUN SPA to połączenie wiedzy ekspertów  
Institut Esthederm oraz doświadczenia najlepszych na świecie resortów SPA oraz 
hoteli. W ten sposób powstała prestiżowa usługa spersonalizowanej ochrony dla 
każdego rodzaju skóry przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych.

SUN SPA to bezpieczne korzystanie z uroków słońca. Goście hotelowi mają 
zapewnioną luksusową opiekę przed, w trakcie i po opalaniu każdego dnia, połączoną 
z zabiegami opartymi na relaksacyjnych masażach, pielęgnacji i ochronie skóry. 

Nasze unikatowe podejście do kąpieli słonecznej zaprojektowane zostało tak, aby 
utrzymać młodą skórę na dłużej we wszystkich szerokościach geograficznych.

TAJLANDIA

RESORTY

MALEDIWY

Akaryn Resort & Spa – Koh Samui

Boathouse – Phuket

The Surin – Phuket

Trisara – Phuket

Twinpalms – Phuket

Jumeirah – Vittaveli

One&Only – Reethi Rah





60 min

60 min

Zainspirowani koncepcją SUN SPA dostępną w luksusowych hotelach, 
unikalnym myśleniem o słońcu i pasją do tworzenia produktów 
wykorzystujących biologiczny potencjał skóry, stworzyliśmy zabiegi, 
które odzwierciedlają ideę opieki skóry podczas kąpieli słonecznej,  
byś mógł w pełni cieszyć się urokami słońca.

SUN SPA INSPIRED BEFORE
Słoneczny zabieg kompleksowo pielęgnujący twarz i ciało, przygotowujący do 
kąpieli słonecznej. Peeling całego ciała i delikatne złuszczenie twarzy ma na celu 
usunięcie martwego naskórka i uzyskanie efektu zmatowienia cery, które ułatwią 
rozprowadzenie melaniny podczas kąpieli słonecznej. Dzięki zabiegowi Twoja skóra 
stanie się gładka, miękka i promienna, gotowa na ekspozycję na słońce.

SUN SPA INSPIRED AFTER
Po powrocie z plaży proponujemy Ci relaksujący masaż całego ciała z odpowiednią 
pielęgnacją twarzy i ciała, które zregenerują i zapewnią stymulację melaniny. 
Słoneczny zabieg, który ukoi, ochroni piękno Twojej skóry i utrwali efekt opalonej 
skóry na dłużej.
SUN SPA INSPIRED to innowacyjne myślenie o kąpieli słonecznej połączonej  
z odpowiednim przygotowaniem skóry, wykorzystanie potencjału słońca, a także  
ochrona przez jego szkodliwym działaniem. 





Źródłem holistycznego podejścia Institut Esthederm do pielęgnacji Twojej  
skóry są profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne, oparte na rytuałach, unikalnych  
technikach i masażach, a także na produktach biologicznie działających na 
naturalne procesy zachodzące w skórze.

W myśl kompleksowego i spersonalizowanego podejścia do Twojej skóry, 
Institut Esthederm wzmacnia efektywność procedur zabiegowych poprzez 
indywidualny, ekspercki program pielęgnacji domowej, który zainspirowany 
jest profesjonalnym traktowaniem Twojej skóry przez ekspertów w gabinetach  
kosmetycznych.

Profesjonalna, kosmetologiczna diagnoza skóry dokonywana na każdym  
etapie procedury zabiegowej gwarantuje Ci długotrwałe rezultaty wsparte  
odpowiednią pielęgnacją domową. Profesjonalne oczyszczenie, optymalizacja  
efektywności kuracji zabiegowej, kuracja stymulująca i produkty stanowiące  
dopełnienie pielęgnacji skóry – zyskuje każdy kto podda się eksperckiej 
pielęgnacji Institut Esthederm.

Naszą receptą na piękną, zdrową skórę jest podejście kompleksowe,  
uwzględniające pielęgnację skóry produktami profesjonalnymi podczas 
wszystkich procedur zabiegowych oraz pielęgnację skóry w domu.

HOLISTYCZNE PODEJŚCIE 
DO PIELĘGNACJI SKÓRY





MASAŻE 
I INNE ZABIEGI
W INSTYTUCIE





60 lub 90 min

60 lub 90 min

NA ŻYCZENIE, KAŻDY MASAŻ MOŻE BYĆ POPRZEDZONY 
ZABIEGIEM NA CIAŁO INSTITUT ESTHEDERM – BODY ESSENTIAL

MASAŻ CIAŁA
SPERSONALIZOWANY MASAŻ DLA CIEBIE

AUTORSKI MASAŻ PAŁACU CIEKOCINKO
Kierujemy się zindywidualizowanym podejściem do każdego z naszych Gości, dlatego 
stworzyliśmy wyjątkowy, holistyczny rytuał będący esencją kultury SPA Dalekiego 
Wschodu oraz wiedzy masażystów Pałacu Ciekocinko. To zbalansowana mieszanka 
technik mająca swoje źródło w masażach egzotycznych. Masaż wykorzystuje ciepły, 
wonny olej dobierany indywidualnie do potrzeb Gości. 

AROMA MIND & BODY BALANCE
Całościowy masaż oparty na technikach relaksacyjnych, wykorzystujący elementy 
refleksologii i moc olejków eterycznych. Celem zabiegu jest relaks ciała i ukojenie 
zmysłów cudownym zapachem ulubionego oleju. 

DODATKOWE OPCJE: Masaż synchroniczny na 4 ręce, masaż dla par, masaż na 
oleju,  hipoalergicznym Shea, powitalny rytuał na stopy.

DO WYBORU OLEJE:

KWIATY Z PAŁACOWEGO OGRODU – Lawenda – wyciszający umysł

KWIATY Z PAŁACOWEGO OGRODU – Dzika róża – redukujący stres

PAŁACOWA HERBACIARNIA – Pomarańcza, cytryna – pobudzający

PAŁACOWA PASIEKA - Miód, imbir – rozgrzewający

ZMYSŁOWY OLEJ INSTITUT ESTHEDERM – regenerujący





30 min

30 lub 60 min

NA ŻYCZENIE, KAŻDY MASAŻ MOŻE BYĆ POPRZEDZONY 
ZABIEGIEM NA CIAŁO INSTITUT ESTHEDERM – BODY ESSENTIAL

MASAŻ CIAŁA
TECHNIKI MANUALNE Z CAŁEGO ŚWIATA

ACTIV SPORT
Masaż dla Amazonek, rowerzystów, żeglarzy, biegaczy… dla każdego, komu bliska 
jest filozofia zdrowego i aktywnego trybu życia. Stanowi idealne uzupełnienie 
treningu w naszej strefie Fitness & Gym. Detoksykujący masaż poprawia ukrwienie 
organizmu, niweluje napięcie mięśni po treningu, zmniejsza ryzyko wystąpienia 
kontuzji. Detoks przynosi ulgę przy zakwasach. Wykonywany jest na naturalnych 
olejach – migdałowym, sezamowym, Shea lub detoksykującym z brzozy.

CLASSICAL HOLISTIC
Masaż wykorzystujący technikę masażu klasycznego, wykonywany na naturalnych 
olejach – migdałowym, sezamowym lub Shea, rozluźniający napięte mięśnie  
i przynoszący uczucie ukojenia zmysłów. Może być wykonany w formie częściowej 
na wybraną partię ciała jako dodatek do zabiegu, lub w wersji całościowej.

DODATKOWE OPCJE: Masaż przeznaczony również dla kobiet ciężarnych.





60 lub 90 min

30 lub 90 min

NA ŻYCZENIE, KAŻDY MASAŻ MOŻE BYĆ POPRZEDZONY 
ZABIEGIEM NA CIAŁO INSTITUT ESTHEDERM – BODY ESSENTIAL

MASAŻ CIAŁA
TECHNIKI MANUALNE Z CAŁEGO ŚWIATA

ZMYSŁOWY MASAŻ ŚWIECĄ
Nasze świece do masażu to kompozycja szlachetnych składników: wosku 
pszczelego i oleju kokosowego, które sprawiają że skóra stanie się delikatna  
i bardziej elastyczna. Dzięki wyjątkowemu zapachowi i delikatnemu światłu, świece 
tworzą wyjątkową atmosferę zabiegu. Zabieg na świecy, to wyjątkowe doznanie dla 
ciała i umysłu. Temperatura topnienia wynosi około 50–60°C, dzięki czemu może 
być stosowany bezpośrednio na skórę, dając miłe uczucie ciepła. 

Do wyboru przez Gości świece, których zapachy zmieniają się sezonowo:
• Cytrusowa (pomarańcza, trawa cytrynowa) – wiosna / lato
• Egzotyczna (kokos, mięta) – lato
• Pałacowa (dzika róża) – lato / jesień
• Korzenna (kardamon i cynamon) – jesień / zima 

DODATKOWE OPCJE: Masaż dla par, powitalny rytuał na stopy.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI WULKANICZNYMI
Za ojczyznę masażu gorącymi kamieniami uważa się Indie, gdzie zabiegi tego 
rodzaju wykonywano w celu rytualnego oczyszczenia już 5000 lat temu. Wpływ 
gorących kamieni na łagodzenie różnego rodzaju bólów znano też w Starożytnym 
Rzymie. Obecnie masaż ten wykonywany jest przy pomocy gładkich, czarnych, 
bazaltowych kamieni, ogrzewanych przed zabiegiem do temperatury około 50°C. 
Do celów leczniczych wykorzystuje się kamienie pochodzenia wulkanicznego, 
najczęściej z obszarów Hawajów i Bali, naturalnie wyszlifowane falami morskimi. 
Masaż gorącymi kamieniami jest masażem całościowym, łączącym w sobie kilka 
technik terapeutycznych: termoterapię, masaż limfatyczny, elementy masażu 
klasycznego. 

DODATKOWE OPCJE: Masaż dla par, powitalny rytuał na stopy.





60 min

60 lub 90 min

NA ŻYCZENIE, KAŻDY MASAŻ MOŻE BYĆ POPRZEDZONY 
ZABIEGIEM NA CIAŁO INSTITUT ESTHEDERM – BODY ESSENTIAL

MASAŻ CIAŁA
TECHNIKI MANUALNE Z CAŁEGO ŚWIATA

MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI
Masaż gorącymi stemplami ziołowymi wywodzi się z Tajlandii, gdzie stosowany jest 
już od ponad 400 lat. Zgodnie z tradycją, zabieg ten wykonywany jest przy użyciu 
specjalnie przygotowanych, jednorazowych, bawełnianych sakiewek (stempli), 
wypełnionych aromatycznymi ziołami, owocami i przyprawami o właściwościach 
leczniczych. Bezpośrednio przed rozpoczęciem masażu, stemple zanurza się  
w gorącym oleju i podgrzewa do temperatury, która pozwala uwolnić z ziół olejki 
eteryczne, a następnie masuje się nimi ciało. Masaż stemplami polega na szybkich, 
punktowych dotknięciach, z których każde zakończone jest lekkim dociśnięciem 
stempla. W miarę utraty ciepła przez stemple, masaż staje się coraz bardziej 
intensywny, a substancje czynne z roślin bez trudu przenikają w głąb ciała. Zioła, 
stanowiące wypełnienie stempli, dobierane są indywidualnie. 

Do wyboru dla Gości stemple występują w następujących nutach zapachowych:
• Kokos – regeneracja, ujędrnienie
• Róża z ryżem – redukcja stresu
• Tajskie zioła – wzmocnienie układu odpornościowego
• Trawa cytrynowa - pobudzenie

DODATKOWE OPCJE: Masaż dla par, powitalny rytuał na stopy.

MASAŻ KIJAMI BRZOZOWYMI
To nasza propozycja dla Gości pragnących doznać dobrodziejstw skutecznego, 
stymulującego masażu. Ten wyjątkowy masaż wykonywany jest przy użyciu gładkich 
kijów brzozowych w połączeniu z olejem z brzozy. Wygładza skórę i natychmiastowo 
poprawia jej wygląd. Dotyk i bodźce o różnym natężeniu w połączeniu z płynnymi 
ruchami masażu rozładowują napięcie i stymulują metabolizm. Rezultatem jest 
uczucie lekkości, ujędrnienie skóry i lepszy przepływ limfy. Stanowi idealne 
uzupełnienie treningu w naszej strefie Fitness & Gym. Efekt to rozluźnienie napięć 
mięśni po treningu, wymodelowanie sylwetki, działanie antycellulitowe.

DODATKOWE OPCJE: Jako dodatek do pakietów odchudzających.





PIELĘGNACJA DŁONI, STÓP I PAZNOKCI
 
Zwieńczeniem profesjonalnej pielęgnacji twarzy i ciała są zabiegi na dłonie  
i stopy, przywracające skórze jedwabistą gładkość oraz piękny wygląd paznokci 
dopasowany do Twoich upodobań, okazji czy ulubionych strojów. Dłonie są częścią 
ciała najbardziej narażoną na nieprzyjazne działanie czynników zewnętrznych 
każdego dnia, stanowiąc jednocześnie wizytówkę zadbanej kobiety. Proponujemy 
zabiegi poprawiające kondycję i wygląd zarówno płytki paznokci jak i skóry dłoni 
i stóp.

MANICURE / PEDICURE KLASYCZNY
Jest to kompleksowy zabieg pielęgnacyjny, dzięki któremu paznokcie będą zadbane, 
a skóra dłoni/stóp nawilżona i zregenerowana. Szeroka gama kolorystyczna  
i wyjątkowa trwałość lakieru pozwalają na cieszenie się swoim ulubionym kolorem.

MANICURE / PEDICURE OPI
Manicure / Pedicure OPI na produktach linii GELCOLOR to profesjonalny zabieg, 
który zapewni piękny, naturalny wygląd paznokci aż do 14 dni. Kolor jest pełen  
diamentowego blasku, nie ściera się i nie odpryskuje.

RYTUAŁ SPA MANI – RYTUAŁ SPA PEDI
Rytuał, który zadba o przesuszone i zmęczone dłonie oraz odżywi skórki i płytkę 
paznokci. W zabiegu wykonywany jest peeling oraz profesjonalny masaż przy 
użyciu naturalnych olei bogatych w witaminy i ekstrakty z roślin i owoców. Dłonie 
po zabiegu odzyskują gładkość i delikatność, a paznokcie są wzmocnione.





Poczuj to miejsce wszystkimi zmysłami

BIOLOGIA WSPARCIEM DLA KOSMETOLOGII




