
 

 

Leczniczy 
Rozluźnia, łagodzi napięcie psychiczne,  bóle stawów i mięśni. 
całego ciała 60min/120zł   |   częściowy 30min/70zł 
Relaksacyjny 
Wycisza, rozluźnia zmęczone mięśnie oraz głęboko relaksuje. 
całego ciała  50min/110zł  |   częściowy 30min/70zł 
Aromaterapeutyczny + olejki eteryczne 
Klasyczny lub relaksacyjny masaż wykonywany ciepłym olejem 
...................................................................................................................50min/120zł 
Gorącą Czekoladą 
Masaż wykonywany gorącą czekoladą.....................................40min/120zł 
Przeciwstarzeniowy twarzy, szyi i dekoltu 
Masaż wykonany ekskluzywnym kremie o bogatej konsystencji, który 
 przekształca się w oleiste serum.................................................25min/60zł 
Bańką chińską 
Pobudza krążenie krwi i płynów ustrojowych, pomaga pozbyć się 
zbędnych produktów przemiany materii i toksyn.................40min/100zł 
Odżywczy całego ciała 
Wykonany na odżywczym maśle Shea......................................50min/130zł 
Złuszczający 
Połączenie peelingu z masażem relaksacyjnym...................50min/140zł 
Pałkami bambusowymi 
Działanie drenujące i modelujące, eliminuje napięcia..........50min/140zł 
Aromatyczny 
Masaż całego ciała ciepłym olejem z pachnących świec.50 min/150zł 
Hawajski 
Harmonijny masaż będący połączeniem dotyku i tańca....60min/160zł 
Indyjska harmonia 
Masaż całego ciała i głowy oparty na naukach ajurwedyjskich, z silnie 
odżywczym olejem z nasion sezamowych...............................60min/160zł 
Gorącymi kamieniami 
Masaż wykonany  kamieniami bazaltowymi............................60min/170zł 
Stemplami ziołowymi 
Działanie aromaterapii, leczniczych ziół i termoterapii......60min/180zł 
Na cztery ręce 
Rozluźnia, łagodzi, relaksuje..........................................................50min/200zł

ŚWIAT MASAŻY

STREFA RELAKSU
Sauna fińska ........................................................................................ 60 min/40zł 
Hydro Jet ............................................................................................... 30 min/40zł 
Słoneczna łąka .....................................................................................30min/30zł

Regulacja brwi .......................................................................................15min/15zł 
Regulacja brwi woskiem ....................................................................15min/20zł 
Henna brwi ..............................................................................................15min/15zł 
Henna rzęs...............................................................................................20min/20zł 
Henna brwi i regulacja .........................................................................30min/25zł
Henna brwi, rzęs i regulacja ..............................................................45min/40zł 
Przedłużenie rzęs metodą 1:1 ..................................................180min/180zł 
Uzupełnienie rzęs metodą 1:1 ...................................................................120zł

PIELĘGNACJA OCZU

PIELGNACJA DŁONI
Manicure bez malowania paznokci ................................................45min/50zł
Manicure japoński ................................................................................50min/65zł 
Przedłużenie paznokci metodą żelową 120min ................120min/150zł 
Manicure z malowaniem paznokci (1 kolor)................................60min/60zł 
Manicure hybrydowy ..........................................................................60min/75 zł 
Manicure hybrydowy ze zdobieniami ...............................................1,5h/90zł 
Usunięcie lakieru hybrydowego .....................................................20min/20zł 
 
ZABIEGI 
Zabieg SPA na dłonie .......................................................................30min/40zł 
Regenerująco-relaksujący zabieg na dłonie, gwarantuje 
natychmiastowe wygładzenie, odżywienie,  regenerację i długotrwałe 
nawilżenie. 
Ekskluzywny zabieg parafinowy na dłonie .................................30min/45zł 
Zabieg stworzony z myślą o przesuszonej i zniszczonej skórze dłoni. 
Błyskawicznie nawilża, regeneruje skórę, nadaje piękny wygląd, 
gładkość.

PIELĘGNACJA STÓP
Pedicure bez malowania paznokci................................................ 70min/70zł 
Pedicure z malowaniem paznokci (1 kolor) ................................80min/80zł 
Pedicure z malowaniem hybrydowym .......................................90min/100zł 
Usunięcie lakieru hybrydowego .....................................................20min/20zł 
 
ZABIEGI 
Zabieg SPA na stopy ...........................................................................40min/50zł 
Regenerująco-relaksujący zabieg na stopy, wygładzenie, odżywienie, 
regenerację oraz długotrwałe nawilżenie. 
Ekskluzywny zabieg parafinowy na stopy ..................................40min/55zł 
Zabieg stworzony z myślą o przesuszonej i zniszczonej skórze stóp. 
Błyskawicznie nawilża, regeneruje skórę, przywraca piękny wygląd.

Peeling cukrowy 
Zabieg  złuszczający. Kryształki  cukru pobudzają  mikrokrążenie oraz 
złuszczają martwy naskórek. Przywraca skórze gładkość..30min/80zł 
Aksamitne wygładzenie 
Aromatyczny zabieg wygładzająco-odżywczy .....................70min/170zł 
Kokosowy relaks 
Zabieg nawilżająco-regenerujący................................................70min/170zł

PIELĘGNACJA CIAŁA

ZABIEGI  TWARZY, SZYI, DEKOLTU
Peeling kawitacyjny ............................................................................25min/60zł 
Sonoforeza z ampułką dobraną do typu cery ...........................25min/75zł 
Peeling kawitacyjny/sonoforeza, uzupełnienie zabiegu na twarz 
..................................................................................................................... 15min/35zł
Peeling kawitacyjny, sonoforeza z ampułką i maska algowa 
...................................................................................................................60min/165zł 
Mikrodermabrazja diamentowa ...................................................30min/100zł 
Mikrodermabrazja diamentowa - dla zabiegu na twarz .........20min/70zł 
Mikrodermabrazja diamentowa, serum, maska algowa .....50min/155zł 
Mezoterapia mikroigłowa z pielęgnacją.......60min/180zł + roller 100zł 
Darsonwalizacja jako uzupełnienie zabiegu na twarz ...........10 min/25zł 
Maska algowa indywidualnie dobrana do potrzeb skóry ......30min/80zł

ZABIEGI IPL
Trwałe usuwanie owłosienia, usuwanie przebarwień, zamykanie 
naczynek, foto odmładzanie, redukcja trądziku. 
Punktowe przebarwienie/naczynko ............................................................50zł 
Nos/górna warga/broda.................................................................................100zł 
Czoło/policzki ................................................................................................... 150zł 
Szyja/dekolt/pachy/dłonie ...........................................................................200zł 
Cała twarz ......................................................................................................... 250zł 
Twarz + szyja .................................................................................................... 350zł 
Twarz + szyja + dekolt .................................................................................. 450zł 
Przedramiona ................................................................................................... 250zł 
Ramiona/bikini .................................................................................................. 300zł 
Łydki ........................................................................................................... 300-400zł
Uda ............................................................................................................. 400-500zł



Oferujemy bogatą ofertę ekskluzywnych 

zabiegów pielęgnacyjnych twarzy oraz 

ciała z wykorzystaniem m.in francuskich 

kosmetyków firmy M’onduniq 

 

Strefa SPA słynie z szerokiego portfolio 

masaży oraz z innowacyjnych zabiegów 

opartych na bazie miodu, mleka, owoców, 

śluzu ślimaka oraz jadu węża. 

 

 

 

+48 52 561 3100 

www.sloneczny.eu 

ul. Jagiellońska 96 85-027 Bydgoszcz

STREFA SPA 

 

 

Niedziela: 10:00 - 20:00 

Wtorek - sobota: 10:00 - 21:00 

Nieczynne w poniedziałki i w święta. 

REZERWACJE   
spa@sloneczny.eu 

Tel. +48 52 561 31 76 

Tel.  +48 723 669 693 

 

 
                                                         NA TWARZ 
 
SIŁA JADU WĘŻA 
Połączenie komórek macierzystych i peptydu SYN-AKE powstrzymuje 
procesy biologicznego i mechanicznego starzenia .............60min/250zł 
SEKRET ŚLIMAKA 
Ekologiczny ekstrakt ze śluzu ślimaka łączy w sobie moc składników, 
które korzystnie wpływają na odbudowę i regenerację ....60min/250zł 
 
                                                          NA CIAŁO 
 

LUKSUSOWE ZŁOTE CIAŁO 
'Luxury Gold & Honey SPA'  to regenerujący rytuał na bazie miodu, 
mleka  oraz rozświetlających złotych drobin..........................60min/200zł 
AKSAMITNE JAGODOWE CIAŁO 
Rytuał 'Velvet Bluberry SPA' to aksamitny, jagodowy peeling dla 
całego ciała. Pobudza zmysły i działa odżywczo..................60min/200zł 
SŁODKIE TRUSKAWKOWE CIAŁO 
‘Sweet Strawberry Love SPA' jest zabiegiem dla skóry odwodnionej, 
potrzebujących natychmiastowego nawilżenia....................60min/200zł 
THERMOGENIQUE 
Termogeniczny zabieg  modelujący sylwetkę. Silnie pobudza procesy 
spalania tkanki tłuszczowej. Zawiera opatentowane, aktywne 
składniki VEXEL oraz Slim - Excess...........................................90min/250zł

ZABIEGI M'ONDUNIQ 

STREFA SPA 


