
CENNIK SPA
Zabiegi podstawowe

Basic beautytreatments: 

1.Masaż twarz, szyja,dekolt 70zł

Face, neck and cleavage massage

2.Masaż twarz, szyja, dekolt

 +sonoforeza +algi 120zł

Face, neck and cleavage massage + sonophoresis

+ seaweed

3.Maska kremowa / Creamymask 40zł

4.Maska algowa/ Seaweedmask 50zł

5.Płat kolagenowy/ Collagenmask 40zł

6.Sonoforeza/ Sonophoresis 40zł 

7.Świecowanie uszu/ Earcandling 40zł

Pielęgnacja okolic oczu  

Eyecaretreatment:

1.Henna brwi/ Henna eyebrows 20zł

2.Henna rzęs / Henna eyelashes 20zł

3.Henna komplet 50zł

   Henna eyebrows+ eyelashes

Depilacja woskiem/Waxing:

1.Wąsik, Broda/ Moustache,beard 20zł 

2.Całe nogi / Wholelegs 90zł

3.Uda/ Thighs 60zł

4.Łydki/Calves 60zł

5.Pachy / Armpits 40zł

6.Przedramię / Forearms 50zł

7.Ramię/ Arms 40zł

8.Całe ręce/ Wholearms 70zł

9.Bikini 50zł

10.Plecy /Back 90zł

11.Klatka piersiowa /Chest 70zł

Pielęgnacja dłoni/ Hand care:

1.Manicure klasyczne/ Classic manicure      60zł

2.Manicure vinylowy/ Vinyl manicure          70zł

3.Manicure Japoński/ Japanese manicure  60zł

4.Manicure hybrydowy/ Hybrid manicure  80zł

5.Spa dłoni/ Spa treatment for hands          50zł

Pielęgnacja stóp/ Foot care:

1.Pedicure Spa/ Spa pedicure                          90zł

2.Pedicure vinylowy/ Vinyl pedicure            100zł

3.Pedicure japoński/ Japanese pedicure       90zł

4.Pedicure hybrydowy/ Hybrid pedicure    120zł

5.Spa stóp/ Spa treatments for feet               60zł

peeling +maskaodżywcza +parafina

Peeling +nourishing mask + parafin
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Masaże/Body  Massage

  20min 30min 60min 90 min

Klasyczny / Classicmassage   90zł     160zł 

Biznesowy / Biznesmassage  70zł   

Miodowy / Honeymassage   100zł    190zł 

Bambusami / Bamboosmassage  120zł 190zł 

Gorące oleje/ Hot oilmassage  120zł 200zł 260zł

Gorąca świeca/ Hot candlemassage  120zł 200zł -

Gorące kamienie/ Hot stonemassage  120zł 200zł       260zł

Gorąca czekolada/ Hot chocolatemassage ----- 220zł -

Masło Shea/ SheaButter   120zł 200zł 260zł

Modelujący sylwetkę/ Shaping body massage

Antycellulitowo -ujędrniający manualny/ Anticellulite – firming manual

Antycellulitowy - bańka chińska / Anticellulite  - Chinesebubble1 zabieg/

    Drenaż limfatyczny / Lymphaticdrainage 45 min   120zł

Oczyszczanie/ Purification: 

1.Oczyszczanie manualne twarzy 150zł

   Manual purification of face

2.Oczyszczanie manualne twarzy + kwas migdałowy 200zł

   Manual purification of face + almond acid

3.Peeling kawitacyjnytwarz 90zł 

   Cavitation  peeling: face

4.Peeling kawitacyjnytwarz, szyja , dekolt 110zł

   Cavitation  peeling: face+ neck + cleavage

5.Peeling kawitacyjny  t/sz/d + sonoforeza 150zł

   Cavitation peeling: face + neck + cleavage + sonophoresis  

6.Peeling kawitacyjny t/sz/d + kwas migdałowy 180zł

   Cavitation peeling :face + neck + cleavage + almond acid

7.Peeling kawitacyjny pleców 60zł

   Cavitationpeeling - Back

Złuszczanie/Exfoliation:

1.Mikrodermabrazja  diamentowa twarzy 130zł

   Diamond microdermabrasion: face

2.Mikrodermabrazja diamentowa twarz, szyja, dekolt 150zł

   Diamond microdermabrasion: face, neck, cleavage

3.Mikrodermabrazja twarz+ kwas migdałowy 180zł

   Microdermabrasion: face + almondacid

4.Mikrodermabrazja diamentowa twarz, szyja, dekolt +kwas migdałowy 200zł

   Diamond microdermabrasion: face, neck, cleavage + almond acid 

5.Kwas migdałowy twarz 110zł

   Eksfoliacja kwasem  migdałowym 40%

   Almond acid : face (exfoliation of 40 % almond acid)

6.Kwas migdałowy twarz, szyja, dekolt 140zł

   Almondacid : face, neck, cleavage

7.Retinol 220zł

 
Nanofrax/ Nanofrax:

1.Mezoterapia nanoigłowa 250zł

   Nano -needlemesotherapy

2.Mezoterapia mikroigłowa 250zł

   Microneedlemesotherapy

3.Mezoterapia  Mikroigłowa/Nanoigłowa

   + kwas migdałowy 300zł

   Microneedle/Nano- needle mesotherapy

   +almond acid

Kąpiele / Bath  25min                     1 os.      2 os.

1.Kąpiel w mleku / Bath in milk    90zł    120zł

2.Kąpiel w winie  / Bath in wine    90zł    120zł

3.Kąpiel w winie + masaż 60min gorącymi olejami  240zł 420zł

    Bath in wine + 60 min. hot oil massage  

4.Kąpiel w mleku+1h masaż masłem  Shea   240zł 420zł

Bath in milk + 1h Shea Butter massage

5.Kąpiel w mleku + 30min masaż     200zł       340zł

klasyczny + maska na ciało      

Bath in milk + 30 min. classic massage + body

6.Kąpiel  w winie + 30 min masaż klasyczny + maska na ciało 200zł  340zł

Bath in wine + 30 min. classic massage + body mask  
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1 treatment 

10 zabiegów  
10 treatments 

1 partia 

1 body part 

(10-15min) 

50 zł  400zł  

2 partie 

2 body parts 

(30-45min) 

70 zł  600zł  

3 partie 

3 body parts 

(45-60min) 

90 zł  800zł  

 



Zabiegi SPA
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7.Pistacjowa słodycz/ Pistachio sweetnessok. 60min 160zł  

peeling ciała + maska na ciało

body peeling + body mask

8.Owocowy raj ok. 60min 190zł

(Owocowy peeling ciała + winogronowa maska na ciało + wiśniowa maseczka nawilżająca twarz)

Owocowy raj +owocowa kąpiel ok. 90min   250zł

Fruit paradise+ fruit bath

9. Peeling ciała/ Body peeling         90zł

10. Maska na ciało/ Body mask         90zł

11. Pielęgnacja Firm &Tone

Zabieg z wykorzystaniem specjalnej techniki bandażowania i nadawania kształtu za 

pomocą  Plaster -Therapy -Mask z gipsem 

Treatment using special techniques of bandaging and shaping using the patch -Therapy 

-Mask with plaster

a)Pielęgnacja FIRM & TONE BIUST/FIRM & TONE BUST BEAUTIFYING 

TREATMENT ok. 75 min 215 zł

Zabieg wykorzystujący technologięFirmness&volume . Wzmacnia i zwiększa objętość, 

zwalcza rozstępy, rewitalizuje i regeneruje naturalne podtrzymanie piersi.

Treatment for perfecting the bust, preserving its “youth capital”, aiding in the firmness and natural 

volume of the breast. Enhances and lifts the bust up, increase in the volume of the bust, more turgidity. 

Improvement in the form and definition of its outline.

b)Pielęgnacja FIRM & TONE CIAŁO/ FIRM & TONE BODY BEAUTIFYING 

TREATMENT ok. 75 min 260 zł

Zabieg wykorzystujący technologię X-Pert body Fitness. Zabieg ujędrniająco- 

przeciwstarzeniowy . Rzeźbi i zwalcza rozstępy, witalizuje i regeneruje.

The treatment that utilizes X-Pert Body Fitness. Firming- anti-aging treatment. Sculpts and fights 

stretch marks, revitalizes and regenerates.

c)Pielęgnacja FIRM & TONE CIAŁO + BIUST/ FIRM & TONE BODY + BUST

ok. 140 min 400zł

     Zabiegi na twarz /Facialtreatments

      Orientacyjny czas zabiegów około 60 minut/Approximate time of the treatment 60 minutes

1.ARÛDE             300zł

Zabieg poprawiający jakość skóry, redukuje zmęczenie i wiotkość skóry

Global improvement in skin quality: · Reduction of skin fatigue. Reduction of flaccidity.

2.Oxygen             215zł

Zabieg dla skóry niedotlenionej z oznakami zmęczenia. 

To combat asphyxiated, devitalised skin, Montibello offers the Oxygen product line. A gust of

vitality which offers an authentic injection of molecular oxygen to increase the energy capital.

The skin is flooded with light and the veil of fatigue is removed

3.Vita Pure C     215zł

Zabieg antyoksydacyjny, wspomaga powstawanie kolagenu, zwalcza pierwsze oznaki starzenia się

skóry nadając jej efekt rozświetlenia.

An explosion of youth which, thanks to the latest generation Vitamin C, has a great

antioxidising power and, moreover, aids collagen formation.

Vita Pure C has been formulated with AOX Vital C+ Technology, an innovative technology

which is aimed at combating the first signs of skin ageing, giving the skin an immediate light

effect.

4.White Skin     260zł

Zabieg eliminujący przebarwienia

Treatment to erase stains and blemishes, to lighten the skin and to unify the skin tone.



1.Fruit  D`eclat    240zł

Zabieg rozświetlająco- antyoksydacyjny przeznaczony dla skór  szarych, pozbawionych blasku.

Lightening and antioxidant facial treatment for grey skin lacking shine.

2. Silicium Marine Treatment   290zł

Zabieg  odmładzająco- liftingujący silnie wypełniający i modelujący owal 

twarzy.Przeznaczonydla skóry potrzebującej napięcia oraz jako zabieg bankietowy.

Rejuvenating and power-lifting treatment, which fills wrinkles and improves  the shape and oval of face. 

Mostly for skins which need power-lifting, smoothness and nourishment.

3.AbsoluteHydrationRitual   150zł-210zł

Zabieg intensywnie nawilżająco-relaksujący z kompleksem Save Bleue, mający na celu 

długotrwałe nawilżenie, pobudzenie oraz detoksykacje skóry.

An intesively moisturizing-relaxing treatment with Save Bleue complex aiming at long lasting 

moisturizing , stimulation and detoxication of the skin.

4.Cold  Cream  Marine Ritual    170-230zł

Regenerująco-odżywczy  zabieg dla skór y suchej i wrażliwej.

Regenerating and  nourishing treatment for dry and sensitive skin.

5.Eye Treatment   110zł

Nawilżająco-przeciwzmarszczkowy zabieg na okolice oczu z wykorzystaniem składników 

aktywnych najnowszej generacji.

Moisturizing – anti wrinkle treatment around the eyes with the use of active ingredients of the latest 

generation.

6.Purete Marine Ritual   160-220zł

Intensywnie oczyszczająco- przeciwtrądzikowy zabieg przeznaczony do pielęgnacji skóry tłustej, 

łojotokowej i trądzikowej.

Intensively purifying -anti acne treatment for oily skin, skin with seborrheasymptoms and acne skin.

Zabiegi na ciało: (Thalgo, Montibello)

1.Ceremonia  Złota  / Gold Ceremonyok. 140min  280zł

Zabieg rozświetlająco- nawilżający z drobinkami złota.

Peeling + kąpiel w złotym  ekstrakcie +  1h Masaż złotą  galaretką + maska bogini  

Brightening and moisturizing treatment  with flecks of gold.

Body peeling + bath in the exctract of gold +1h massage with gold jelly +Goddess mask

2.Ceremonia Złota dla Dwojga/ Gold Ceremony for Twook. 140mi 520zł 

Zabieg rozświetlająco- nawilżający z drobinkami złota.

Peeling + kąpiel w złotym  ekstrakcie +  1h masaż złotą  galaretką + maska Bogini

Brightening and moisturizing treatment  with flecks of gold.

Body peeling + bath in the exctract of gold +1h massage with gold jelly +Goddess mask )

3.Orientalna podróż / Oriental journey ok. 120min  300zł

Zgodnie z dziedzictwem Dalekiego Wschodu zabierzemy Państwa w podróż beztroskiego 

nastroju młodości, sprawiając, że Państwa skóra będzie gładka,piękniejsza i bardziej 

promienna. 

Delikatny peeling + 1h masaż Równowaga 4 Żywioły + luksusowa maska na ciało 

Referring to the heritage of the Far East, we will take you on a journey of a carefree mood of your youth 

making your skin smoother, more beautiful and full of rays of light.  

Gentle peeling + 1h massage -  Balance of 4 Elements +luxurious body mask

4.Indoceane ok. 120min 350zł

Zmysłowa, relaksująca podróż po Dalekim Wschodzie. Podróż rozpoczynamy peelingiem całego 

ciała, następnie odprężająca mleczna  kąpiel, po której zapraszamy na masaż z elementami 

ayurwedy.  Ostatnią stacją podróży jest kremowa maska głęboko nawilżająca ciało. Sensual, 

relaxing trip in the far East. The Journey starts with body peeling followed by a relaxing bath of milk 

after which we invite you to enjoy a massage with elements of ayurveda. The last station of trip is creamy 

mask, deeply moisturizing body.

5.Zabieg kawowy / Coffeetreatment    ok. 90min   250zł

Zabieg antycellulitowo- detoksykacyjny

Peeling + 1h masaż+ kawowa maska  

 Anticellulite - detoxification treatment

 Body peeling + 1h massage + coffee mask

6.FRIGI – THALGO WRAP   ok. 60 min  250zł

Zabieg z mikronizowanymi algami morskimi. Uaktywnia krążenie krwi, ujędrnia skórę oraz 

poprawia elastyczność ścian naczyń poprzez ich rozkurczanie i obkurczanie

 (tzw. gimnastyka naczyń). Zabieg eliminuje nadmiar wody z tkanek.

 Seaweed sea treatment. Activates blood circulation, firms the skin and improves the

 elasticity of arterial walls by their contraction and relaxation ( vascular gymnastics).

 This treatment eliminates excess water from tissues.


