
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
BY KLAPP - TWARZ

Detox Treatment 30 min - 110 zł
Odtoksycznienie skóry i pobudzenie procesów naprawczych 

Clinical Care 30 min - 140 zł
Zabieg normalizująco- oczyszczający 

Klapp CS 3 Treatment 30 min - 180 zł
Błyskawiczna pielęgnacja cery wymagającej odżywienia z kolagenem

Mezoterapia bezigłowa SKINSHOOTER HC3 60 min - 350 zł 
Nowoczesny, nieinwazyjny system transportu substancji  akrylowych

Caviar Imperial 60 min - 380 zł
Głębokie oczyszczenie skóry, wyrównanie kolorytu, poprawa napięcia i jędrności 
skóry

Cuvee Prestige 90 min - 420 zł 
Cera po zabiegu jest jędrna, uelastyczniona, koloryt skóry wyrównany. Na długo 
pozostaje, rozświetlona pełna basku, jakby muśnięta słońcem

Hyaluronic Multi Efect 90 min - 420 zł 
Długotrwałe nawilżenie i wygładzenie naskórka, rozjaśnienie przebarwień, 
oczyszczenie, wypełnienie zmarszczek, uelastycznienie skóry, wzmocnienie 
konturów twarzy.

Repacell Bioodnowa na poziomie DNA 90 min - 420 zł 
Niweluje niepożądane efekty starzenia się, wzmacnia elastyczność i jędrność 
cery, efektywnie redukuje głębokie zmarszczki

ZABIEGI NA TWARZ EXPRESS

Hialuronowe nawilżenie 30 min - 90 zł
Odświeża skórę pozostawiając ją oczyszczoną, nawilżoną, rozpromienioną.

Ekspresowe rozświetlenie 30 min - 120 zł
Peeling kawitacyjny+ ampułka + maska algowa. Efekt rozświetlonej i wypielęgno-
wanej cery. 

Młodzieńczy Blask 60 min - 240 zł
Oxybrazja +serum+ maska algowa. Skóra jest odświeżona, oczyszczona, pozba-
wiona niedoskonałości, wygładzona i silnie nawilżona.

OPRAWA OKA

Regulacja brwi 20 zł
Henna brwi z regulacją 30 zł
Henna brwi i rzęs 45 zł

 PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

Manicure klasyczny 60 zł
Manicure hybrydowy 110 zł
Manicure SPA Raj dla dłoni by Justyna Bielenda 160 zł
Pedicure klasyczny 90 zł
Pedicure hybrydowy 140 zł 
Pedicure SPA Raj dla stóp by Justyna Bielenda 160 zł

KIDS SPA

Owocowy masaż dla małej księżniczki/ księcia 30 min - 60 zł
Czekoladowy raj 30 min - 70 zł

Czekoladowy masaż dla małej księżniczki/księcia  

Wspólny masaż z mamą lub tatą 50 min - 210 zł
Owocowy masaż dla dziecka oraz aromatyczny masaż dla mamy/taty

Do SPA JUSTYNA BIELENDA najlepiej przyjść 10 min. przed rozpoczęciem zabiegu. 
Spóźnienie na zabieg odbywa się kosztem przewidzianego czasu zabiegu. O zmianie 
terminu lub odwołaniu rezerwacji na zabieg należy poinformować co najmniej na 4 
godziny przed planowaną wizytą. W razie anulacji na 2 godziny przed planowanym 
zabiegiem SPA zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa 50% kosztem 
zamówionej usługi, a nie odwołanie zabiegu 100% kosztu zamówionej usługi. 
Rezerwacja usługi jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu dostępnego na stronie  
www.justynabielenda.pl

Cennik ważny od 14 stycznia 2019 roku

Odbierz voucher  
o wartości 50 zł w recepcji  

SPA JUSTYNA BIELENDA 

SPA & NATURE JUSTYNA BIELENDA 
Poziom -1 

Rezerwacja: +48 733 611 012

www.justynabielenda.pl 

PODARuJ SOBIE I BLISKIEJ  
OSOBIE ChWILĘ RELAKSu!



ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
BY BIELENDA - TWARZ

Rubinowa odnowa 60 min - 190 zł
S.O.S dla cery naczynkowej

Szafirowy Blask 60 min - 220 zł
Przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju cer. Intensywnie i długotrwale 
nawilża, regeneruje skórę. 

Hydra- Hyal 60 min - 250 zł 
Długotrwałe nawilżenie, wygładzenie powierzchownych zmarszczek poprawa 
owalu twarzy oraz wyglądu skóry.

Sebo Purity 60 min - 250 zł
Zabieg dla cery tłustej. Oczyszczenie i normalizacja skóry.

Moc witaminy C 60 min - 250 zł
Zabieg dla szarej, zmęczonej skóry. Zwiększa syntezę kolagenu w skórze. Rozja-
śnia cerę.

Power of Nature 60 min - 250 zł
Zabieg skóry szarej, zanieczyszczonej. Detoksykująco- regeneracyjny. Intensywnie 
odżywia skórę. 

Skin Breath 60 min - 250 zł
Zabieg dla każdego rodzaju cer. Dotlenienie dla zmęczonej skóry. 

Essence of Asia 60 min - 280 zł
Inspirowany azjatyckimi rytuałami piękna. Przywraca skórze blask 

Acid Fusion 3.0 30 min - 280 zł
Rozświetlenie skóry, zmniejszenie widoczności stanów zapalnych bez efektu 
złuszczania

Reti Power 45 min - 280 zł
Zabiegł złuszczający z retinolem i witaminą C. Każdy rodzaj skóry, szczególnie doj-
rzałej, dotkniętej przebarwieniami lub trądzikiem 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE - CIAŁO 

Oczyszczenie 30 min - 140 zł
Gorący peeling całego ciała + koncentrat. Drobinki gorącego peelingu w połącze-
niu z koncentratem nie tylko oczyści ale i wypielęgnuje Twoje ciało. Skóra gładka, 
miękka w dotyku.

Zabieg na ciało 2 w 1 60 min - 240 zł
Połączenie maski żelowej z peelingiem. Zabieg zakańczamy wmasowaniem 
balsamu. Do wyboru: odżywienie/ nawilżenie / ujędrnienie 

Peelingujący masaż ciała 50 min - 290 zł
Zabieg doskonale sprawdza się w pielęgnacji skóry o obniżonej jędrności i ela-
styczności. Ciało odzyska prawidłowe napięcie i gładkość.

Coffie SPA 60 min - 290 zł
Peeling kawowy +balsam ujędrniający+ masaż bańką chińską problematycznych 
miejsc Idealny w walce z pomarańczową skórką. Masaż z peelingiem pobudza 
mikrokrążenie i przygotowuje skórę do pielęgnacji ujędrniającej 

Ceremonia SPA 90 min - 290 zł / z masażem 120 min - 350 zł
Czas na odrobinę luksusu. Zabieg rozpoczyna peeling połączony z koncentratem 
zawierającym ekstrakty roślinne, następnie ciało otulane jest maską w postaci 
musu. Zakończenie ceremonii to wmasowanie odżywczego balsamu z możliwo-
ścią rozbudowania o masaż

MEN SPA

Bielenda for Men Twarz 60 min - 220 zł
Delikatna męska nuta zapachowa, lekka konsystencja chłodzących preparatów 
zaspokoi potrzeby wymagającej męskiej skóry.

Klapp for Men Twarz 60 min - 420 zł
Działa odprężająco i relaksująco na skórę. Wygładza, koi podrażnienia, oczyszcza 
i zwęża pory. 

Cedrowe SPA for Men Ciało 60 min - 340 zł
Peeling całego ciała+ masaż całego ciała. Twoje ciało będzie zregenerowane, 
odżywione i nawilżone. Możesz mieć pewność, że po takim seansie wszystkie 
zmysły będą dopieszczone i zadowolone 

Whisky and cannabis for Men Ciało 90 min - 380 zł
Męska natura miłuje klasykę i elegancję. Ceni sobie jakość oraz prostotę. Eco 
rytuał o tajemniczym zapachu przeznaczony jest właśnie dla Ciebie! Dzięki wyjąt-
kowym właściwością twoje ciało będzie nawilżone oraz odprężone

MASAŻE                                     30’/60 ‘

Masaż relaksacyjny 90 / 140 zł 

Masaż klasyczny 110 / 220 zł

Masaż czekoladą 110 / 220 zł

Masaż aromaterapeutyczny 100 / 200 zł

Masaż antystresowy 120 / 240 zł

Masaż gorącymi kamieniami 110 / 220 zł

Masaż gorącymi olejami 110 / 230 zł

Masaż masłem shea 110 / 230 zł

Masaż stemplami Pantai LUAR 90 min - 270 zł

Masaż gorącymi muszlami z Filipin 240 zł 

Masaż dla par z lampką wina 380 zł

Masaż bambusami 110 / 220 zł

Rosyjski masaż miodem - częściowy 40 min - 100 zł

Japoński lifting twarzy 70 min - 130 zł

Masaż modelujący bańką chińską 20 min - 80 zł

AuTORSKIE RYTuAŁY BY 
JuSTYNA BIELENDA NATuRE

Grejpfrutowe orzeźwienie 90 min - 340 zł
Peeling całego ciała + masaż całego ciała 

Naturalny peeling cukrowy i aromatyczny masaż całego ciała gorącym olejem 
zapewnią Ci maksimum doznań sensualnych podczas zabiegu. Efektem jest gwał-
towny wzrost energii a skóra nabierze świeżego młodzieńczego blasku

Czekoladowa rozkosz 90 min - 340 zł
Peeling całego ciała + masaż całego ciała +okluzja.

Twoja skóra będzie aksamitnie gładka, odżywiona i nawilżona. Rytuał ten to 
prawdziwa uczta dla ciała i ducha.

Autorski rytuał kokosowy 90 min - 340 zł
Naturalny peeling kokosowy całego ciała + masaż całego ciała. 
Wprowadzi Twoje ciało oraz zmysły w cudowny stan ukojenia. Dzięki właściwością 
kokosa Twoja skóra będzie odświeżona i dotleniona 

Cedrowe SPA for Men 60 min - 340 zł
Peeling całego ciała + masaż całego ciała. 
Twoje ciało będzie zregenerowane, odżywione i nawilżone. Możesz mieć pewność, że 
po takim seansie wszystkie zmysły będą dopieszczone i zadowolone 

Przebudzenie kawowe 90 min - 340 zł
Peeling całego ciała + masaż całego ciała +okluzja 

Rytuał ten rozpoczyna peeling oczyszczający ciało, zaś kolejnym etapem jest 
maska, która doda energii skórze. Na zakończenie ciało zrelaksuje masaż, którego 
aromat kawowy otuli skórę przez długie godziny.

Pobudzające mango 60 min - 340 zł
Peeling całego ciała + masaż całego ciała.  

Naturalny peeling solny o  zapachu mango pozbędzie się toksyn z Twojego ciała,  
zaś masaż o zniewalającym zapachu mango i nagietka pobudzi ciało i zenergety-
zuje umysł

Rytuał Kessa 30 min - 140 zł
Delikatny, głęboki peeling idealnie oczyszcza a niebiańska piana przyjemnie otula 
skórę wprowadzając ciało w stan głębokiego relaksu.

Kwiatowy raj 90 min - 340 zł
Peeling całego ciała +masaż całego ciała +okluzja. Dzięki odżywczym składnikom 
masła shea i róży Twoje ciało będzie wygładzone i rozjaśnione a zmysły ukojone. 
Rytuał ten jest jednym z najbardziej romantycznych doświadczeń . 

Energetyczna moc kamieni „RATNAABHYANGA’’ 90 min - 340 zł
Gorące kamienie używane podczas masażu w kontakcie z ciałem oddają swoją 
wartościową energię, przywracając jej przepływ w kanałach i czakrach energe-
tycznych ciała. Relaksują usuwają napięcie.

PANTAI LUAR - Holistyczny rytuał stemplami  90 min - 270 zł
Polecany jest każdemu, kto pragnie doświadczyć głębokiego relaksu. Szczególnie 
zalecamy go osobom zestresowanym, żyjącym w ciągłym napięciu  i przemęczo-
nym


