Re-balansing Treatment
Zabieg balansujący dla cery mieszanej, tłustej i trądzikowej na bazie
mikronizowanej algi morskiej. Stabilizuje pracę gruczołów łojowych,
uaktywnia krążenie i wspomaga eliminację toksyn.

55’

160 zł

Purete Marine Ritual
Intensywny rytuał oczyszczająco-przeciwtrądzikowy dostosowany
do potrzeb skóry tłustej, łojotokowej oraz trądzikowej. Dogłębnie
oczyszcza ujścia gruczołów łojowych, zmniejsza widoczność porów,
przywraca skórze pełną równowagę i matowość.

55’

220 zł

Aquarelle
Intensywny zabieg nawilżająco-energetyzujący do skóry szarej,
zmęczonej i wymagającej nawilżenia na bazie bogatych w witaminy
i minerały mikronizowanych alg.

55’

Beauty Hydration Ritual
Zabieg nawilżająco-upiększający błyskawicznie uzupełniający
niedobory wody w naskórku. Odbudowuje płaszcz wodno-lipidowy,
znacznie poprawia nawilżenie i elastyczność naskórka.

55’

Absolute Hydration Ritual
Niezwykły, nawilżająco- relaksujący rytuał, który zaspokoją potrzeby
każdej odwodnionej skóry. Zaczerpnięty z głębin oceanu kompleks
Seve Blue dostarcza komórkom całe bogactwo morskich składników.
Zapewniają długotrwałe nawilżenie, nadając skórze świeży
i promienny wygląd.

55’

Cold Cream Marine Ritual
Regenerująco-odżywczy zabieg dla skóry suchej i bardzo suchej,
wrażliwej, skłonnej do zaczerwienień i podrażnień. Zapewnia
uszczelnienie naczyń krwionośnych, ukojenie, złagodzenie
podrażnień, długotrwałe odżywia.

55’

Ocean Treatment for Men
Energetyzująco-nawilżający zabieg dla mężczyzn, których
skóra znacząco różni się od skóry kobiet. Zapewnia wyrównanie
struktury naskórka, nawilżenie głębszych warstw naskórka, a także
uelastycznienie i regenerację skóry drażnionej mechanicznie podczas
codziennego golenia.

55’

Eye Expert Treatment
Intensywny zabieg o wszechstronnym działaniu na okolice oczu, który
ma na celu głębokie nawilżenie i wygładzenie delikatnej skóry wokół
oczu. Usuwa oznaki zmęczenia, spłyca drobne zmarszczki, usuwa
cienie i obrzęki.

40’

Clear Expert Treatment
Zabieg z prowitaminą C dedykowany skórze z przebarwieniami
słonecznymi, plamami starczymi oraz spowodowanymi ciążą
i tabletkami hormonalnymi. Wyjątkowy program rozświetlający
i odmładzający, który przywraca naturalną promienność i jasność
skórze.

90’

Marine Collagen Treatment
Zabieg zapewniający głębokie nawilżenie i wygładzenie zmarszczek
spowodowanych odwodnieniem skóry i tworzy barierę ochronną
przed odparowaniem wody. Stymuluje produkcję nowych włókien
kolagenu.

90’

Hyaluronic Marine Treatment
Zabieg wygłądzający i wypełniający zmarszczki dzięki mikrosferom
z cząsteczkami kwasu hialuronowego. Dodatkowo regeneruje
i wzmacnia skórę, chroni komórki przed szkodliwym działaniem
wolnych rodników.

90’

Silicium Marine Treatment
Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg oparty na
wysokoskoncentrowanych składnikach aktywnych (kwas hialuronowy,
kolagen, krzem morski i czerwone algi). W połączeniu z nowatorskim
masażem Derma-Stim zapewnia natychmiastowy efekt liftingu.

90’

160 zł

Exceptional Marine Redensifying Ritual
Ekskluzywny odmładzająco-regenerujący rytuał z masażem twarzy,
pozwalający uzyskać efekt naturalnego biologicznie liftingu. Swoją
skuteczność zawdzięcza zastosowaniu m.in. kompleksu na bazie
fitohormonów pochodzących z dwóch gatunków alg, ekstraktów
z figi egipskiej i szarotki alpejskiej.

90’

350 zł

Mikrodermabrazja diamentowa + maska
Peeling mechaniczny złuszczający powierzchowne warstwy
naskórka. Zabieg nie tylko skutecznie oczyszcza skórę, ale również
pobudza jej procesy regeneracyjne, wygładza i odświeża cerę. Maska
na twarz dobierana jest indywidualnie do rodzaju cery.

55’

200 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE
160 zł

230 zł

210 zł

SPA na dłonie (peeling, odżywcza maska, parafina, krem)

60 zł

Peeling dłoni

30 zł

Parafina na dłonie

40 zł

Manicure klasyczny

80 zł

Manicure hybrydowy

110 zł

Manicure klasyczny + SPA na dłonie

130 zł

Mini manicure

30 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA STOPY
200 zł

120 zł

270 zł

SPA na stopy (peeling, odżywcza maska, parafina, krem)

90 zł

Peeling stóp

40 zł

Parafina na stopy

50 zł

Pedicure klasyczny

110 zł

Pedicure frezarkowy

100 zł

Pedicure hybrydowy

120 zł

Pedicure frezarkowy + hybryda

150 zł

Pedicure klasyczny + SPA na stopy

180 zł

Mini pedicure

30 zł

DEPILACJA/HENNA
270 zł

290 zł

Bikini lub pachy

40 zł

Całe nogi / plecy

140 zł

Łydki lub uda

70 zł

Ręce

60 zł

Wąsik/broda

30 zł

Henna brwi/rzęs

20 zł

Regulacja brwi

10 zł

300 zł
ZAMEK KLICZKÓW
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica
www.kliczkow.com.pl
www.facebook.com/Zamek.Kliczkow/

tel. +48 75 73 40 700 do 702
e-mail: zamek@kliczkow.com.pl

TERAPIA MORSKA THALGO
Marine Prelude
Ekskluzywny zabieg złuszczająco-remineralizujący z naturalnym
100% mułem morskim wydobytym z Morza Martwego
oraz peelingiem za pomocą soli morskiej, usuwający złogi
toksyczne i wspomagający likwidację cellulitu i tkanki tłuszczowej.

60’

Micronized Marine Algae Body Wrap
Zabieg wyszczuplający, remineralizujący i przeciwcellulitowy,
na bazie 100% mikronizowanej algi morskiej bogatej w minerały,
witaminy i mikroelementy.

60’

230 zł

Toning Body Wrap
Wyszczuplająco-ujędrniający zabieg o działaniu tonizującym
i detoksykującym skórę. Dzięki zawartości witamin i minerałów
w stosowanych preparatach, ma właściwości reminaralizujące.

60’

200 zł

PEELINGI CIAŁA

250 zł

90’

320 zł

Masaż gorącymi kamieniami
Rozgrzewający masaż wpływający na ośrodki energii, zwiększa przepływ krwi przez
mięśnie, działa uspokajająco i relaksująco.
50’
całe ciało
160 zł

Joyaux Atlantic Ritual Thalgo
Rytuał, dzięki któremu wyruszysz w podróż, aby odkryć cuda natury
i różnorodnych plaż, mieniących się tysiącami kolorów. Zapewnia
harmonijny przepływ energii w ciele i głęboki relaks, uwalnia od
stresów i negatywnych emocji.

90’

280 zł

Masaż Indoceane
Masaż jest inspirowany Ajurvedą. Niezwykła podróż w krainy piękna i relaksu, dzięki
której ciało osiąga stan pełnego odprężenia.
50’
całe ciało
160 zł

Luksusowa Ceremonia Gold & Pearls Purlés
Wytworny zabieg odmładzająco-relaksujący, przywracający
jędrność i blask skórze, gwarantuje ekskluzywną pielęgnację ciała,
będącą synergią luksusu i finezji oraz wysokiej skuteczności.

120’

260 zł

Masaż Atlantic
Unikalny masaż całego ciała z wykorzystaniem kryształów górskich z Madagaskaru,
zapewnia harmonijny przepływ energii w ciele, uwalnia od stresów i negatywnych
emocji.

Ryżowa Ceremonia Sushi Purlés
Harmonizujący zabieg nadający gładkość i ujędrniający. Doskonale
rozświetla i relaksuje oraz reguluje gospodarkę wodno-lipidową,
skutecznie zaspokaja potrzeby dojrzałej skóry.

120’

250 zł

Ceremonia Czekoladowo – Pistacjowa Purlés
Odżywczo-relaksująca ceremonia dla każdego rodzaju skóry,
w szczególności zmęczonej i suchej. Regeneruje, uzupełnia
braki lipidów i minerałów, przyspiesza metabolizm komórkowy
wspierając walkę z cellulitem.

120’

Ceremonia Kawowo – Czekoladowa Purlés
Wyszczuplająco-antycellulitowa ceremonia na ciało, która
skutecznie zwiększa metabolizm, uaktywnia proces lipolizy
i wzmacnia elastyczność skóry.

120’

Egzotyczna Ceremonia Kokosowa Purlés
Odżywcza ceremonia dla skóry suchej i wiotkiej, reguluje bilans
lipidów i minerałów (żelaza, sodu, potasu) oraz witaminy C,
wzmacnia płaszcz lipidowy i chroni przed utratą wilgoci.

120’

w biosaunie

Peeling Aquatic Thalgo

90 zł

110 zł

Peeling Indoceane Thalgo

110 zł

130 zł

Peeling Polynesia Thalgo

110 zł

130 zł

240 zł

240 zł

Peeling Atlantic Thalgo

100 zł

120 zł

Peeling cukrowy lub solny Purlés
czekoladowy, pistacjowy, ryżowy, egzotyczny

80 zł

100 zł

240 zł

dowolna część ciała

85 zł

60’

całe ciało

140 zł

Masaż relaksacyjny
Wprowadza w stan odprężenia i rozluźnienia, dzięki temu pomaga organizmowi
walczyć ze skutkami nadmiernego stresu.

RYTUALNE ZABIEGI NA CIAŁO
120’

360 zł

85 zł

Ekskluzywny masaż relaksacyjny gorącą świecą
Łagodny masaż w rytmie morskich fal, przywracający radość i energię.
50’

całe ciało

160 zł

Masaż de la Mer
Masaż na bazie technik wschodu pozwalający zapomnieć o troskach dnia
codziennego. Wyrównuje poziom energii w organizmie, reguluje procesy przemiany
materii, poprawia elastyczność i jędrność skóry.
45’

całe ciało

180 zł

150 zł

Masaż Pantai Luar
Indonezyjski masaż stemplami ryżowymi. Poprawia krążenie, relaksuje, pobudza
organizm do regeneracji.
50’
całe ciało
170 zł

160 zł
+ body wrap

200 zł

Masaż modelujący
Intensywny masaż pobudzający tkankę podskórną do spalania tłuszczu, doskonale
ujędrnia i uelastycznia skórę.
30’do wyboru: uda lub pośladki + boczki 110 zł
50’

30’

plecy i stopy

całe ciało

50’
80’

MASAŻE

30’

50’

Masaż gorącą czekoladą
Relaksacyjny, poprawiający nastrój masaż naturalną czekoladą o zawartości 90%
kakao. Odżywia skórę, poprawia jej nawilżenie, napięcie i koloryt.

Masaż klasyczny
Powoduje zwiększenie sprężystości tkanek, usprawnia krążenie oraz rozluźnia mięśnie.
na
stole

Indoceane All Inclusive Thalgo
Luksusowy zabieg relaksująco-odprężający pełen wonnych
aromatów, niezwykła podróż w krainy piękna i relaksu - od basenu
Morza Śródziemnego, przez Egipt, Indie aż do Chin. Prawdziwa
rozkosz dla ciała i zmysłów.

Polynesia Ritual Thalgo
Egzotyczna podróż po archipelagu Polinezji – zmysłowy,
odżywczo-relaksujący rytuał likwidujący wszelkie napięcia
i przywracający równowagę w całym organizmie.

uda, pośladki, boczki

160 zł

Masaż próżniowy Body Health
Niezwykle skuteczna metoda zwalczania objawów cellulitu i usuwania nadmiaru
tkanki tłuszczowej. Do zabiegu wymagany jest specjalny kostium, do nabycia
w Centrum SPA.
35’

nogi, pośladki, brzuch

80 zł

50’

całe ciało

120 zł

Kostium zabiegowy

50 zł

Masaż bańką chińską
Masaż pobudza krążenie krwi, pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany
materii oraz toksyn z organizmu.
30’
dowolna część ciała
100 zł
Masaż stóp
Masaż energetyzujący, poprawiający krążenie oraz likwidujący uczucie ciężkich,
zmęczonych stóp.
30’
80 zł
Masaż twarzy
Masaż poprawiający krążenie, dotleniający skórę i pobudzający ją do odnowy.
Wzmacnia mięśnie twarzy zapewniając młody wygląd.
30’

80 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ THALGO
Zabieg tradycyjny
Idealny zabieg dla każdego, na który składają się:
- peeling kawitacyjny o działaniu złuszczającym i oczyszczającym,
odpowiedni dla każdej cery, również wrażliwej i naczyniowej,
- sonoforeza, dzięki której składniki aktywne wtłaczane są w głębsze
warstwy skóry
- kremowa maseczka.
Kosmetyki wykorzystywane w zabiegu dobierane są indywidualnie
do rodzaju skóry.

55’

150 zł

