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Wizyta w SPA
Do SPA najlepiej przyjść w szlafroku, który znajdą Pań- 
stwo w pokojach hotelowych. 
Biżuterię i inne cenne przedmioty należy pozostawić 
w pokoju. Obsługa SPA nie ponosi odpowiedzialności 
za pozostawione rzeczy.
Spóźnienie na umówiony zabieg skraca zaplanowany 
czas zabiegu.
Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

Godziny otwarcia HaVET spa 
poniedziałek – sobota 09.00  –  21.00
niedziela 09.00  –  16.00



WeLLneSS nA WYŁĄCZnOŚĆ
 

HAmmAm    ok. 90 min  – 570 zł / 2 osoby
 ok. 75 min  –  420 zł /  1 osoba

Marokański rytuał oczyszczania ciała.
Podczas rytuału do wyłącznej dyspozycji Gości 
oddajemy prywatną strefę wellness.

etapy: 
• kąpiel parowa w jacuzzi i saunie, 
• oczyszczenie ciała mydłem z czarnych oliwek  
 podczas masażu rękawicą kessa, 

• nałożenie maski z glinki bogatej w minerały, 
• nałożenie na umyte ciało oleju arganowego.

Korzyści płynące z Hammam:
• uwalnia emocje uwięzione w ciele,  
 głęboko relaksuje,

• łagodzi bóle neurologiczne,
• eliminuje toksyny w skórze, redukuje cellulit, 
 zwiększa szybkość przemiany materii,

• redukuje obrzęki i bóle stawów,
• zwiększa elastyczność skóry, która po zabiegu  
 wygląda świeżo.

PryWAtnA StrefA WellneSS
Romantyczna i intymna strefa wellness na wyłączność
 60 min  –  300 zł / 2 osoby

Oferta obejmuje: 
• korzystanie z jacuzzi, sauny parowej i kwiatowej,
• pokój do masażu z podgrzewanymi  
 marmurowymi stołami, 

• nawilżający kosmetyk do masażu  
 (bez udziału terapeuty SPA), 

• 2 lampki wina Prosecco, owoce.
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HI-TeCH
nowoczesna technologia  
w zabiegach na twarz i ciało.

PelleVe®
nowoczesna i niechirurgiczna metoda służąca utrzyma-
niu młodego wyglądu. Wyraźne spłycenie zmarszczek 
i poprawa wyglądu skóry. 
efekty po zabiegu są porównywalne z przeprowadze- 
niem operacji plastycznej. Pojawiają się stopniowo 
i utrzymują od roku do trzech lat. Stymulacja produkcji 
kolagenu następuje w czasie.

Górna część twarzy (czoło + oczy) .......................  800 zł
Dolna część twarzy 
(policzki, usta, broda, podbródek) ......................  900 zł
Cała twarz z pełnym owalem  ............................  1500 zł
Cała twarz + szyja  .............................................  2000 zł
Cała twarz + szyja + dekolt ................................  2500 zł
Szyja  .................................................................... 800 zł
Dekolt .................................................................. 900 zł
Odmłodzenie skóry za pomocą fal radiowych. 
Dłonie ................................................................... 900 zł

mAXImUS®
nieinwazyjne urządzenie do poprawy wyglądu oraz 
kondycji skóry. Redukcji tkanki tłuszczowej, cellulitu 
oraz modelowania sylwetki. urządzenie, które jedno- 
cześnie działa na skórę, mięśnie i komórki tłuszczowe. 
Pozwala na modelowanie sylwetki, redukuje tkankę 
tłuszczową oraz cellulit. Po zabiegu skóra jest znów 
sprężysta i napięta.

Ramiona ............................................................... 350 zł
Brzuch ................................................................... 450 zł
Pośladki ................................................................  500 zł
uda (przód lub tył) ...............................................  500 zł

Maximus jest jednym z najbardziej kompleksowych 
oraz nieinwazyjnych urządzeń. Działa wielostronnie 
na skórę, mięśnie i komórki tłuszczowe. efektem za-
biegu jest zagęszczenie skóry, redukcja zmarszczek, 
poprawa owalu twarzy oraz wyraźne podkreślenie kości 
policzkowych.

Twarz + szyja ......................................................... 480 zł
Podbródek + szyja ................................................ 350 zł
Okolice oczu ......................................................... 250 zł

Peeling kawitacyjny 120 zł
Złuszczenie martwego naskórka w technologii ultra- 
dźwiękowej pozwala dotrzeć do głębszych warstw skóry.
Rekomendowany przed zabiegami kosmetycznymi. 
Zwiększa przenikanie składników aktywnych do głęb-
szych warstw skóry.

mikrodermabrazja diamentowa 120 zł
Złuszczanie naskórka przy pomocy diamentowych gło- 
wic i podciśnienia. Rekomendowana przed zabiegami 
pielęgnacyjnymi na twarz. Zwiększa przenikanie skład-
ników aktywnych do głębszych warstw skóry.
 
Oksybrazja 120 zł
Innowacyjny sposób rewitalizacji skóry. Dedykowany 
osobom o cerze wrażliwej, alergicznej i naczyniowej. 
natychmiastowe odnowienie skóry, która po zabiegu 
wygląda młodo i świeżo.

Infuzja tlenowa 350 zł
nieinwazyjna metoda odmładzania skóry. 
Wykorzystywana podczas zabiegu technologia poz-
wala na wprowadzanie w skórę skoncentrowanych 
składników aktywnych, daje efekt natychmiastowego 
odmłodzenia, wygładzenia i odświeżenia.
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Kosmetyki do zabiegów japońskiej marki Forlle’d sty-
mulują skórę dzięki zastosowaniu zaawansowanej 
technologii oraz rozwiązań uhonorowanych nagrodą 
nobla. Zapewniają skuteczne i nieinwazyjne działanie 
przeciwstarzeniowe. Zapobiegają starzeniu chronolo-
gicznemu oraz fotostarzeniu skóry.

Zabieg platynowy 490 zł
Kompleksowy zabieg przeciwstarzeniowy dedykowany 
skórze suchej, z przebarwieniami i zmarszczkami mi-
micznymi. Działa antyoksydacyjnie. Reguluje procesy 
pigmentacyjne w skórze i zapobiega powstawaniu prze- 
barwień związanych z wiekiem.

Intensywne nawilżenie 350 zł
Przywraca równowagę wodną i właściwy poziom mine-
rałów w skórze. natychmiast redukuje nieprzyjemne 
uczucie przesuszenia i napięcia, poprawia odporność 
skóry i rozjaśnia ją.

Przeciwstarzeniowy zabieg 
oparty na peptydach biomimetycznych 350 zł
Silnie stymuluje syntezę kolagenu, dzięki temu wyraź-
nie poprawia strukturę i sprężystość skóry. 
Po zabiegu skóra jest doskonale nawilżona i odżywio- 
na. Zmarszczki mimiczne zostają wygładzone a kontur 
twarzy przywrócony. 

Głębokie oczyszczenie i detoksykacja 350 zł
Głębokie i jednocześnie delikatne oczyszczenie skóry 
tłustej i problematycznej, bez oczyszczania manual- 
nego. Dzięki aktywnym przeciwutleniaczom detoksy- 
kuje skórę, łagodzi stany zapalne i niweluje przebarwie- 
nia po wypryskach. 

Kojący zabieg dla skóry wrażliwej 350 zł
Likwiduje suchość skóry, wzmacnia ściany naczyń krwio- 
nośnych, normalizuje mikrokrążenie i metabolizm 
komórkowy. Powtórzenie zabiegu zapewnia efekt dłu-
gotrwałego nawilżenia i koi podrażnioną skórę. 
Idealny po mechanicznym oczyszczeniu skóry, peelin-
gach chemicznych, a także po zabiegach laserowych.

Korekta cieni pod oczami 250 zł
Zabieg przeznaczony dla delikatnej skóry wokół oczu. 
Zmniejsza cienie pod oczami i przebarwienia, likwiduje 
obrzęki, drobne linie i zmarszczki, poprawia mikrocyr-
kulację. Po zabiegu skóra jest rozjaśniona, wygładzona 
i pełna blasku. Idealny do stosowania przed i po zabie-
gach chirurgicznych z zakresu medycyny estetycznej.

Przeciwstarzeniowy zabieg dla mężczyzn 350 zł
Intensywny zabieg, który zapobiega pojawianiu się 
oznak starzenia się skóry u mężczyzny. Działa kom-
pleksowo, odbudowuje strukturę skóry, regeneruje jej 
funkcje życiowe i poprawia mikrokrążenie. Po zabiegu 
skóra odzyskuje blask i świeżość, a zmarszczki zostają 
wygładzone.

Włoska marka luksusowych kosmetyków bez konser-
wantów i substancji zapachowych, w których składzie 
zawarty jest ekskluzywny 51 + 3 HYALu COMPLeX™. 
Przywraca naturalną obronę fizjologiczną skóry. Działa 
przeciwstarzeniowo, zapewnia jednolity kolor cery.

Intensywna kuracja witaminowa 350 zł
Dla skóry bez napięcia, z przebarwieniami i zmarszcz-
kami. Szokowy zabieg trójfazowy o wysokiej zawartości 
składników aktywnych, zapewniający skórze jędrność, 
świeżość i gładkość.

lifting V  350 zł
Zabieg dla skóry dojrzałej
Zawiera ekskluzywny 51 + 3 HYALu COMPLeX™
z większą ilością aminokwasów, które pobudzają pro-
dukcję strukturalnych komponentów skóry. napina 
skórę, spłyca zmarszczki i wyostrza owal twarzy. 

WHItelIGHt ™ ok. 60 min  –  350 zł
Dla każdego rodzaju skóry 
Skutecznie rozjaśnia przebarwienia i poprawia koloryt 
skóry twarzy. Działa silnie anty-starzeniowo, przywraca 
promienność, redukuje ciemne plamy – koloryt staje się 
bardziej równomierny, a wygląd skóry młodszy i bard-
ziej promienny.

ZABIeGI PIeLĘGnACYJne nA TWARZ
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rytUAły 

Podróż na Sycylię 350 zł
Peeling wulkaniczny • maska wulkaniczna
Przywraca skórze elastyczność i nawodnienie, remine-
ralizuje, wzmacnia, relaksuje, likwiduje przekrwienie 
i koi podrażnienia.

Podróż na madagaskar 350 zł
Peeling kokosowy • maska z kwiatów hibiskusa 
Mineralny okład bogaty w magnez i pierwiastki śladowe. 
ujędrnia i wygładza. Działa przeciwstarzeniowo, rewi-
talizuje i działa przeciwzapalnie. Daje uczucie świeżości 
i komfortu.

Podróż do Bretanii 350 zł
Peeling solny • maska z alg morskich 
Bogaty w minerały i pierwiastki śladowe, wzmacnia na-
turalne mechanizmy komórek i przywraca im witalność. 
Regeneruje, nawilża i zmiękcza skórę.

Podróż do Indii 350 zł
Peeling ostrygowy • maska bawełniana 
Maska z bawełny o działaniu odżywczym, łagodzącym, 
nawilżającym i relaksującym. Stymuluje mikrocyrkulację 
i zapewnia utrzymanie odpowiedniego nawilżenia. 
Odżywia i dostarcza soli mineralnych oraz pierwiast- 
ków śladowych.

linia Diego Dalla Palma rVB SKInlAB®

Anti-Cellulit  350 zł
Intensywne zwalczanie cellulitu. Zabieg usuwa nad-
miar płynów oraz toksyn, zapobiega formowaniu się 
nowych komórek tłuszczowych. Wygładza i ujędrnia 
skórę.

firming 350 zł
Dedykowany skórze z oznakami starzenia się, która 
straciła sprężystość. Wzmacnia skórę i przywraca ciału 
jędrność, gładkość oraz napięcie.

ZABIeGI PIeLĘGnACYJne CIAŁA

linia De Saint malo 
PeelInGI 

Wulkaniczny 200 zł
Peeling bazuje na bogatym w magnez, wapń i krzemion- 
kę proszku z lawy wulkanicznej.

Solny 200 zł 
Peeling bazuje na soli i glince morskiej z okolic Guerande. 
Likwiduje przekrwienia i działa przeciwstarzeniowo.

Kokosowy 200 zł 
Żelowy peeling z piaskiem i ekstraktem z kokosa o egzo-
tycznym zapachu. Odżywia i regeneruje.

Perłowy 200 zł 
Bogaty w magnez peeling z muszli ostrygi doskonale 
usuwa zrogowaciały naskórek. Dostarcza sole mine-
ralne i pierwiastki śladowe dla lepszej cyrkulacji krwi. 
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mASAże CZęśCIOWe

relaksujący masaż dla kobiet w ciąży 
          ok. 20 min  –  100 zł

Delikatny odprężający masaż 
pleców wykonywany na siedząco. 

masaż klasyczny 
Plecy, ramiona, kark ok. 25 min –  90 zł

masaż sportowy częściowy ok. 30 min –  130 zł

masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi 
Plecy, ramiona i kark ok. 40 min  –  160 zł

Czarne złoto ok. 50 min  –  190 zł
Masaż pleców z okładem borowinowym oraz masaż stóp.

mASAż DlA DZIeCI

Słodkie chwile ok. 25 min  –  100 zł
Masaż + koktajl owocowy

MASAŻe ORIenTALne
 

Autorski masaż tybetański ok. 50 min  –  220 zł
Intensywny masaż ze stymulacją punktową mięśni 
z użyciem moksy. Pobudzenie właściwych punktów 
ciepłem ma na celu udrożnienie kanałów energetycz-
nych. Masaż przywraca harmonię, relaksuje i głęboko 
odpręża. 

masaż tajski stemplami ziołowymi
Całe ciało ......................................... ok. 70 min  –  270 zł 
Plecy, ramiona i kark ....................... ok. 40 min  –  180 zł
Masaż wykonujemy za pomocą zawiniętej w bawełnia- 
ny materiał specjalnie dobranej mieszanki ziół.
Podgrzanie stempli przed zabiegiem powoduje uwol-
nienie olejków eterycznych i wmasowanie ich w ciało. 
Masaż działa przeciwbólowo.
 
masaż tajski klasyczny ok. 80 min  –  330 zł
Masaż uwalnia stres skumulowany w ciele, zmniejsza na-
pięcie mięśni, stawów i ścięgien. Relaksuje i harmonizuje 
cały organizm. W efekcie czujemy się znów pełni energii. 
 
Japoński rytuał masażu twarzy ok. 40 min  –  160 zł
Japońska technika masażu twarzy zapewnia widoczne 
i długotrwałe efekty. Jest całkowicie naturalną i nieinwa-
zyjną formą liftingu oraz odmłodzenia twarzy. Pozytywnie 
wpływa nie tylko na poprawę wyglądu, lecz także na 
dobre samopoczucie i pozbycie się napięć wynikających 
z przewlekłego stresu.

tajski masaż refleksyjny stóp ok. 65 min  –  250 zł
Leczniczy masaż z elementami akupresury. Obejmuje 
masaż stóp i łydek. Wspomaga odtruwanie organizmu 
z toksyn, poprawia sen, usuwa uczucie „ciężkich nóg”. 
Wpływa również na procesy trawienne, system hormo-
nalny i centralny system nerwowy. Przywraca balans 
w organizmie i stymuluje do samoleczenia.

AyUrWeDA 
Masaże medycyny indyjskiej

Abhyanga ok. 60 min  –  290 zł
Abhyanga oczyszcza ciało z nagromadzonych toksyn 
i odżywia. Zapewnia dobry sen, poprawia wygląd skóry, 
poprawia wzrok i kondycję fizyczną. 

mukabhyanga ok. 35 min  –  180 zł
Ayurwedyjski masaż olejowy twarzy, głowy i karku, do-
skonały w walce z bezsennością. nawilża  skórę, nadaje 
jej sprężystość i zdrowy wygląd. Odpręża i harmonizuje, 
a jego efekty są widoczne natychmiast po masażu.

Abhyanga + mukabhyanga ok. 100 min  –  390 zł

Shirodhara ok. 60 min  –  300 zł
Masaż czakry „trzeciego oka” strumieniem ciepłego 
oleju sezamowego. Jeden z najważniejszych zabiegów 
ayurwedyjskich, nazywany zabiegiem młodości i dłu- 
gowieczności. Głęboko relaksuje oraz posiada zbawien- 
ny wpływ na system nerwowy i hormonalny, redukuje 
stres i napięcia nerwowe. Działa odżywczo na skórę 
głowy i włosy.

Shirodhara + Abhyanga ok. 110 min  –  470 zł

MASAŻe KLASYCZne

mASAże CAłOśCIOWe

masaż klasyczny całego ciała ok. 50 min  –  160 zł
 
Kokosowy masaż odżywczy ok. 50 min  –  190 zł

masaż aromatyczny ok. 50 min  –  190 zł

masaż relaksacyjny 
z masłem shea ok. 50 min  –  190 zł

masaż czekoladowy ok. 50 min  –  190 zł

masaż gorącymi 
kamieniami wulkanicznymi ok. 60 min  –  220 zł
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rezerwacja terminu
W celu spełnienia dodatkowych życzeń polecamy do- 
konać rezerwacji terminu zabiegu jeszcze przed przy- 
jazdem do Hotelu.

Prosimy o wyrozumiałość i zgłoszenie rezygnacji z za-
biegu najpóźniej do 4 godzin przed jego terminem. 
Przy późniejszej anulacji zastrzegamy sobie prawo do  
obciążenia rachunku kwotą 100% wartości zabiegu. 

Informacja i rezerwacja terminów
tel. +48 94 711 37 00
tel. wew. 161
spa@havethotel.pl

Hotel zastrzega sobie prawo do zmiany cen.

PIeLĘGnACJA DŁOnI I STÓP

Manicure ............................................................... 130 zł
Manicure z malowaniem lakierem ...................... 190 zł
Manicure z malowaniem lakierem gel color .......  220 zł 
HAPPY HAnDS – zabieg zmiękczający 
i wygładzający skórę dłoni ................................... 150 zł
Pedicure ................................................................ 150 zł
Pedicure z malowaniem lakierem  ....................... 210 zł
Pedicure z malowaniem lakierem gel color ........ 240 zł
Tęczowy manicure dla dzieci ................................. 50 zł



HAVeT Hotel Resort & Spa
78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 29 

tel. +48 94 711 36 00 
rezerwacja@havethotel.pl

havethotel.pl




