
Zabieg oparty na unikalnych kosmetykach wyrabianych ręcznie, które nie zawierają sztucznych 

sylikonów, parabenów, konserwantów ani SLSów. Nasze kosmetyczne perełki bogate są natomiast  

w moc składników aktywnych, odżywczych i nawilżających. Pełną pielęgnację wraz z masażem 

twarzy, dekoltu, szyi oraz dłoni dobierzemy indywidualnie do każdej skóry niezależnie od wieku. 

Czas trwania zabiegu: do 60 min.                                                 Cena: 250 pln 

Wygładzający, bogaty w minerały, witaminy i składniki silnie nawilżający zabieg składający się 

peelingu na ciało z pestkami oliwek i pyłem wulkanicznym oraz z rozluźniającej ciało aplikacji 

aksamitnego masła o niezwykle relaksującym ciało i duszę zapachu.  

Czas trwania zabiegu: do 60 min.                Cena: 250 pln 

Półtoragodzinny rytuał masażu, który relaksuje, wycisza i rozluźnia. Jest wyjątkowy dzięki 

indywidualnie dobranym esencjom zapachowym, zanurzonym w naturalnym oleju. Do wyboru 

mamy także nasze unikalne masło do ciała pozostawiające skórę aksamitnie miękką  

i dopieszczoną. Po zabiegu błogie uczucie lekkości towarzyszy do końca dnia. 

Czas trwania zabiegu: do 90 min.                                     Cena: 350 pln 

 

 



Tonizuje mięśnie twarzy, poprawia krążenie, stymuluje produkcję kolagenu i zwiększa regenerację 

komórkową. Pomaga uwolnić napięcia mięśniowe, a w rezultacie przywraca skórze gładkość  

i elastyczność. Rewitalizuje mięśnie, napina i wzmacnia skórę, czyniąc zmarszczki mniej widoczne. 

Łagodzi stres, bóle głowy i ból szczęki. Pozwala odzyskać młodą twarz poprzez głęboką pracę na 

strukturach mięśni.   

 

Czas trwania zabiegu: do 60 min.                                      Cena: 250 pln 



Zabieg ujędrniający i regenerujący do cery dojrzałej o działaniu napinającym. Odżywia i stymuluje 

regenerację tkanek. Wygładza, poprawia kontury twarzy i przywraca promienność. 

Czas trwania zabiegu: do 75  min.                                        Cena: 340 pln

Zabieg opóźniający procesy starzenia i zapobiegający zmarszczkom. Zapewnia optymalny poziom 

nawilżenia, odżywia i rewitalizuje. Stymulując syntezę kolagenu i elastyny, poprawia gęstość skóry, która  

na nowo jest pobudzona. 

Czas trwania zabiegu: do 75 min.                        Cena: 340 pln 

Wycieczka na Czerwoną Wyspę pełną egzotycznych kwiatów. Od samego początku towarzyszą nam owoce 

mango oraz woda z kokosa. Ekstrakt z kwiatów hibiskusa działa regenerująco i rozświetlająco, a olejki 

eteryczne z ylang ylang dają odczucie głębokiego relaksu.  

Opcja z okładem: do 90 min.                              Cena: 360 pln 

Opcja bez okładu: do 60 min.                            Cena: 290 pln 

Podróż do miejsca bogatego w kolory i urzekająco słodkie, owocowe zapachy. Wyciąg z ananasa, dzięki 

zawartości enzymu stymuluje mikro-cyrkulację, a ekstrakt z limonki daje poczucie lekkości.  

Opcja z okładem: do 90 min.                             Cena: 360 pln 

Opcja bez okładu: do 60 min.                         Cena: 290 pln 



Superintensywny zabieg liftingujący i ujędrniający cerę dojrzała 40+ z odnową biologiczną dłoni. Nowatorski, 

wielofazowy zabieg z retinolem infuzyjnym. Cera staje się doskonale napięta, młodzieńczo sprężysta, 

zachwycająco gładka, nawilżona i rozjaśniona. 

Czas trwania zabiegu: do 75 min.                       Cena: 400 pln 

Intensywny zabieg biologicznie regenerujący skórę dojrzałą, suchą i odwodnioną z odnową biologiczną 

dłoni. Skóra zostaje poddana procesowi biologicznej regeneracji dzięki zastosowaniu technologii biofuzji. 

Polega ona na tym, że składniki preparatów tworzą biokompatybilną drugą skórę, która wtapia się  

w naskórek, To nowatorska technika daje efekt spektakularnego nawilżenia, wręcz „napompowania” skóry, 

który utrzymuje się wiele godzin. Rekordowa gładkość skóry wyczuwana jest od razu po zabiegu. Cera ma 

wyrównany koloryt, jest rozświetlona i rozjaśniona. 

Czas trwania zabiegu: do 75 min.                           Cena: 400 pln

Zabieg błyskawicznie rewitalizujący cerę zmęczoną z odnową biologiczną dłoni. Intensywny, szybki zabieg 

typu SOS, błyskawicznie poprawiający jędrność, nawilżenie i koloryt skóry dojrzałej oraz spłycający zmarszczki. 

Doskonały sposób na gładką, odświeżoną skórę, pełną młodzieńczego blasku. 

Czas trwania zabiegu: do 75 min.                           Cena: 400 pln 

Luksusowy zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący owal twarzy z odnową biologiczną dłoni. 

Nowoczesny zabieg inspirowany najaktywniejszymi składnikami wykorzystywanymi w medycynie estetycznej. 

Polecany do każdego typu cery, zarówno z dopiero rysującymi się, jak i utrwalonymi zmarszczkami 

mimicznymi. 

Czas trwania zabiegu: do 75 min.                        Cena: 400 pln 



Zabieg intensywnie nawilżający z masażem dłoni, doskonale wygładzający i szybko poprawiający kondycję 

każdego typu cery z objawami odwodnienia, wysuszenia, dyskomfortu i zachwiania równowagi wodno-

lipidowej np. na skutek niewłaściwej pielęgnacji, działania słońca czy klimatyzacji. Szczególnie polecany 

palaczom. Wskazany niezależnie od wieku czy pory roku dla uzyskania szybkiego i długotrwałego nawilżenia 

głębokich warstw naskórka, poprawy elastyczności i odświeżenia kolorytu. Polecany nawet w przypadku 

ekstremalnego wysuszenia skóry wrażliwej.  

Czas trwania zabiegu: do 60 min.                        Cena: 290 pln 

Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy z masażem dłoni. Zabieg dla cery dojrzałej, wymagającej stymulacji  

do odbudowy. W widoczny sposób wygładza skórę, poprawiając jednocześnie owal twarzy. Duża dawka 

retinolu regeneruje skórę i reguluje cykl odnowy komórkowej naskórka. Zabieg dokonuje zaskakującej 

przemiany. Widoczne efekty to piękny, zdrowy wygląd skóry, spłycone zmarszczki i poprawa kolorytu. 

Czas trwania zabiegu: do 60 min.                           Cena: 320 pln 

Szybki lifting bankietowy z masażem dłoni. Zabieg typu „przed wyjściem”, błyskawicznie poprawiający 

wygląd skóry zmęczonej, wiotkiej, słabo nawilżonej i szorstkiej. Liftinguje, napina, doskonale wygładza, 

redukuje objawy podrażnień i poprawia koloryt skóry, przygotowuje ją pod makijaż. Cera promienieje 

świeżością i odmłodzonym wyglądem. Zabieg daje przyjemny relaks i poprawia samopoczucie. 

Czas trwania zabiegu: do 60 min.                        Cena: 290 pln 

Zabieg rozświetlający i odświeżający wygląd skóry z infuzyjną 20% witaminą C Forte i kwasem migdałowym 

oraz masażem dłoni. Całoroczny zabieg do każdego rodzaju skóry, polecany do cery mieszanej, tłustej  

i problematycznej, z przebarwieniami posłonecznymi i pozapalnymi. Zabieg błyskawicznie odświeża, 

rewitalizuje, widocznie zwęża pory oraz ujednolica koloryt cery. Dzięki infuzyjnej 20% witaminie C Forte na 

skórze pojawia się spektakularny efekt „flash”. Idealny zabieg przed wielkim wyjściem z efektem na drugi 

dzień, ekspresowo poprawiający wygląd i dający efekt liftingu. 

Czas trwania zabiegu: do 60 min.                           Cena: 340 pln 



Wyjątkowo efektywny peeling ciała, głęboko oczyszczający o dwukierunkowym działaniu 

(mechanicznym i biologicznym), w dwóch odsłonach do wyboru. Proces ten pozostawia skórę 

niezwykle miękką i delikatną, zwiększając jej odporność. 

Czas trwania zabiegu: do 55 min.                                   Cena: 300 pln 

 



Idealny sposób, aby się odstresować, odprężyć i odzyskać harmonię między ciałem a umysłem. Osiągnij 

czysty spokój z aksamitnymi teksturami wzbogaconymi o pielęgnujące kwiaty. Wygładzający peeling do 

ciała delikatnie złuszcza naskórek, pozostawiając skórę miękką i lśniącą. Relaksująca moc lawendy jest 

legendarna, a wtłoczony w skórę olejek odpręży Twoje ciało i umysł. Użyty na zakończenie jedwabiście 

nawilżający skórę krem z olejem z kwiatu kamelii pozostawia skórę subtelnie pachnącą oraz niesamowicie 

gładką. 

Prawdziwa rozkosz – całkowita egzaltacja dla ciała i umysłu. Kobiety z Wysp Polinezyjskich używały oleju 

Monoi – cennej mieszanki oleju kokosowego i kwiatów tiare od dwóch tysięcy lat, aby nadać swojej skórze 

blask. Krem z olejem kukui pozwoli odżywić Twoją skórę i pozostawi ją nawilżoną i zdrową. Zmysłowe zapachy 

i odżywcze właściwości waniliowej orchidei zmieszanej z ylang ylang i patchoulą zamienią ten zabieg  

w niezwykłe doznanie. 

Stymuluje i odmładza ciało oraz umysł. Sól z Morza Martwego jest cenna ze względu na jej wysoki poziom 

zawartości minerałów oraz grubość kryształków. W efekcie sprawdza się ona jako pobudzający peeling, który 

odmieni Twoją skórę. Aromatyczna moc olejku z trawy cytrynowej zrewitalizuje ciało i zmysły. 

Podnosi na duchu oraz wzmacnia skórę Twojego ciała. Scrub wzbogacony pudrem z pestek winogron 

pochodzącym z Francji oraz organicznym cukrem ożywią, złuszcza i wygładza skórę. Odkryj świeży, owocowy 

olejek z limonką oraz olejem z maruli, który działa rozluźniająco oraz ujędrniająco. 

 

Czas trwania w/w zabiegów: do 55 min.                                  Cena: 230 pln 



Rozgrzej ciało i zmysły dzięki wyjątkowej kompozycji orientalnych zapachów drzewa sandałowego  

i pomarańczy. Perfumy ze wschodnim akcentem, gorące, zmysłowe i wciągające. 

Uwodzicielski zapach będący połączeniem jaśminu, róży i hiacyntu pozwala każdemu odzyskać wiarę  

w siebie oraz koi zmysły, łagodzi złe emocje i przywraca spokój duszy. Dzięki swoim unikalnym właściwościom 

pielęgnacyjnym ujędrnia skórę. 

Orzeźwiający, owocowy koktajl dzięki niespotykanemu połączeniu olejków esencjonalnych grejpfruta, jeżyny 

oraz maliny. Jej słodki zapach przywraca energię i radość życia. 

Wyjątkowa kompozycja zapachu będąca połączeniem zielonej herbaty i cytryny, której całość jest 

doprawiona kardamonem. Lekkość tego zapachu zachwyci tych, którzy żyją bardzo aktywnie. 

 

Czas trwania w/w zabiegów: do 55 min.                       Cena: 230 pln 



Kamienie pochodzenia wulkanicznego charakteryzują się znakomitym współczynnikiem magazynowania 

ciepła, co pozwala na wykonywanie masażu zarówno rozgrzanymi, jak i oziębionymi kamieniami.  

W kontakcie z ciałem oddają swoją wartościową energię przywracając jej prawidłowy przepływ w głównych 

kanałach i czakrach energetycznych ciała. Głęboko rozgrzewają organizm, przyspieszają krążenie krwi, 

rozluźniają napięcie mięśniowe, działają relaksująco i odprężająco na całe ciało. Zabieg z użyciem kamieni 

polecany jest osobom zestresowanym, przemęczonym, o podwyższonym napięciu mięśniowym. 

Czas trwania zabiegu: do 55 min.                              Cena: 250 pln  

Sandor to łóżko do masażu, wypełnione ciepłym piaskiem. Każdy z nas rozkoszuje się ciepłym piaskiem na 

plaży, a my przenieśliśmy nadmorskie plaże do gabinetu Siedliska Morena. Suchy i delikatny przepływ ciepła 

wokół zanurzonego w piasku ciała skutkuje intensywnym, głębokim uczuciem relaksu bez negatywnego 

wpływu na układ krążenia. Ponadto masaż stemplami z ciepłym piaskiem przyczynia się do miejscowych 

impulsów cieplnych, aktywizuje różne strefy skóry i stymuluje cyrkulację krwi, jak również usuwa zbędne 

produkty przemiany materii. 

Czas trwania zabiegu: do 55 min.                              Cena: 250 pln

Każdy masaż ciała może być wykonany na oliwkach Clarins, Yonelle lub specjalnym balsamie Dobro Kremu: 

dodatkowy koszt 20 pln. 



Lifting, keratynowe laminowanie i botoks rzęs to zabieg dedykowany rzęsom naturalnym, którym chcemy nadać ładny 

kształt. Pozwala na ich uniesienie, pogrubienie i przyciemnienie. Dogłębnie odżywia dzięki zawartości naturalnych 

składników, między innymi oleju migdałowegp, oleju macadamia, oleju jojoba, kwasu hialuronowego, kwasu linolowego 

oraz pentanolu. Spojrzenie zyskuje wyrazistość, jednocześnie dając naturalny efekt. 

                                 Cena: 220 pln 

Zabieg polegający na ułożeniu i zmianie kierunku niesfornie rosnących włosków. Brwi po zabiegu pięknie się układają  

i mają nadany idealny kształt. 

                                  Cena: 120 pln 

Laminowanie brwi można zakończyć bardzo bogatą regeneracją zwaną „botoksem”. Botoks zawiera keratynę oraz olejki 

roślinne. Działa okluzyjnie i ochronnie na włoski, poprawia ich elastyczność oraz przywraca odpowiednie natłuszczenie  

i blask. Dodatkowym atutem jest intensywna regeneracja i odżywienie brwi. 

                                  Cena: 180 pln

Dopełnieniem laminowania oraz botoksu brwi jest koloryzacja brwi farbką i regulacją. 

                         Cena: 80 pln 

Henna pudrowa brwi w porównaniu ze zwykłą, tradycyjną henną utrzymuje się dużo dłużej. Taki zabieg barwi bowiem nie 

tylko włoski, ale również i skórę. Efekt utrzymuje się do 14 dni na skórze i do 6 tygodni na włoskach. 

                                  Cena: 100 pln 


