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Willa Spa to kraina harmonii pomiędzy 
ciałem, duchem i umysłem. Miejsce,  
które łączy w sobie unikalną strefę  
wellness oraz nowoczesną strefę beauty.

Cisza, spokój, subtelny luksus, to wszystko tworzy wyjątkowe miejsce, gdzie czas zatrzymuje się po to abyś mógł 

zaufać profesjonalistom, ludziom pełnym pasji, dokładającym wszelkich starań aby Gość, który zdecyduje się na 

skorzystanie z naszych usług mógł poddać się najwyższej jakości zabiegom pielęgnacyjnym.

Współpracujemy z marką kosmetyczną, która zaliczana jest do liderów innowacyjności technologicznej na rynku 

kosmetyki profesjonalnej.

WILLA SPA - SEKRET TWOJEJ URODY
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Willa SPA

Twarz
Podstawowa 
pielęgnacja 
twarzy
CUVE PRESTIGE Eliksir młodości
To luksusowa pielęgnacja dla każdego typu cery po 35 r. życia 

oparta na unikatowym składzie.Łączy ona substancje anti-aging 

naturalnego pochodzenia z odkryciami naukowymi w techno-

logii high-tech. Pooduje m.in. redukcje podbródka, wypełnienie 

zmarszczek, nadanie skórze jędrności i elastyczności.

      420 zł

XTREME HIALURONIC Hialuronowa Infuzja
Hialuronowa infuzja w zabiegu wykorzystana została w celu wy-

gładzenia konturów twarzy. Opracowanie systemu nakładania 

konstrukcji podtrzymującej owal twarzy z elastycznych bandaży 

wraz z wyznaczonym kierunkiem aplikacji modelująco-wzmac-

niającego kremu i techniką ręcznego masażu.Cera staje się jędr-

na, wygładzona, a zmarszczki i drobne linie stają się mniejsze

      360 zł

HYALURONIC Zabieg z kwasem hialuronowym
To skuteczna pielęgnacyjna skóry z niedoborami wilgoci, łusz-

czącej się i słabo napiętej. W preparatach został wykorzystany 

kwas hialuronowy, który poprawia w znaczący sposób stopień 

nawilżenia naskórka.

      350 zł

CEREMONY OF GOLD Zabieg z 24-karatowym złotem
Ceremony of Gold to rytuał piękna i potęga wewnętrznej mocy 

jaka płynie z płatków 24-karatowego złota. Cenne składniki ak-

tywne przenikają przez naskórek stymulując produkcję kolage-

nu i elastyny,dzięki czemu wzrasta napięcie i sprężystość skóry. 

Mikroskopijne drobiny złota kamuflują drobne zmarszczki dzięki 

zjawisku odbicia światła. 

      680 zł

REPAGEN NOIR Kawior oraz komórki macierzyste  
z czarnych winogron
Repagen® NOIR uosabia najnowszą wiedzę z zakresu badań nad 

zapobieganiem starzeniu się skóry i przy zastosowaniu inno-

wacyjnych technik przeciwdziała najistotniejszym czynnikom 

wywołującym ten proces. Tajemnica jego działania tkwi we 

współdziałaniu 3 komponentów: ekstraktu z kawioru, komórek 

macierzystych z winogron i ekstraktu mineralnego Hema’Tite®.

Repagen® NOIR to luksusowa pielęgnacja antystarzeniowa, na 

którą zasługuje Twoja skóra

      420 zł

MEN DRY SKIN Linia dla mężczyzn
Wrażliwa męska skóra znajdzie w tym zabiegu sojusznika, otrzy-

mując natychmiastową pomoc podczas programu pielęgnacyj-

nego, ukierunkowanego na wyciszenie, uzupełnienie niedoboru 

wilgoci i pobudzenie procesów regeneracyjnych.

      390 zł

TWARZ TWARZ
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Zabiegi 
uzupełniające
na twarz
BEAUTY LIPS Zabieg regenerujący na usta
       50 zł / do zabiegu 40 zł

BEAUTY EYES Zabieg na okolice oczu
       60 zł / do zabiegu 50 zł

MASKA ALGOPLASTYCZNA ZE ZŁOTEM
       140 zł

MASKA PEPTYDOWA
      190 zł

MASKA HYDRA FLASH
       140 zł

PEELING KAWITACYJNY
       60 zł*

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
       100 zł*

* Przy połączeniu zabiegów z wybraną maską algoplastyczną lub peptydową 10% 

zniżki. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

TWARZ TWARZ
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STRI - PEXAN Zabieg z komórkami macierzystymi jabłek
Znajduje tu zastosowanie substancja aktywna zawarta w komór-

kach macierzystych jabłek, pozyskiwana ze specjalnej ich odmiany, 

która zawarta jest we wszystkich produktach wchodzących w skład 

serii STRI-PeXan PHYTO STEM CELL TECHNOLOGY. Przyczynia się 

ona do ochrony DNA i przeciwdziała przedwczesnemu starzeniu 

się skóry.

      370 zł

Zabieg do skóry wrażliwej
Ekskluzywna terapia na twarz kwasami-chemabrazja-Kwasy znaj-

dują swoje miejsce we współczesnej kosmetologii i dermatologii. 

Ich fenomen jest rezultatem bardzo szerokiego spektrum działania 

oraz wysokiej efektywności w leczeniu różnych problemów skórnych.

      300 zł

Zabieg dla skóry problematycznej
Zabieg do pielęgnacji skóry z problemami i skłonnej do podrażnień

      190 zł

EXPRESS LIFT– nad zabiegiem do skóry wrazliwej
Nowarorski i jedyny taki zabieg w Polsce, dla każdego typu cery wy-

magającej błyskawicznej odnowy i regeneracji! Zapewnia widocz-

ny i natychmiastowy efekt liftingu twarzy

      160 zł



ZABIEGI Z UŻYCIEM ŚWIATŁA PODCZERWONEGO  
VITALASE
Najnowsza technologia wspomagająca walkę z procesem starze-

nia się skóry. Dzięki zastosowaniu słabej podczerwieni pozwala 

usunąć wiele nieestetycznych zmian na twarzy i ciele. Następuje 

poprawa gęstości i struktury skóry, wygładzenie blizn, ujędrnie-

nie skóry twarzy i ciała. Pozwala zapewnić szybki i trwały efekt. 

Rekomendujemy wykonanie serii zabiegów 6-10 w celu optyma-

lizacji efektów.

        60 zł - okolice oka

      100 zł - modelowanie twarzy

ZABIEGI Z UŻYCI EM ŚWIATŁ A IMPULSOWEGO IPL + RF
Dzięki najnowszej technologii wiązki światła mogą docierać na 

różne głębokości skóry i działać wielokierunkowo, z jednej strony 

stymulować produkcję kolagenu, z drugiej – likwidować wszel-

kie plamki, włoski, zmarszczki i zaczerwienienia. Polecany tak-

że przy rumieniu i rozszerzonych naczyniach, przebarwieniach 

słonecznych, braku elastyczności i gładkości skóry oraz trądziku. 

Rekomendujemy wykonanie serii zabiegów 6-10 w celu optyma-

lizacji efektów.

      100 zł - fotoodmładzanie twarz

      150 zł - twarz, szyja

        90 zł - dekolt okolice oka

      100 zł - fotoepilacja: twarz (górna warga, broda) / bikini / pachy

      150 zł - łydki / uda / przedramiona

ZABIEGI Z UŻYCI EM FAL RADIOWYCH RF
Fale radiowe – Lifting bez skalpela

Najnowsza bezoperacyjna metoda modelowania twarzy. Efekt 

liftingu i ujędrnienia uzyskiwany poprzez stymulację i produkcję 

włókien kolagenowych. Działanie fal radiowych pozwala spłycić 

zmarszczki, wygładzić cerę a przede wszystkim przywrócić skó-

rze młodzieńczy wygląd.

      150 zł - twarz

      180 zł - twarz, szyja, dekolt

        70 zł - okolice oka

TWARZ TWARZ
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Zabiegi na twarz 
przy użyciu 
specjalistycznych 
urządzeń
MEZOTERAPIABEZIGŁOWA SkinShooter HC3
Skinshooter to mezoterapia bezigłowa, która wykorzystuje natural-

ne zjawiska elektro – osmozy i mezoporacji w błonie komórkowej 

komórek naskórka otwierając się kanaliki wodne(normalnie służące 

jako droga transpiracji wody) przezktóre zostaje wtłoczona sub-

stancja. Po zastosowaniu Skinshootera można zobaczyć następują-

ce efekty niezależnie od zastosowanego koktajlu:

•	 redukcja zaczerwienienia

•	 rozjaśnienie zmian barwnikowych, piegów

•	 zmniejszenie zanieczyszczenia skóry

•	 nawilżenie,dotlenienie, poprawa mikrokrążenia skóry

•	 poprawa elastyczności i gęstości skóry

•	 rozluźnienie mięśni twarzy

•	 zmniejszenie sińców pod oczami

Ponad to kuracja ma działanie długofalowe:

•	 przeciwdziała utracie wody

•	 chroni skórę prze przesuszeniem

•	 przeciwdziała utracie napięcia i elastyczności skóry

•	 przeciwdziała powstawaniu zmarszczek

      250 zł - zabieg / 1500 zł - seria 8 zabiegów



Willa SPA

Ciało
Zabiegi 
pielęgnacyjne 
na ciało
SUNG REI Balijski rytuał kolorów
Rytuał jest połączeniem fito- i aromaterapii z masażem relaksa-
cyjnym, zaczerpniętym z tradycji balijskiej. Jego subtelne ruchy 
przynoszą uczucie głębokiego relaksu i odprężenia. Jednocze-
śnie bogata kompozycja naturalnych ekstraktów owoców pas-
siflory, ananasa, daktyla chińskiego z olejami: sojowym, pestek 
mango na bazie masła Shea pobudzają skórę do aktywacji ener-
gii komórkowej i jej sił witalnych pobudzając funkcje uśpionych 
komórek i rewitalizując pielęgnowaną skórę. Produkty SUNG-REI 
oferowane są w czterech kolorach, dających odmienne rodzaje 
pobudzenia duchowego różniących się składem zastosowanych 
w nich składników. Przed rozpoczęciem zabiegu, sprecyzowane 
zostają indywidualne potrzeby klientki, która wybiera najbliższy 
sobie kolor spośród czterech propozycji. 
      Rytuał sung - rei stopy 120 zł
      Rytuał sung - rei balijski na ciało 260 zł
      Rytuał sung - rei na ciało i stopy 350 zł

BODY BANDAGE SLIM  210 zł
Zabieg z wykorzystaniem techniki bandażowania ciała przy uży-
ciu bandaża wyszczuplającego. Ma właściwości oczyszczające, 
skutecznie wspiera kuracje odchudzające. Działa napinająco na 
naskórek. Odwadnia tkankę łączną. Pobudza przemianę komór-
kową skóry.

BODY BANDAGE COFFE 210 zł
Zabieg z wykorzystaniem techniki bandażowania ciała. Bandaz 
antycellulitowy przeznaczony do każdego typu skóry. Przyspie-

sza spalanie tkanki tłuszczowej, napina naskórek, czego efektem 
jest bardzo gładki wygląd skóry, odwadnia tkankę łączną.

KAWOWY RYTUAŁ NA CIAŁO  200 zł
Rrytuał, który od początku do końca przepełni zmysły aromatycz-
nym zapachem świeżo palonych ziaren kawy. Kawa, bogata w 
kofeinę, posiada właściwości antycellulitowe i wyszczuplające. 
Przyspiesza przemianę materii, wspomaga usuwanie toksyn z 
organizmu i neutralizację wolnych rodników.

MLECZNY RYTUAŁ NA CIAŁO 200 zł
To rytuał na całe ciało, który gwarantuje regenerację i wzmocnie-
nie bariery ochronnej skóry, błyskawiczne działa przeciwzapalnie
i łagodzi podrażnienia w szczególności po opalaniu, a także spo-
walnia procesy starzenia skóry. Zabieg oparty na kozim mleku i 
śliwce chińskiej lychee to królewska uczta dla ciała i ducha.

CZEKOLADOWY RYTUAŁ NA CIAŁO 200 zł
To poprawiający nastrój czekoladowy rytuał na całe ciało, do któ-
rego wykorzystane zostało bogate w cynk, magnez, wapń masło 
z owoców kakaowca. Pobudza krążenie oraz odbudowuje barie-
rę lipidową skóry, nadając jej przy tym ładny koloryt.

Peelingi ciała
PEELING CIAŁA THAL MARIN  130 zł
Połączenie olejów roślinnych z solą morską i algami zapewnia 
gruntowne oczyszczenie skóry

PEELING CZEKOLADOWY  130 zł

PEELING MLECZNY 130 zł

PEELING KAWOWY 130 zł

CIAŁO CIAŁO
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Willa SPA

Masaże
Masaże
Masaż gorącą czekoladąz miętą całego ciała
Relaksujący masaż całego ciała gorącą czekoladą, który rozgrze-
wa i pobudza ukrwienie.Dziękizawartym takim składnikom jak, 
masło shea, olejek migdałowy, kakao również nawilża i wygładza 
skórę.
     190 zł

Masaż gorącą świecącałego ciała
Jedwabisty dotyk ciepłego oleju pochodzącego z rozgrzanej 
świecy w połączeniu ze zniewalającym zmysły zapachem spra-
wiają, że masaż staje się wyjątkową ceremonią wprowadzającą w 
stan głębokiego odprężenia.
     160 zł

Masaż klasyczny
Działa przeciwbólowo, polepsza odżywianie tkanek, reguluje 
napięcie mięśniowe, uaktywnia przepływ krwi i limfy, odpręża i 
relaksuje ciało. 
      150 zł - Masaż całego ciała
        90 zł - Masaż pleców, szyi i karku

Masaż ciepłymi olejami
Wyciszający, rytualny masaż ciepłymi olejami wprowadza w stan 
głębokiego odprężenia. Oczyszcza organizm, przywraca natural-
ną harmonię ciała, eliminuje stres i negatywne emocje oraz przy-
wraca równowagę energetyczną całemu ciału.
      140 zł - Masaż całego ciała
        80 zł - Masaż pleców, szyi i karku

Masaż gorącymi kamieniamicałego ciała
Masaż łączy w sobie oddziaływania termoterapii i masażu limfa-
tycznego, używa się również technik z masażu klasycznego.
Ciepło płynące z kamieni oraz spokojne, powolne ruchy podczas 
wykonywania masażu, pozwalają na maksymalne rozluźnienie 
mięśni napiętych po całym dniu pracy.
      220 zł

Masaż twarzy
      60 zł

Masaż głowy
Pozwala na zredukowanie stresu, pomaga w poprawie wyglądu 
i kondycji włosów.
      60 zł

Masaż nóg i stóp
Nieoceniony dla osób ze stojącym trybem życia, z nadwaga, no-
szących ciasne obuwie i na wysokim obcasie. Polecane dla osób 
uprawiających sport, biegi, narciarstwo, kolarstwo, wspinaczkę 
górską, zbawienny dla kobiet w ciąży.
      100 zł

MASAŻE MASAŻE
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Dodatkowe 
zabiegi 
kosmetyczne
Opalanie natryskowe SunFX z peelingiem całego ciała - opa-
lanie natryskowe SunFX to propozycja dla wszystkich tych, którzy 
pragną cieszyć się piękną opalenizną, zachowując młodość i zdro-
wie swojej skóry, bez ryzyka przedwczesnego starzenia się, alergii i 
nowotworów.

 200 zł

REGULACJA BRWI  20 zł
HENNA BRWI Z REGULACJĄ  35 zł
HENNA BRWI I RZĘS  40 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp
Manicure klasyczny 70 zł
Manicure hybrydowy 75 zł
Manicure japoński 60 zł
Pedicure klasyczny 110 zł
Pedicure hybrydowy 115 zł
BEAUTY HANDS Regenerująco odżywczy zabieg na dłonie
 60 zł / do zabiegu 50 zł

Depilacja
Wąsik  20 zł
Wąsik i broda  30 zł
Ręce 90 zł
Ramiona 50 zł
Nogi  120 zł
Bikini 50 zł
Pachy  40 zł
Plecy  60 zł

REGULAMIN WILLA SPA
Masaż gorącą czekoladąz miętą całego ciała

1. Strefa SPA czynna jest codziennie w godzinach 10:00-22:00
2. Prosimy o przybycie do Willa Spa min. 5 minut przed zaplanowanym zabiegiem.
3. Dla nas wszyscy Goście są jednakowo ważni i szanujemy ich czas, dlatego spóźnienie się na zabieg spowoduje skrócenie czasu jego 

wykonania.
4. Gości hotelowych prosimy o przybycie do spa lounge w szlafroku i kapciach hotelowych
5. Dla gości spoza hotelu udostępniamy szatnie, z wyposażonymi szafkami, gdzie znajdą Państwo szlafrok, kapcie, bieliznę jednorazową 

oraz ręcznik.
6. Prosimy o przybywanie do Spa bez kosztowności i biżuterii, o zdjęcie której prosimy przed zabiegiem.Willa Spa nie ponosi odpowie-

dzialności za zgubione elementy biżuterii i inne kosztowności.
7. Do korzystania z pełnego wachlarza zabiegów zapraszamy Gości powyżej 16 lat.
8. Prosimy o niewnoszenie i niekonsumowanie alkoholu przed i w trakcie wizyty w Spa.

Rezygnacje
1.  Jeżeli Państwo nie możecie przybyć na zabieg lub spóźnicie się, prosimy o kontakt telefoniczny, co pozwoli na dostosowanie nasze-

go grafiku pracy.
2. Za usługi odwołane później niż na 4 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana będzie opłata w wysokości 50%  

wartości zamówionej usługi.
3. Goście zostaną obciążeni 100% wartości zamówionej usługi w wypadku  nie odwołania i nie przybycia na zaplanowany zabieg.  

W przypadku umówienia się na zabieg do uzgodnienia, kwota obciążenia równa się 100zł.

Domowe Spa
Aby przedłużyć i dopełnić efekt pielęgnacji w Spa, zapewniamy możliwość zakupu produktów, dzięki którym będziesz mógł kontynu-
ować terapię Spa w domu.

Kontakt Spa 89 642 47 85 wew.409

Rezerwując zabieg akceptujesz warunki regulaminu Willa Spa

Życzymy Państwu miłego pobytu w WILLA SPA.



Willa Port Conference Resort & Spa****

ul. Mickiewicza 17

tel.: 89 642 47 85

e-mail: spa@willaport.pl

www.willaport.pl


