THALGO SPA
ZAPRASZA

Pośród gęstych Borów Dolnośląskich, przy meandrach rzeki Kwisa
znajduje się średniowieczny Zamek… ZAMEK KLICZKÓW.
To wyjątkowe miejsce, gdzie historia i tradycja łączą się
z nowoczesnością i technologią, a każda chwila jest
magiczna i niezapomniana…
Zamek Kliczków posiada własną strefę SPA & Wellness.
W Thalgo SPA nasi Goście spotkają się z wykwaliﬁkowanym
i doświadczonym personelem, światowej klasy sprzętem
kosmetycznym oraz rozbudowaną ofertą zabiegów
pielęgnacyjnych na ciało i twarz.
Nasi specjaliści stosują wyłącznie markowe, ekskluzywne
kosmetyki, pozwalające w przyjemny i nieinwazyjny
sposób poprawić kondycję urody.

Szanowni Państwo,
W trosce o komfort przebywania na terenie naszego Centrum THALGO Spa stworzyliśmy etykietę zachowania, tak by każdy
nasz gość mógł poczuć się wyjątkowo, a wizyta kojarzyła się z relaksem i odprężeniem.
1. Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów w recepcji spa, telefonicznie (nr z hotelu 705), bądź mailowo.
2. Prosimy o przybycie na 5 minut przed umówionym terminem – w celu wypełnienia kwestionariuszy zdrowia.
Robimy to w trosce o Państwa zdrowie i zapewniamy, że informacje te są poufne.
3. W przypadku spóźnienia, czas zabiegu zostanie skrócony o czas spóźnienia.
4. W streﬁe zabiegowej SPA prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych.
5. Rezygnacja z terminu zabiegu powinna być zgłoszona
na 4 godziny przed jego rozpoczęciem. Brak takiej informacji
skutkuje obciążeniem kwotą 100% kosztu zabiegu.
6. Prosimy zdjąć biżuterię i inne cenne przedmioty
przed przyjściem na zabieg.

TERAPIA MORSKA THALGO®
60 min

MICRONIZED MARINE ALGAE BODY WRAP

230 zł

Zabieg na bazie 100% naturalnej maski z mikronizowanych algi morskiej bogatej w minerały, witaminy i mikroelementy.
Działa wyszczuplająco, remineralizująco i antycellulitowo.

RYTUALNE ZABIEGI RELAKSACYJNE THALGO®
INDOCEANE ALL INCLUSIVE

120 min

360 zł

ILES PACIFIQUE RITUAL

90 min

320 zł

Luksusowy zabieg pełen wonnych aromatów, niezwykła podróż podczas której Twoje ciało osiągnie stan pełnego odprężenia i relaksu:
- peeling ciała – słodko-słony rytuał oczyszczania skóry
- masaż ciała i twarzy z wykorzystaniem elementów technik Indyjskiego masażu ajurwedyjskiego
- maska na ciało – regenerująca i nawilżająca z wyciągiem z kiełków ryżowych
Rytuał zapraszający w zmysłową podróż po Wyspach Polinezji, które przeniosą Cię do egzotycznej krainy relaksu.
Każda z wysp to kolejny etap głębokiego odprężenia:
- peeling ciała – podróż na Wyspę Wanilli Tahaa
- relaksujący masaż stemplami z piasku z Wysp Bora-Bora inspirowany kulturą Polinezji
- rozświetlający olej ze złotymi drobinkami – podróż na Wyspę Świętych Tradycji Raiatei

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA ELLA BACHE®
SUBLIM SKIN MONOI FACE-BODY TREATMENT

120 min

350 zł

MIODOWO - MIGDAŁOWY RYTUAŁ ELLI BACHE

120 min

320 zł

Głęboko odprężający rytuał na ciało i twarz, na bazie oleju monoi, który wzmacnia i uelastycznia skórę, koi ją i pielęgnuje,
dzięki czemu jest miękka i aksamitna w dotyku. Zabieg zaprasza w podróż przez subtelne konsystencje i namiętne zapachy.
Wykończenie rytuału stanowi masaż rękawicą na bazie produktu powodującego efekt subtelnej opalenizny.
Niezwykle aromatyczny rytuał na ciało i twarz, o działaniu intensywnie odżywiającym i wygładzającym skórę.
Idealny, aby przebudować, odnowić i intensywnie nawilżyć, pozostawia skórę gładką i pełną blasku.
Zabieg przywraca harmonię ciała, twarzy oraz uwalnia od stresu i napięć. Ciepły i aromatyczny zabieg z nutą miodowo-migdałową.

LUKSUSOWE CEREMONIE NA CIAŁO Z BODY WRAP – PURLES
(peeling, maska z body wrap, masaż)

• Odmładzająca Ceremonia Gold and Pearls,
• Odżywczo-relaksująca Ceremonia Czekoladowo-Pistacjowa,
• Egzotyczna Ceremonia Kokosowa,
• Harmonizująca Ceremonia Sushi.

120 min

250 zł

MASAŻE

MASAŻ MODELUJĄCY – PRÓŻNIOWY

MASAŻ KLASYCZNY
30 min – dowolna część ciała – 85 zł
50 min – całe ciało – 150 zł

35 min – nogi, pośladki, brzuch – 110 zł
50 min – całe ciało – 160 zł

Serdecznie zapraszamy do skorzystania ze wspólnego masażu
w gabinecie dla dwóch osób.

MASAŻ RELAKSACYJNY
30 min – plecy i stopy – 85 zł
MASAŻ STÓP Z ELEMENTAMI REFLEKSOLOGII
30 min – 85 zł
EKSKLUZYWNY MASAŻ RELAKSACYJNY GORĄCĄ ŚWIECĄ
50 min – całe ciało – 160 zł
30 min – plecy – 90 zł
TEQUILA MASAŻ

Intensywny masaż całego ciała połączony z degustacją Tequily.

50 min – 170 zł

POLINEZYJSKI MASAŻ CAŁEGO CIAŁA CIEPŁYMI
STEMPLAMI Z PIASKU Z WYSP BORA-BORA THALGO®

Masaż wykonywany przy pomocy aparatu Body Health.
Niezwykle skuteczna metoda zwalczania cellulitu i usuwania
nadmiaru tkanki tłuszczowej, działanie drenażu limfatycznego.

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ

Masaż pobudzający krążenie krwi, pomaga pozbyć się zbędnych
produktów przemiany materii oraz toksyn z organizmu.
W wyniku przyspieszenia przemiany materii następuje
redukcja tkanki tłuszczowej.

30 min – plecy – 90 zł
30 min – brzuch, uda, pośladki – 90 zł

PEELINGI CIAŁA
PEELING AQUATIC THALGO

Wodny peeling do ciała, zawierający 97% naturalnych składników.
Kryształki soli morskiej zostały połączone z odżywczą mocą
roślinnych olejków.

Bajeczny, egzotyczny masaż, który likwiduje wszelkie napięcia,
przywraca dobre samopoczucie i równowagę w całym organizmie.

PEELING INDOCEANE THALGO

MASAŻ PANTAI LUAR

PEELING POLYNESIA THALGO

50 min – 180 zł

Indonezyjski masaż aromatycznymi stemplami ryżowymi.

50 min – całe ciało – 170 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
50 min – całe ciało – 160 zł
MASAŻ INDOCEANE THALGO®

Masaż inspirowany Ayurvedą. Propozycja dla osób zestresowanych,
potrzebujących odprężenia i poprawy samopoczucia.

50 min – całe ciało – 160 zł

AROMATYCZNY MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ
50 min – 160 zł
+ maska czekoladowa (body wrap)
80 min – 220 zł

Słodko-słony peeling ciała, łączący cukier trzcinowy z solą morską
i olejkami eterycznymi basenu Morza Śródziemnego.
Połączenie białego piasku z Bora-Bora, soli morskiej
oraz łupinek orzecha kokosowego.

PEELING ATLANTIC THALGO

Zmysłowy peeling zawierający różowy piasek z wysp Bahama,
biały kwarc o właściwościach silnie odprężających oraz mikroalgę.

CENA NA STOLE 100 ZŁ, W BIOSAUNIE 120 ZŁ
PEELING CUKROWY LUB SOLNY PURLES
Czekoladowy, pistacjowy, ryżowy, egzotyczny.

CENA NA STOLE 80 ZŁ, W BIOSAUNIE 100 ZŁ

Osteopatia

RZEŹBIARSKI LIFTING TWARZY

ZDROWIE I PIĘKNO TWARZY I CIAŁA!
REWOLUCJA WE WSPÓŁCZESNEJ KOSMETOLOGII I ŚWIETNA ALTERNATYWA
DLA KAŻDEGO, KTO PREFERUJE NATURALNE METODY ODMŁADZANIA.
Indywidualna sesja terapii z wykorzystaniem innowacyjnych technik
o silnym działaniu odmładzającym, liftingującym i terapeutycznym; usuwająca
przyczynę zmarszczek, dzięki czemu efekt leczenia utrzymuje się znacznie dłużej
niż po innych metodach.

CZAS: 120 MINUT

CENA: 300 ZŁ

KOBIDO

JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY - NIEINWAZYJNY LIFTING TWARZY
Japoński masaż Kobido to starożytna technika, która w nieinwazyjny sposób poprawi owal twarzy,
ujędrni skórę i wygładzi zmarszczki. Zabieg działa na głębokie struktury skóry, mięśnie i powięzi (trening
mięśni twarzy). To najbardziej zaawansowana technicznie forma japońskiego masażu twarzy, w czasie
którego wykorzystywana jest największa liczba najbardziej złożonych technik manualnych.

KOBIDO 60 min. – 200 zł

KOBIDO PAKIET 6 zabiegów – 5 plus 1 gratis! – 1000 zł

KOBIDO 90 min. – 230 zł

KOBIDO PAKIET 12 zabiegów – 10 plus 2 gratis! – 2000 zł

MULTI FACE MASSAGE

60 min – 150zł

(60 min. masaż + maska dobrana
do indywidualnych potrzeb skóry)

Silnie odżywczy, relaksujący zabieg na twarz, w połączeniu z masażem bańką chińską, kamieniami gua sha i pędzelkami.
Ujędrnienie, odżywienie i rozświetlenie widoczne po pierwszym zabiegu.

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU

30 min – 80 zł | Maska do masażu – 50 zł | Ampułka do masażu – 30 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ:
THALGO®:

ZABIEG TRADYCYJNY

55 min 150 zł

Idealny zabieg dla każdego, na który składają się:
• peeling kawitacyjny - działanie złuszczające i oczyszczające,
odpowiedni dla każdej cery,
• sonoforeza - dzięki której składniki aktywne wtłaczane są
w głębsze warstwy skóry.
Kosmetyki wykorzystywane w zabiegu dobierane są indywidualnie do
rodzaju skóry.

SPIRULINE BOOST
TREATMENT

55 min 280 zł

+ koktajl na bazie spiruliny

Wygładzająco – dotleniający zabieg na bazie spiruliny.
Przeznaczony do skóry zmęczonej, niedotlenionej, potrzebującej blasku,
świeżości i witalności. Chroni przed działaniem wolnych rodników,
wygładza drobne zmarszczki.

ELLA BACHE®

SENSIBEAUTICS
FOR SENSITIVE SKIN

60 min 250 zł

ANTI-POLLUTION
ELLA PERFECT RADIANCE

60 min 250 zł

TOTAL LIFT EYES

50 min 170 zł

Otulający zabieg do skóry wrażliwej, reaktywnej, z problemami naczyniowymi,
który minimalizuje zaczerwieniania, działa łagodząco i zwiększa próg tolerancji
delikatnej skóry. Przynosi uczucie komfortu, relaksuje i poprawia koloryt skóry.

Zabieg głęboko oczyszczający i usuwający zanieczyszczenia wszelkiego
pochodzenia. Ujawnia naturalny blask (efekt glow). Przywraca komfort
skóry, poprawia koloryt, skóra jest widocznie rozświetlona, gładka
i doskonale odżywiona.

PEELING MARINE TREATMENT

40 min 180 zł

Zabieg dostarczający wszechstronnych rozwiązań: doskonale nawilża,
łagodzi podrażnienia, odżywia oraz wygładza delikatną skórę wokół oczu,
kompleksowo ujędrnia i liftinguje. Działanie zabiegu potęguje unikatowy
masaż z wykorzystaniem specjalnych masujących patyczków z wiecznie
zimną końcówką.

COLD MARINE PROGRAM

55 min 210 zł

PURLES®

90 min 290 zł

MIKRODERMABRAZJA
DIAMENTOWA + MASKA

Odnawiająco – odmładzający zabieg, zapewniający efekt „nowej skóry”.
Przeznaczony do pielęgnacji skóry wymagającej, potrzebującej odnowy,
wygładzenia i regeneracji.

Zabieg przeznaczony dla skóry naczyniowej, skłonnej do zaczerwienień,
ACID PEELS
30 min 150-250 zł
podrażnień i z trądzikiem różowatym. Zapewnia uszczelnienie naczyń
krwionośnych, ukojenie, oraz redukcję reakcji skóry na czynniki drażniące. Zaawansowane technologicznie peelingi chemiczne gwarantujące eksfoliację
najwyższej jakości i skuteczności. Stanowią idealne rozwiązanie wielu
skóry twarzy. Dostosowane indywidualnie dla każdego typu cery,
AQUARELLE
55 min 160 zł problemów
w każdym wieku.
Intensywny zabieg nawilżająco-energetyzujący do skóry szarej, zmęczonej,
Jako dodatek do zabiegu kosmetycznego na twarz 80 – 120 zł
wymagającej nawilżenia na bazie bogatych w witaminy i minerały
mikronizowanych alg.

HIALU PRO-COLLAGEN

Zabieg na bazie kwasu hialuronowego, precyzyjnie wypełnia zmarszczki,
redukuje ich ilość i głębokość. Regeneruje skórę, chroni przed szkodliwym
działaniem wolnych rodników, modeluje owal twarzy oraz pobudza
produkcję włókien kolagenowych.

SILICIUM MARINE TREATMENT 90 min 300 zł

Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, oparty na wysokoskoncentrowanych składnikach aktywnych (kwas hialuronowy, kolagen, krzem morski
i czerwone algi). Zabieg modeluje owal twarzy, uelastycznia i napina skórę.

OCEAN TREATMENT FOR MEN

55 min 200 zł

Energetyzująco-nawilżający zabieg odpowiedni do potrzeby skóry męskiej.
Zapewni wyrównanie struktury skóry, nawilżenie oraz uelastycznienie
i regenerację drażnionej mechanicznie podczas częstego golenia skóry.

55 min 200 zł

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.

ZABIEGI
PIELĘGNACYJNE
STÓP

ZABIEGI
PIELĘGNACYJNE
DŁONI
ZABIEG SPA NA DŁONIE

60 zł

MANICURE KLASYCZNY

80 zł

(peeling, odżywcza maska, paraﬁna, krem)

MANICURE HYBRYDOWY 110 zł
MANICURE KLASYCZNY
+ SPA NA DŁONIE

130 zł

MINI MANICURE

30 zł

MEN MANICURE

60 zł

ZABIEG SPA NA STOPY

90 zł

PEDICURE KLASYCZNY
PEDICURE FREZARKOWY
PEDICURE HYBRYDOWY
PEDICURE FREZARKOWY
+ HYBRYDA
PEDICURE KLASYCZNY
+ SPA NA STOPY
MINI PEDICURE
MEN PEDICURE

110 zł
100 zł
120 zł
150 zł

(peeling, odżywcza maska, paraﬁna, krem)

180 zł

DEPILACJA
I HENNA:
DEPILACJA
od 40 zł
WYBRANEJ PARTII CIAŁA

30 zł
FARBKA BRWI LUB RZĘS 50 zł
HENNA BRWI LUB RZĘS
40 zł
REGULACJA BRWI
20 zł
LAMINACJA BRWI
100 zł
LIFTING RZĘS
100 zł
WĄSIK LUB BRODA

30 zł
100 zł

Skorzystaj z naszego,
profesjonalnego makijażu
na każdą okazję!
MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY – 150 ZŁ
MAKIJAŻ ŚLUBNY – 200 ZŁ

ZAMEK KLICZKÓW
Kliczków 8, 59-724 Osiecznica

CENTRUM KONFERENCYJNO - WYPOCZYNKOWE

www.kliczkow.com.pl

www.facebook.com/Zamek.Kliczkow/

tel. SPA: +48 694 416 056
tel.:
+48 75 734 0 700

e-mail SPA:
spa@kliczkow.com.pl
e-mail: rezerwacja@kliczkow.com.pl

