
 

 

 

 

 

MENU ZABIEGÓW 
 

KLAPP Cosmetics 

KLAPP Cosmetics jest wiodącym europejskim producentem profesjonalnych kosmetyków, 
zaliczanym do liderów innowacyjności bio-technologicznej. W swoich recepturach 
wykorzystuje najbardziej zaawansowane kompleksy aktywne, o naukowo potwierdzonym 
działaniu,  
a także innowacje z zakresu inżynierii tkankowej. Połączenie wiedzy, skrupulatnych badań 
naukowych i nowoczesnej koncepcji spersonalizowanej pielęgnacji wiele razy 
doprowadziło markę KLAPP do zdobycia prestiżowej, światowej nagrody BEAUTY 
AWARD. 

Wiele oferowanych w Spa & Wellness Bachleda Resort zabiegów KLAPP to zabiegi 
setowe, są to hermetycznie zapakowane, wysoko skoncentrowane i przeznaczone 
wyłącznie dla jednego Klienta zestawy produktów. Taka koncepcja przygotowania 
zabiegu, pozwala na minimalizację użycia konserwantów przy maksymalizacji stężeń 
substancji czynnych. Ponadto bogata gama produktów do pielęgnacji domowej pozwala 
wzmacniać efekty zabiegu każdego dnia. 

 

SAINT MALO 

Saint Malo to unikatowa, francuska marka kosmetyczna. Marka naturalna, zdrowotna, 
ściśle współpracująca z placówkami badawczymi w zakresie biotechnologii morskiej. Jest 
odkrywcą unikatowego składnika w kosmetyce - ekstraktu z ostrygi, który ma widoczną 
skuteczność  
w opóźnianiu procesów starzenia. Preparaty marki bogate są w naturalne składniki: mirrę, 
mirt, lawę wulkaniczną, itp. Znajdziecie tam Państwo także rzadko wykorzystywane oleje 
roślinne, takie jak olej z żurawiny czy z czerwonej palmy.  

 



 

PIELĘGNACJA TWARZY 
PROGRAM NAWILŻAJĄCY 

 
HYALURON INFUSION KLAPP – trwałe nawilżenie i odbudowa 
zabieg setowy 

Zabieg „SOS” skóry odwodnionej i skłonnej do przesuszeń. W czasie zabiegu, poprzez 
innowacyjną technikę nakładania bandaży, wymodelowany zostaje owal twarzy, 
a skóra staje się jędrniejsza, wygładzona, z mniej zdefiniowanymi zmarszczkami 
i drobnymi liniami.  

Czas: 60 min | Cena: 460 zł  

 

MORSKIE NAWILŻENIE SAINT MALO – przywrócenie równowagi wodnej i poprawa jędrności 

Zabieg równoważący procesy odpowiedzialne za nawilżanie skóry, przywracający równowagę 
wodną. Skóra staje się miękka, nawilżona, ujędrniona oraz bardziej elastyczna. Zabieg oparty 
o roztwór soli morskiej, minerały i ekstrakty z alg. Idealny dla poszukujących rozwiązań typu 
„natura wsparta nauką”. 

Czas: 50 min | Cena: 290 zł 

 

PROGRAM ROZJAŚNIAJĄCY  
SKÓRA Z PRZEBARWIENIAMI, ZIEMISTA I NIEDOTLENIONA 

 

FACE INFUSION C PURE KLAPP – energetyzacja skóry, rozjaśnienie i lifting 
zabieg setowy 

Intensywny zabieg z bogactwem składników hamujących proces starzenia, mający na 
celu poprawę struktury, napięcia i nawilżenia skóry, a poprzez delikatne działanie 
złuszczające również wygładzenie szorstkiego naskórka i wyrównanie jego kolorytu. 
Natychmiastowe rozświetlenie widoczne jest bezpośrednio po zabiegu.  

Czas: 60 min | Cena: 450 zł 

 

MARINE RADIANCE SAINT MALO – detoks i rozświetlenie  

Zabieg odmładzająco-rozświetlający, który dzięki zawartości składników pochodzenia 
morskiego, w pierwszym etapie oczyści skórę, a w kolejnych pozwoli nasycić ją 
minerałami, witaminami (wysokie stężenie witaminy C) i pierwiastkami śladowymi. 
Doskonały dla osób poszukujących luksusowych rozwiązań kosmetycznych typu 
„natura wsparta nauką”. Pozostawia skórę uspokojoną, miękką i rozjaśnioną.  

Czas: 60 min | Cena: 310 zł 



 

PROGRAM LIFTINGUJĄCY 
AKTYWNA REDUKCJA ZMARSZCZEK 

 

EXPRESS LIFT KLAPP - błyskawiczny lifting 

Doskonały zabieg bankietowy dla każdego rodzaju skóry, a w szczególności tej 
wymagającej poprawy owalu twarzy i redukcji zmarszczek. Podczas zabiegu mięśnie 
twarzy poddawane są aktywnemu treningowi manualnego liftingu. Efekt liftingu dopełnia 
wyspecjalizowana ampułka z efektem push-up. 

Czas: 45 min | Cena: 240 zł 

 

COLLAGEN FILL-UP THERAPY KLAPP – lifting, głębokie nawilżenie i regeneracja 
zabieg setowy 

Idealny zabieg dla każdej skóry. Łączy w sobie cechy liftingu, nawodnienia i ochrony. 
Składniki w nim zawarte podnoszą odporność skóry na szkodliwy wpływ środowiska. 
Pielęgnacja ta opóźnia procesy starzenia, wspomaga procesy metaboliczne komórek 
i ich regenerację.  

Czas: 60 min | Cena: 450 zł 

 

GLOBAL ANTI-AGE SAINT MALO – witalizacja i działanie przeciwzmarszczkowe 

Witalizujący zabieg przeciwzmarszczkowy o wielokierunkowym działaniu. To globalna 
pielęgnacja skóry dojrzałej zmniejszająca zmarszczki mimiczne oraz rozluźniająca 
napięcie mięśni twarzy. Doskonały dla osób poszukujących luksusowych rozwiązań 
kosmetycznych typu „natura wsparta nauką”. Genialny jako wsparcie skóry 
przemęczonej chemią środowiskową. 

Czas: 60 min | Cena: 360 zł 

 

PROGRAM OCZYSZCZAJĄCY  
SKÓRA TŁUSTA I MIESZANA 

 

BLACK COAL KLAPP – detoks i oczyszczenie 

Wyjątkowa terapia oczyszczająca dla skóry wymagającej usunięcia toksyn, zwężenia 
porów oraz efektu zmatowienia. Doskonały zarówno w przypadku kobiecych jak 
i męskich twarzy. Zawartość aktywnego węgla sprzyja wyrównaniu struktury skóry 
i zmniejszeniu tendencji do przetłuszczania się. Zabieg poprzedzony jest nieinwazyjnym 
oczyszczaniem za pomocą peelingu kawitacyjnego. 

Czas: 50 min | Cena: 270 zł 



 

MĘSKA PRZESTRZEŃ 

 

MEN TREATMENT KLAPP – kompleksowa pielęgnacja męskiej skóry 
zabieg setowy 

Zabieg dedykowany męskiej skórze, który silnie odżywia i nawilża bez efektu 
przetłuszczenia! Skomponowany tak, by pozostawiać skórę odświeżoną, ukojoną, 
nawilżoną i pełną zdrowego blasku. Docenią go przede wszystkim Panowie, których 
skóra źle znosi golenie i często ulega podrażnieniom. 

Czas: 60 min | Cena: 390 zł 

 



 

PIELĘGNACJA CIAŁA 
PEELINGI CIAŁA 

 

PEELING ECO SPA - dla tych, którzy cenią naturalną pielęgnację i subtelne zapachy. 
Peeling pozwala  
w ekspresowym czasie przywrócić skórze jedwabistą gładkość i znacząco poprawić jej 
koloryt.  
Wydłużona wersja Long wzbogacona jest o masaż. 

Czas: 25 min | Cena: 140 zł 
Long: 75 min | Cena: 360 zł 

PEELING OWOCOWY - dla tych, którzy lubią egzotyczne, słodkie zapachy. Peeling 
pozwala w ekspresowym czasie przywrócić skórze jedwabistą gładkość i znacząco 
poprawić jej koloryt. 
Wydłużona wersja Long wzbogacona jest o masaż. 

Czas: 25 min | Cena: 140 zł 
Long: 75 min | Cena: 360 zł 

 

KURACJE & RYTUAŁY 
 PROGRAMY SPECJALNE 

 

CZEKOLADOWY MASAŻ BIO – pielęgnacja i zmysłowy relaks 

Zabieg dla osób ceniących naturalne kosmetyki i techniki pracy z ciałem. Masaż 
wykorzystuje wysokogatunkową czekoladę oraz olej z orzechów makadamia 
o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwstarzeniowych oraz gojących. Masaż 
poprawiający nastrój, a także koloryt skóry.  

Czas: 50 min | Cena: 260 zł 

 

PODRÓŻ DO INDII SAINT MALO – odżywienie i nawilżenie 

Rytuał dla osób potrzebujących bezkompromisowego relaksu i podniesienia nawilżenia 
skóry. Bazuje na bogactwach naturalnych: sproszkowanych skorupkach ostryg, solach 
mineralnych i pierwiastkach śladowych - remineralizuje i odżywia.  

Czas: 80 min | Cena: 380 zł 

 

 

 



 

PODRÓŻ NA SYCYLIĘ SAINT MALO – regeneracja i odmłodzenie 

Dla tych, których ciało potrzebuje oczyszczenia i regeneracji. Rytuał bazujący na darach 
klimatycznych słonecznej Sycylii: proszku z lawy wulkanicznej, wodzie termalnej ze 
Sclafani Bagni - oczyszcza, regeneruje oraz działa przeciwstarzeniowo.  

Czas: 80 min | Cena: 380 zł 

 

PODRÓŻ NA MADAGASKAR SAINT MALO – rozświetlenie i modelowanie 

Dla osób, których ciało potrzebuje konturowania, a skóra blasku. Rytuał rozświetlająco-
modelujący na bazie kokosa i piasku morskiego oraz kwiatach hibiskusa, o niebywale 
egzotycznym zapachu - przyspiesza przemianę materii i pięknie rozświetla skórę.  

Czas: 80 min | Cena: 380 zł 

 

PODRÓŻ NA KARAIBY SAINT MALO – detoks i drenaż 

Zabieg z myślą o tych, których ciało potrzebuje drenażu i detoksykacji. Rytuał 
z intensywnie zieloną, cytrusową maską, która stymuluje mikro-cyrkulację i proces 
oczyszczania, wykazując także działanie chłodzące.  

Czas: 80 min | Cena: 380 zł 

 

PODRÓŻ NAD BAŁTYK SAINT MALO – ujędrnienie i wzmocnienie 

Rytuał na bazie peelingu z drobinkami bursztynu. Dla osób, których skóra potrzebuje wzmocnienia, 
regeneracji i ujędrnienia. Rytuał bogaty w olej rokitnikowy, algę polarną oraz ekstrakt z różeńca 
górskiego. Zwiększa odporność na stres, odbudowuje i ujędrnia.  

Czas: 80 min | Cena: 380 zł 

 

MASAŻE CIAŁA 

 

AUTORSKI MASAŻ FIRMOWY 

Masaż dla potrzebujących troski od stóp do głów. Specjalnie opracowane pod nadzorem 
zespołu rehabilitantów i fizjoterapeutów techniki masażu, obejmujące stopy, dłonie oraz 
głowę - pozwolą cieszyć się brakiem napięcia w ciele, uwolnieniem od nadmiaru trosk oraz 
jedwabiście gładką skórą ciała.  

Czas: 75 min | Cena:380 zł 
Long: 90 min | Cena: 420 zł 

 



 

„PODRÓŻ MARZEŃ” DE SAINT MALO 

Masaż opracowany w Les Thermes Marins de Saint Malo jako składowa rytuałów 
pielęgnacyjnych ciała. Oparty o techniki relaksacyjne z elementami masażu drenującego. 
Redukuje napięcie, stres i wspomaga oczyszczanie organizmu z nadmiaru toksyn. Masaż 
wykonywany jest na markowym kremie z koprem morskim i algami spirulina 
o wyjątkowych właściwościach przeciwstarzeniowych. 

Czas: 50 min | Cena: 230 zł 

 

MASAŻ KLASYCZNY 

Najbardziej znany rodzaj masażu, który wykorzystuje sekwencje określonych ruchów. 
Działa przeciwbólowo, reguluje napięcia mięśniowe, dotlenia i stymuluje tkanki. 
Regeneruje mięśnie i zwiększa ich sprężystość. Jest to masaż, który powinien stanowić 
podstawowy element dbania o własny dobrostan psychofizyczny. 

Czas: 50 min | Cena: 220 zł 

 

MASAŻ SPORTOWY 

Masaż intensywnie odbudowujący mięśnie po wzmożonym wysiłku, znacznie 
intensywniejszy od masażu klasycznego. Rozluźnia i likwiduje powstałe na skutek 
uprawiania sportu napięcia, dając poczucie ulgi oraz zabezpiecza przed kontuzjami. 
Stanowi "sportowe S.O.S.”. 

Czas: 25 min | Cena: 170 zł 
Czas: 50 min | Cena:250 zł 

 

MASAŻ TERAPEUTYCZNY KRĘGOSŁUPA 

Specjalistyczna terapia kręgosłupa, stanowiąca połączenie indywidualnie dobranych 
technik masażu, m.in. punktów spustowych, wschodnich meridianowych, tkanek 
głębokich, techniki manualnej, segmentarnej, tensegracyjnej, centryfugalnej, 
izometrycznej, etc. Masaż polecany wszystkim, którzy zmagają się z problemami 
w obrębie kręgosłupa oraz innymi dysfunkcjami narządu ruchu. 

Czas: 50 min | Cena: 260 zł 

 

MASAŻ STÓP 

Relaksacyjny masaż stóp, który przyniesie ulgę zarówno Paniom lubiącym spacer na 
szpilkach, jak i wszystkim górskim piechurom. Masaż odprężający z elementami 
refleksoterapii. 

Czas: 25 min | Cena: 130 zł 

 



 

MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ - AROMA 

Relaksacyjny masaż wykonywany za pomocą aromatycznej mieszanki odżywczych 
olejów i masła shea, które pod wpływem płomienia świecy przechodzą ze stanu stałego 
w postać płynną. Masaż, dzięki płynnym ruchom i ciepłu pozwala na skuteczne 
odprężenie, pozostawiając skórę miękką i otuloną delikatnym zapachem. 

Czas: 50 min | Cena: 250 zł 

 

MASAŻE TAJSKIE 

 

Klasyczny masaż tajski 

Połączenie technik akupresury oraz jogi pasywnej. Masaż koncentruje się na uciskach 
odpowiednich miejsc, które wykonywane są nie tylko dłońmi, ale też kciukami, 
nadgarstkami, łokciami, przedramionami, a nawet stopami i kolanami. Poprzez 
rozciąganie zwiększony zostaje zasięg ruchów, a mięśnie ulegają odczuwalnemu 
rozluźnieniu. 

Czas: 60 min | Cena: 230 zł 
Czas: 90 min | Cena: 340 zł 

 

Masaż tajski olejami aromatycznymi 

Połączenie tradycyjnego masażu tajskiego z aromaterapią. Wykorzystując techniki 
masażu orientalnego, wzmocniono jego efekty o użycie drogocennych olei i ich 
pielęgnacyjnych właściwości. Masaż skoncentrowany jest na usprawnieniu 
układu odpornościowego, ukojeniu nerwów oraz osiągnięciu harmonii pomiędzy ciałem 
i umysłem.  

Czas: 60 min | Cena: 270 zł 
Czas: 90 min | Cena: 400 zł 

 

Masaż tajski leczniczy 

Masaż pomaga w leczeniu wielu chorób i dolegliwości. Zalecany w czasie rehabilitacji oraz 
rekonwalescencji po długotrwałej chorobie czy wypadku. Ze względu na wybitne 
właściwości regeneracji mięśni polecany również osobom aktywnym fizycznie. 
U sportowców zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji.  

Czas: 60 min | Cena: 260 zł 
Czas: 90 min | Cena: 390 zł 

 



 

Tajski masaż twarzy 

Masaż stymuluje punkty twarzy, które mają duży wpływ na funkcjonowanie całego 
organizmu. Pobudza krążenie krwi, limfy i płynów ustrojowych, dotlenia skórę, 
uelastycznia ją i pobudza do odnowy. 

Czas: 30 min | Cena: 150 zł 



 

TREATMENT MENU 
 

KLAPP Cosmetics 

KLAPP Cosmetics is a leading European producer of professional cosmetics, one of the 
leaders in bio-technological innovation. In its formulas, it uses the most advanced active 
complexes with scientifically proven effects as well as innovations in tissue engineering. 
The combination of knowledge, meticulous scientific research and a modern concept of 
personalised care has many times led KLAPP to win the prestigious world BEAUTY 
AWARD. 

Many KLAPP treatments offered at Kasprowy Spa & Wellness are set treatments, i.e. 
using sets of hermetically wrapped, highly concentrated products, intended only for one 
Customer. This concept of treatment preparation allows for the minimisation of the use of 
preservatives while maximising concentration of active substances. In addition, a wide 
range of home care products allows you to intensify the effects of each treatment every 
day. 

 

SAINT MALO 

Saint Malo is a unique French cosmetics brand. A natural and health-promoting brand that 
works closely with marine biotechnology research facilities. It is a discoverer of a unique 
ingredient in cosmetics – oyster extract, which has visible effectiveness in delaying ageing 
processes. Saint Malo preparations are rich in unique but natural ingredients: myrrh, myrtle, 
volcanic lava, etc. You will also find rarely used vegetable oils, such as cranberry or red 
palm oil. 

 

 

 

 

 



 

FACIAL TREATMENTS 
 

MOISTURISING PROGRAMME  

KLAPP HYALURON INFUSION – permanent hydration and reconstruction 
set treatment 

"SOS" treatment for dehydrated skin. Thanks to the innovative technique of applying 
bandages, the face oval is shaped, the skin becomes firmer, smoother, and wrinkles and 
fine lines are less defined. 

Duration: 60 min | Price: PLN 460  

 

SAINT MALO MARINE MOISTURISING – restoring water balance and improving firmness 

A treatment that balances skin moisturising processes and restores water balance. The skin 
becomes soft, moisturised, firm and more elastic. The treatment is based on a sea salt solution, 
minerals and algae extracts. It's ideal for those seeking solutions that use nature supported by 
science. 

Duration: 50 min | Price: PLN 290 

 

LIGHTENING PROGRAMME  
SKIN WITH DISCOLORATIONS, EARTHY AND HYPOXIC 

 

KLAPP FACE INFUSION C PURE – skin energisation, lightening and lifting 
set treatment 

An intensive treatment rich in ingredients that inhibit the ageing process, aimed at 
improving the structure, tension and hydration of the skin, and through a gentle exfoliating 
effect, also smooth rough epidermis and even out its colour. Thanks to the unique formula 
of vitamin C, activated directly on the skin, facial skin brightening is visible immediately 
after the procedure. It is a nourishing, energising, brightening, lifting and tightening 
treatment. 

Duration: 60 min | Price: PLN 450  

 

MARINE RADIANCE SAINT MALO – detox and lightening  

A rejuvenating and brightening treatment that, thanks to the content of marine ingredients, 
cleanses the skin in the first stage, and in the next it saturates it with minerals, vitamins 
(high concentration of vitamin C) and microelements. Perfect for people looking for luxury 
“nature supported by science” cosmetic solutions. It leaves the skin calm, soft, and bright. 

Duration: 60 min | Price: PLN 310  



 

LIFTING PROGRAMME  
ACTIVE WRINKLE REDUCTION 

KLAPP EXPRESS LIFT – instant facelift 

A perfect banquet treatment for all skin types, especially those that need to improve facial 
contours and reduce wrinkles. During the procedure, facial muscles undergo active manual 
lifting training. The lifting effect is complemented by a specialised ampoule with a push-up 
effect. 

Duration: 45 min |  Price: PLN 240  

 

KLAPP COLLAGEN FILL-UP THERAPY – lifting, deep hydration and regeneration 
set treatment 

An ideal treatment for every type of skin. It combines the features of lifting, hydration and 
protection. Ingredients increase the skin’s resistance to harmful environmental factors. This 
kind of care delays the ageing process, supports the metabolic processes and 
regeneration of cells. 

Duration: 60 min | Price: PLN 450  

 

GLOBAL ANTI-AGE SAINT MALO – revitalisation and anti-wrinkle effect 

Revitalising anti-wrinkle treatment with multidirectional effect. It is a global care for 
mature skin that reduces mimic wrinkles and relaxes facial muscles. Perfect for people 
looking for luxury “nature supported by science” cosmetic solutions. Brilliant as a support 
for skin tired of environmental chemicals. 

Duration: 60 min | Price: PLN 360 

 

CLEANSING PROGRAMME  
OILY AND COMBINATION SKIN 

 

KLAPP BLACK COAL – detox and cleansing 

This is a unique cleansing therapy for skin that requires the removal of toxins, 
narrowing of pores and a matte effect. Perfect for both female and male skin. The content 
of active carbon helps to even the skin structure and reduce the tendency to oily build-up. 
The treatment is preceded by a cavitation peeling – non-invasive cleansing of the skin of 
imperfections. 

Duration: 50 min | Price: PLN 270 

 



 

MEN’S ZONE 

 

KLAPP MEN TREATMENT – comprehensive care for men’s skin 
set treatment 

A treatment dedicated to male skin, strongly nourishing and moisturising – without the 
greasy effect! It is composed to leave the skin refreshed, soothed, moisturised and full of 
healthy glow. It will be appreciated primarily by men whose skin poorly tolerates 
shaving and is often irritated. 

Duration: 60 min | Price: PLN 390   

  

BODY TREATMENTS 
BODY PEELS 

 

ECO SPA PEEL – for those who value natural care and subtle fragrances. The peel allows 
you to restore silky smoothness and significantly improve skin tone in express time. The 
extended Long version is also enriched with a massage.  

Duration: 25 min | Price: PLN  140  
Long version: 75 min | Price: PLN 360  

 

FRUIT PEEL – for those who like exotic, sweet scents. The peel allows you to restore silky 
smoothness and significantly improve skin tone with immediate effects. The extended 
Long version is also enriched with a massage. 

Duration: 25 min | Price: PLN  140  
Long version: 75 min | Price: PLN 360  

 

MASSAGES & RITUALS  
SPECIAL PROGRAMMES 

 

BIO CHOCOLATE MASSAGE – care and sensual relaxation 

A treatment for people who value natural cosmetics and body work techniques. The 
massage uses highquality chocolate and macadamia nut oil with anti-inflammatory, anti-
ageing and healing properties. It is said that chocolate massage improves the mood, as 
well as skin tone. 

Duration: 50 min | Price: PLN 260  



 

SAINT MALO TRIP TO INDIA – nutrition and hydration 

A ritual for people who need uncompromising relaxation and increased skin hydration. 
Thanks to the richness of powdered oyster shells, the mineral salts and trace elements 
contained in the cosmetic it is remineralizes and moisturizes the body. The cotton mask 
nourishes, soothes and strongly moisturises the skin.  

Duration: 80 min | Price: PLN 380  

 

SAINT MALO TRIP TO SICILY – regeneration and rejuvenation 

For those whose body needs cleansing and regeneration. A ritual based on the gifts from 
sunny Sicily. Volcanic lava powder and thermal water from Sclafani Bagni – cleanse, 
regenerate the skin and has strong anti-ageing properties.  

Duration: 80 min | Price: PLN 380  

 

SAINT MALO TRIP TO MAGADASCAR – brightening and shaping 

For people whose body needs contouring and whose skin needs glow. This brightening 
and shaping ritual based on coconut and sea sand peel, with an extremely exotic fragrance 
and a vitamin mask with hibiscus flowers, with a pearl glow. It stimulates the natural 
cellular mechanisms, accelerates metabolism and beautifully brightens the skin.  

Duration: 80 min | Price: PLN 380 

 

SAINT MALO TRIP TO THE CARIBBEAN – detox and drainage 

A treatment for those whose body needs drainage and detoxification. A ritual with an 
intensely green, citrus mask that stimulates micro-circulation and purification process; it 
also has a cooling effect.  

Duration: 80 min | Price: PLN 380  

 

SAINT MALO A TRIP TO THE BALTIC SEA – firming and strengthening 

A ritual based on a peel with flecks of amber for people whose skin needs strengthening, 
regeneration and firming. This treatment is rich in sea buckthorn oil, Arctic algae and golden root 
extract. It increases resistance to stress, rebuilds and firms.  

Duration: 80 min | Price: PLN 380 

 

 

 



 

BODY MASSAGES 

 

OUR OWN MASSAGE 

A massage for those in need of care from head to toe. Specially developed, under the 
supervision of a team of physiotherapists, massage techniques also covering feet, hands 
and even the head – will allow you to enjoy a lack of tension in the body, release from 
excess care and silky-smooth skin.  

Duration: 75 min | Price: PLN 380  
Long version: 90 min | Price: PLN 420  

 

DE SAINT MALO DREAM JOURNEY 

A massage developed at Les Thermes Marins de Saint Malo as a component of body care 
rituals. Based on relaxation techniques with elements of drainage massage. It reduces 
tension and stress and helps cleanse the body of excess toxins. The massage is 
performed on a brand cream with sea fennel and spirulina algae with exceptional anti-
ageing properties. 

Duration: 50 min | Price: PLN 230  

 

CLASSIC MASSAGE 

The most renown type of massage that uses sequences of specific movements. It has an 
analgesic effect, regulates muscle tension, oxygenates and stimulates tissues. It 
regenerates muscles and increases their elasticity. It is a massage that should be a basic 
element of caring for your own psychophysical well-being. 

Duration: 50 min | Price: PLN 220  

 

SPORTS MASSAGE 

A massage intensively rebuilding muscles after increased physical effort, much more 
intense than the classic massage. It relaxes and eliminates tensions resulting from playing 
sports, giving a sense of relief, and protects against injuries. It is a “sports S.O.S.”.  

Duration: 25 min | Price: PLN 170 
Duration: 50 min | Price: PLN 250  

 

THERAPEUTIC BACK MASSAGE 

Specialist back therapy, which is a combination of individually selected massage 
techniques, including trigger points, eastern meridian, deep tissues, manual, segmental, 
tensegrative, centrifugal, isometric techniques, etc. The massage is recommended to all 



 

who struggle with problems within the spine and other dysfunctions of the musculoskeletal 
system. 

Duration: 50 min | Price: PLN 260  

 

FOOT MASSAGE 

A relaxing foot massage which will bring relief to both Ladies who like wearing high heels, 
as well as all mountain walkers. A relaxing massage with elements of reflexotherapy. 

Duration: 25 min | Price: PLN 130  

 

HOT CANDLE MASSAGE 

A relaxing massage performed with the help of an aromatic mix of nourishing oils and shea 
butter, which under the influence of candle flame change from solid to liquid form. Thanks 
to smooth movements and warmth, the massage allows for effective relaxation, leaving 
the skin soft, wrapped in a delicate fragrance. 

Duration: 50 min | Price: PLN 250 

 

THAI MASSAGES 

 

Classic Thai massage 

A combination of acupressure techniques and passive yoga. This massage focuses on 
pressing the right places not only with the hands, but also with thumbs, wrists, elbows, 
forearms, and even feet and knees. By stretching, the range of movement is increased, and 
the muscles are noticeably relaxed. 

Duration: 60 min | Price: PLN 230 
Duration: 90 min | Price: PLN 340 

 

Thai massage with aromatherapy oils 

A combination of traditional Thai massage and aromatherapy. Using oriental 
massage techniques, this treatment is enhanced by the use of precious oils and 
their properties. The massage is focused on improving the immune system, 
soothing the nerves and achieving harmony between the body and mind.  

Duration: 60 min | Price: PLN 270 
Duration: 90 min | Price: PLN 400 

 



 

Therapeutic Thai massage 

This massage helps in the treatment of many diseases and ailments. It's recommended 
during rehabilitation and recovery after a prolonged illness or an accident. Due to its 
amazing muscle regeneration properties, it's also recommended for physically active 
people. In athletes, it reduces the likelihood of injury.  

Duration: 60 min | Price: PLN 260 

Duration: 90 min | Price: PLN 390 

 

Thai face massage 

This massage stimulates facial points that have a significant impact on the functioning of 
the entire body. It encourages the flow of blood, lymph and body fluids, and oxygenates 
the skin, making it more elastic and stimulating renewal. 

Duration: 30 min | Price: PLN 150 

 


