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Drodzy Goście, 

Centuria Hotel&Natural SPA położony jest w samym
sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pośrodku
sosnowego lasu, z dala od miejskiego zgiełku. Zapewnia
niepowtarzalny klimat poprzez możliwość bliskiego
obcowania z przyrodą oraz odpoczynku w kameralnym
gronie, co idealnie łączy się z koncepcją holistycznego SPA,
pozwalając na wyciszenie się oraz pełny relaks.

Jesteśmy na bieżąco z nowościami w dziedzinie naturalnej
kosmetyki - to nasz priorytet. Dzięki temu możecie nie
tylko skorzystać z przepięknie usytuowanego obiektu,
wspaniałej kuchni, zaplecza basenowego oraz licznych
atrakcji turystycznych, których nie brakuje na Jurze
Krakowsko – Częstochowskiej, ale i z innowacyjnych
rytuałów, zabiegów kosmetycznych i masaży.
Odpowiednio dobrane i dopasowane do Waszych potrzeb
zabiegi opieramy w dużej mierze o naturalne kosmetyki.
Nasze propozycje gwarantują regenerację oraz odnowę –
nie tylko w zakresie dbania o ciało, ale również 
w wymiarze mentalnym i psychicznym. Wykwalifikowany
zespół terapeutów Natural SPA zawsze służy pomocą 
w doborze zabiegów oraz wykonuje je w pełnym
poszanowaniu prywatności każdego z naszych Gości.

Holistyczna filozofia Wellness



Aby w pełni sprostać Waszym oczekiwaniom, nasze zabiegi
zostały opracowane we współpracy z profesjonalnymi markami
kosmetycznymi:

to luksusowa marka naturalnych kosmetyków SPA. Filozofia
marki oparta jest o cenne składniki zawarte w naturalnych
olejach esencjonalnych i dobór zapachów
aromaterapeutycznych do indywidualnych potrzeb. Naturalne
składniki zawarte w kosmetykach Aromatherapy Associate są
starannie selekcjonowane a następnie ręcznie łączone – w ten
sposób każdy z produktów nabiera unikalnych terapeutycznych
właściwości. Zabiegi i produkty tej marki zostały wielokrotnie
nagrodzone jako wysoce skuteczne, luksusowe 
i aromaterapeutyczne. Teraz Ty również, możesz poczuć ich
luksusowe działanie. Za swoje wyjątkowe zabiegi i kosmetyki
marka zdobyła wiele międzynarodowych nagród; między innymi
tytuł Najlepszej Marki Aromaterapeutycznej Świata.

to francuska marka kosmetyczna; pierwsza marka kosmetyczna
na świecie działająca od 130 lat w oparciu o zabiegi dopasowane
indywidualnie do potrzeb Twojej cery. Filozofia firmy opiera się
na koncepcji naukowego podejścia do piękna, 
a dzięki prowadzonym przez firmę własnym badaniom,
powstają kosmetyki o innowacyjnych recepturach, których
wyróżniającą cechą jest niezwykle wysoka zawartość
składników aktywnych, sięgająca nawet 36,5%. Kosmetyki
Academie to niezwykle subtelne zapachy i aksamitne
konsystencje, które sprawiają, że zarówno profesjonalne
zabiegi, jak i pielęgnacja cery w domu stają się wyjątkową
przyjemnością. O wysokiej jakości produktów tej francuskiej
marki świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane 
w Polsce i na świecie oraz jej obecność w najbardziej
ekskluzywnych salonach i centrach SPA we Francji i 62 innych
krajach.

pierwsza Polska marka produkująca w pełni naturalne
profesjonalne kosmetyki bazujące na oleju z rokitnika, który
posiada wyjątkowe właściwości odmładzające i regenerujące
skórę. Idealne do masażu, kąpieli oraz pielęgnacji domowej.

Aromatherapy Associates

Académie Scientifique de Beauté

Fito Spa



ZABIEGI NA TWARZ AROMATHERAPY
 
Nawilżający zabieg różany 
Dla każdego rodzaju cery, szczególnie delikatnej i cienkiej 
z tendencją do zaczerwienień. Intensywnie nawilżający 
i dodający promienności. Zastosowany w zabiegu luksusowy
olejek z róży damasceńskiej głęboko nawilża i odżywia skórę.
Rezultatem jest gładka i promienna cera i zrelaksowany umysł.

 
Zabieg odmładzający  
Prawdziwa ceremonia dla cery dojrzałej dotkniętej utratą
jędrności i elastyczności oraz dla cer poszarzałych 
i zmęczonych. Podczas zabiegu nakłada się dwie unikalne,
intensywnie regenerujące maski oraz wykonuje się masaż 
o właściwościach liftingujących, ujędrniających i wypełniających
zmarszczki.

ZABIEGI NA OKOLICE OCZU
 
Odmładzający zabieg na okolice oczu 
Specjalistyczny zabieg spłycający zmarszczki i linie wokół oczu.
Utrzymuje nawilżenie i przeciwdziała wiotczeniu skóry.

ZABIEGI DLA SKÓRY NORMALNEJ I MIESZANEJ
 
Dotleniająco-stymulujący 
Specjalistyczny zabieg dla cery zmęczonej, poszarzałej,
szczególnie dla osób palących i zestresowanych. Błyskawicznie
rozjaśnia, dotlenia, przywracając świeży i wypoczęty wygląd.
 

Morelowy spokój 
Dla każdego rodzaju cery, szczególnie dla cery zmęczonej.
Dzięki zawartości witaminy C oraz wyciągu z moreli wzmacnia 
i rozjaśnia cerę

Zabiegi na twarz

60 min 290 zł

80 min 340 zł

30 min

60 min

60 min

130 zł

310 zł

200 zł



ZABIEGI DLA SKÓRY TŁUSTEJ
 
Optymalne oczyszczenie
Specjalistyczny zabieg dla cery wymagającej oczyszczenia  

i normalizacji wydzielania sebum. Intensywnie uwalnia pory 

z zanieczyszczeń.

 
Dotyk ziemi 
Dla cery przetłuszczającej się z nadprodukcją sebum.

Natychmiast oczyszcza, regeneruje oraz przywraca świeżość

cery.

ZABIEGI DLA SKÓRY NACZYNKOWEJ
 
Zabieg na zaczerwienienia
Specjalistyczny zabieg dla cery wrażliwej i reaktywnej. Działa

kojąco na skórę, obkurcza i skutecznie zmniejsza przekrwienie,

uelastycznia ściany naczyń krwionośnych zabezpieczając je

przed pękaniem

Kwitnąca lipa
Dla cery wrażliwej i naczyniowej. Działa łagodząco 

i wzmacniająco na cerę. Skutecznie obkurcza naczynia

krwionośne.

 

Zabiegi na twarz

60 min 310 zł

60 min 200 zł

60 min

60 min

310 zł

200 zł



ZABIEGI DLA SKÓRY DOJRZAŁEJ
 
Zabieg ujędrniający z witaminą C
Specjalistyczny zabieg dla cery dojrzałej wymagającej

ujędrnienia i elastyczności. Modeluje rysy twarzy, liftinguje,

spłyca drobne zmarszczki.

Zabieg z maską kolagenową
Specjalistyczny zabieg dla cery dojrzałej, szczególnie polecany

przed wielkimi wyjściami. Głęboko nawilża, wygładza i rozjaśnia

skórę. Wyraźnie spłyca zmarszczki, napina skórę, dając uczucie

liftingu.

 

Złote ujędrnienie 
Dla cery dojrzałej potrzebującej ujędrnienia. Przeciwdziała

procesom starzenia, nawilża i uelastycznia skórę.

 

Herbaciany Ogród 
Dla cery dojrzałej potrzebującej odmłodzenia. Działa

antyoksydacyjnie, regeneruje i pobudza procesy naprawcze

skóry. Przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek.

 

Kwiatowa Łąka 
Dla cery dojrzałej z pierwszymi oznakami starzenia. Redukuje 

i przeciwdziała powstawaniu zmarszczek. Hamuje działanie

wolnych rodników.

Zabiegi na twarz

75 min 350 zł

75 min 350 zł

60 min

60 min

60 min

200 zł

200 zł

200 zł



ZABIEGI DLA SKÓRY SUCHEJ
 
Optymalne nawilżenie
Specjalistyczny zabieg dla cery odwodnionej i pozbawionej

witalności. Błyskawicznie nawadnia i zatrzymuje nawilżenie

w skórze. Wygładza drobne zmarszczki spowodowane

przesuszeniem cery

 
Miodowa pokusa
Dla każdego rodzaju cery, szczególnie potrzebującej

nawodnienia. Natychmiast nawilża przywracając komfort,

spłyca drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem.

ZABIEGI NA TWARZ DLA MĘŻCZYZN
 
Homme Men nawilżająco-matujący 
Dla każdego rodzaju cery. Głęboko nawilża, koi i energetyzuje.

 
Homme Men przeciwzmarszczkowo-stymulujący  
Dla każdego rodzaju cery, szczególnie z oznakami starzenia.

Nawilża, regeneruje i stymuluje skórę do odbudowy.

Zabiegi na twarz

60 min 310 zł

60 min 200 zł

60 min

60 min 200 zł

200 zł



EXPRESS BEAUTY
 
D-TOX Paryski zabieg lunchowy 
Dla każdego rodzaju cery. Ekspresowy zabieg oczyszczający,

przywracający witalność i blask skóry.

 
Mikrodermabrazja z maską 
Metoda mechanicznego usuwania warstwy rogowej naskórka.

Po zabiegu nakładana jest regenerująca maska na twarz.

Peeling kawitacyjny z maską 
Metoda delikatnego złuszczenia naskórka poprzez

wykorzystanie działania ultradźwięków. Poprawia krążenie 

i dotlenienie cery. Po zabiegu nakładana jest regenerująca

maska na twarz.

 

Mezoterapia mikroigłowa
Zabieg polegający na mikronakłuwaniu skóry w celu silnej

autoindukcji kolagenu, liftingu twarzy oraz zwiększenia

przeznaskórkowej penetracji skoncentrowanych składników

aktywnych w głąb skóry

Zabiegi na twarz

30 min 149 zł

30 min 120 zł

75 min

30 min 120 zł

350 zł

50 zł do zabiegu na twarz20 min

20 min 50 zł do zabiegu na twarz



PEELINGI CHEMICZNE
 
M-Peel 40% 
Dla każdego rodzaju cery, szczególnie wrażliwej. Idealny dla

skóry łojotokowej z rogowaceniem okołomieszkowym lub

trądzikiem różowatym, na zmiany trądzikowe i przebarwienia.

 
F-peel 20% 
Dla cery dojrzałej, potrzebującej rozjaśnienia. Działa

odmładzająco i regenerująco. Przywraca skórze równy koloryt

oraz młody i świeży wygląd.

A-Peel 45% 
Dla cery odwodnionej, zmęczonej i wrażliwej. Poprawia

elastyczność skóry, stymuluje mikrokrążenie, działa

przeciwzapalnie i kojąco. Nawilża i wygładza, przyspiesza

regeneracje.

 

Zabiegi na twarz

45 min 160 zł

30 min 180 zł

45 min

40 min 190 zł

190 zł

170 zł I warstwa20 min

50 min 200 zł

II warstwa

III warstwa

IV warstwa



Nawilżacjący  Aromatherapy Associates

Energetyzujący Aromatherapy Associates

Relaksujący Armatherapy Associates
 

Odżywczy rokitnikowy Fito Spa

Peelingi ciała

30 min 120 zł

Forest Therapy – masaż pleców 
Głęboko relaksujący masaż pleców o powolnych i długich
ruchach na leśnym oleju aromaterapeutycznym. Idealny dla
osób, które są znerwicowane i niespokojne, chcą poczuć się
lekko i pewnie. Przywraca harmonię duszy i ciała.
 

Odżywczy masaż twarzy z ampułką 
Masaż twarzy, szyi i dekoltu na ampułce dobieranej
indywidualnie do potrzeb skóry.
 

Ajurwedyjski masaż głowy z olejowaniem włosów 
Tradycyjny ajurwedyjski masaż głowy połączony z olejowaniem
włosów.

30 min 120 zł

120 zł

120 zł

120 zł

30 min

30 min

20 min 100 zł

Holistyczne masaże częściowe

30 min

30 min 150 zł



Niezwykłe Doświadczenie Aromaterapii – masaż ciała  
Wyjątkowy masaż, który uwalnia napięcia z każdej części ciała,

pozostawiając uczucie głębokiego relaksu i odprężenia. Masaż

wykonywany jest na jednym z 13 olejów aromaterapeutycznych

dobieranym do indywidualnych potrzeb. 

 

Masaż Uwalniający Napięcia
Niezwykle intensywny masaż, który działaja głęboko w spiętych

i obolałych mięśniach. Zastosowane w zabiegu odstresowujący

żel na zmęczone mięśnie oraz odprężający mięśnie olejek do

masażu błyskawicznie rozluźniają napięcia mięśniowe oraz

przyjemnie rozgrzewają. Zabieg natychmiast łagodzi ból.

 

Forest Therapy – masaż ciała i głowy
Uwalniający od stresu współczesnego życia i oczyszczający

ciało z toksyn relaksujący masaż o powolnych i długich ruchach.

Unikalna mieszanka olejków Forrest Therapy przywraca

harmonię duszy i ciała. Powrót do natury lasu.

Antystresowo-regenerujący 
Autorski masaż naszych terapeutów. Aromaterapeutyczny

masaż całego ciała, twarzy i głowy ze szczególnym

uwzględnieniem odcinków o dużej powierzchni receptywnej.

Celem masażu jest rozluźnienie umysłu i ciała, oczyszczenie ze

zbędnych myśli i przywrócenia równowagi pomiędzy ciałem a

duchem. 

Masaż rokitnikowy 
Masaż relaksujący olejem rokitnikowym wspaniale rozluźnia

napięte mięśnie, pielęgnuje skórę dzięki dużej zawartości

składników aktywnych, aromat werbeny nadaje subtelny

zapach, a naturalna czerwonawa barwa oleju nadaje skórze

piękny, złocisty kolor. Masaż działa aromaterapeutycznie co

potęguje uczucie odprężenia.

Masaże Holistyczne

60 min 270 zł

170 zł50 min

75 min 280 zł

80 min 330 zł

60 min 250 zł

Autorski !



Różane nawilżenie
Intensywnie nawilżający zabieg oparty o produkty bogate w

wyciąg z róży: serum, olejek i krem. Wzmacnia naturalną barierę

ochronną skóry, która spowalnia procesy jej starzenia,

przeciwdziała nadmiernej utracie wody, głęboko odżywia i

regeneruje. Pozostawia skórę promienną i miękką, otuloną

poprawiającym nastrój zapachem. Pielęgnacja składa się z

peelingu ciała, maski i ajurwedyjskiego masażu głowy.

 

Doskonałe Ciało - Detox Reviver
Ujędrniający i wyszczuplający zabieg, który poprawia kontury

ciała oraz eliminuje nadmiar płynów. Maska błotna

wykorzystywana w zabiegu jest bogata w cenne składniki

mineralne, a żel antycellulitowy poprawia cyrkulację, zmniejsza

zatrzymywanie płynów, poprawia kolor i jakość skóry. Zabieg

pozostawia szczuplejsze ciało i gładką skórę. Pielęgnacja składa

się z peelingu ciała, maski i masażu opartego o refleksologię

stóp.

 

Doskonałe ciało Detox Reviver  ze szczotkowaniem
Ujędrniający i wyszczuplający zabieg, który poprawia kontury

ciała oraz eliminuje nadmiar płynów. Maska błotna

wykorzystywana w zabiegu jest bogata w cenne składniki

mineralne, a żel antycellulitowy poprawia cyrkulację, zmniejsza

zatrzymywanie płynów, poprawia kolor i jakość skóry. W trakcie

zabiegu wykonywane jest szczotkowanie ciała na sucho

szczotką z agawy sizalowej, którą zabierzesz do domowej

pielęgnacji wzmacniającej efekty. Pielęgnacja składa się ze

szczotkowania na sucho, peelingu ciała, maski i masażu

opartego o refleksologię stóp.

Holistyczne zabiegi na ciało

90 min 350 zł

60 min 270 zł

80 min 290 zł

Szczotka gratis !



Głęboki Sen
Unikalny rytuał, który poprawi komfort Twojego snu. Starannie

dobrane uciski łagodzą kluczowe obszary napięć, a wielokrotnie

nagradzana mieszanka olejków esencjonalnych z wetiwery,

rumianku i drzewa sandałowego działa uspokajająco i

wprowadza w stan głębokiego wyciszenia i relaksu. Pielęgnacja

składa się z masażu ciała i regenerującego zabiegu na twarz.

Polecany w godzinach wieczornych.

 

Forest Therapy 
Specjalnie opracowany rytuał wellness oparty o medycynę

chińską – shirin yoku przeniesie cię na łono natury. Doświadcz

spokoju natury, która obejmie Twój umysł, ciało i skórę. Uwolnij

się od stresów współczesnego życia, podłącz do energii płynącej

z ziemi i zregeneruj się dzięki leśnej terapii. Głęboko relaksujący

rytuał na ciało i twarz na bazie leśnego oleju

aromaterapeutycznego. Przywraca harmonię duszy i ciała.

Absolutny hit Natural SPA. Pielęgnacja składa się z peelingu

ciała, masażu ciała, maski na stopy i dłonie, zabiegu na twarz,

olejowania i masażu głowy.

 

Rytuał Rokitnikowy
Odprężający rytuał na ciało i włosy na bazie naturalnego oleju z

rokitnika. Peeling rokitnikowy na bazie drobinek soli i pestek

żurawinowych doskonale oczyszcza ciało, pozostawiając skórę

miękką i delikatną. Wyjątkowy masaż relaksujący z olejowaniem

włosów pozostawi Twoją skórę wypielęgnowaną, miękką i

rozświetloną.

Odżywczy rytuał Rokitnikowy
Prawdziwa uczta dla duszy i ciała. Niezwykle odżywczy rytuał

na ciało jest połączeniem maski na ciało na bazie naturalnego

masła shea z regenerującym olejem rokitnikowy oraz

upiększającego masażu ciała i twarzy olejem rokitnikowym.

Odżywia, nawilża, nadaje skórze piękny, złocisty odcień.

Rytuały Wellness

105 min 280 zł

90 min 350 zł

120 min 450 zł

Rytuał Firmowy!

75 min 250 zł



Różane nawilżenie
Intensywnie nawilżający zabieg oparty o produkty bogate 

w wyciąg z róży: serum, olejek i krem. Wzmacnia naturalną

barierę ochronną skóry, która spowalnia procesy jej starzenia,

przeciwdziała nadmiernej utracie wody, głęboko odżywia 

i regeneruje Pozostawia skórę promienną i miękką, otuloną

poprawiającym nastrój zapachem.

Ceremonia składa się z inhalacji w saunie, kąpieli

aromaterapeutycznej, peelingu ciała, maski i ajurwedyjskiego

masażu głowy.

 

Ceremonia Głębokiego Snu
Unikalny rytuał, który poprawi komfort Twojego snu. Starannie

dobrane uciski łagodzą kluczowe obszary napięć, a wielokrotnie

nagradzana mieszanka olejków esencjonalnych z wetiwery,

rumianku i drzewa sandałowego działa uspokajająco 

i wprowadza w stan głębokiego wyciszenia i relaksu.

Ceremonia składa się z inhalacji w saunie, kąpieli

aromaterapeutycznej, masażu ciała i regenerującego zabiegu na

twarz. Polecany w godzinach wieczornych.

 

Terapia Leśna 
Specjalnie opracowana ceremonia wellness oparta o medycynę

chińską – shirin yoku przeniesie cię na łono natury. Doświadcz

spokoju natury, która obejmie Twój umysł, ciało i skórę. Uwolnij

się od stresów współczesnego życia, podłącz do energii płynącej

z ziemi i zregeneruj się dzięki leśnej terapii. Głęboko relaksujący

rytuał na ciało i twarz na bazie leśnego oleju

aromaterapeutycznego. Przywraca harmonię duszy i ciała.

Absolutny hit Natural SPA. Ceremonia składa się z inhalacji 

w saunie, kąpieli aromaterapeutycznej, peelingu ciała, masażu

ciała, maski na stopy i dłonie, zabiegu na twarz, olejowania 

i masażu głowy.

Holistyczne Ceremonie Wellness

165 min 590 zł

105 min 390 zł

135 min 470 zł

Polecamy!



Głęboko relaksująca 
Dla osób, które nie potrafią się wyłączyć, mają problemy ze

snem, żyją w ciągłym napięciu. Potrzebują komfortu i poczucia

bezpieczeństwa.

 

Odstresowująca 
Dla osób z napięciami nerwowymi, prowadzących emocjonalnie

wyczerpujący styl życia. Potrzebują skupienia i odprężenia.

 

Pobudzająca
Dla osób potrzebujących dodatkowej dawki energii, przed

imprezą lub po długiej podróży. Wprawia w dobry nastrój.

Ułatwiająca oddychanie 
Dla osób z alergiami, astmą, mających problem z oddychaniem

lub dla osób w czasie regeneracji po chorobie. Pomaga się

rozbudzić.

 

Łagodząca bóle 
Dla osób potrzebujących jasności umysłu, po długim opalaniu

lub problemami trawiennymi. Łagodzi migreny.

 

Wzmacniająca 
Dla osób potrzebujących pozytywnego spojrzenia, zwiększenia

wewnętrznego spokoju. Wzmacnia siły psychiczne.

Kąpiele Aromaterapeutyczne

30 min 99 zł

30 min 99 zł

30 min 99 zł

30 min 99 zł

30 min 99 zł

99 zł30 min



Abhyanga
Głęboko relaksujący masaż całego ciała oparty o medycynę

ajurwedyjską. Polega na olejowaniu ciała ziołowym olejem

przywracającym harmonię duszy i ciała. W dosłownym

tłumaczeniu Abhyanga oznacza namaszczenie.

 

Shiroabhyanga
To tradycyjny ajurwedyjski masaż całego ciała Abhyanga 

i dodatkowo  głowy ciepłym olejem ziołowym przywracającym

równowagę energetyczną organizmu. Zapewnia głęboki relaks,

eliminuje stres i usuwa zmęczenie. 

 

Udvartana
Głęboko oczyszczający masaż całego ciała oparty o medycynę

ajurwedyjską. Od wieków stosowany przez kobiety w indyjskich

świątyniach piękna. Polega na olejowaniu i peelingowaniu ciała

naturalnym proszkiem ziołowym. Posiada silne działanie

diuretyczne i oczyszczające.

Masaże Ajurwedyjskie

60 min 280 zł

90 min 260 zł

105 min 310 zł

Popularny!



Podstawowy zabieg podologiczny
Specjalistyczny pedicure, w którym poza usunięciem

zrogowaceń ze skóry i opracowaniem płytki paznokciowej

dążymy do poprawy stanu zdrowia stóp. Zwracamy także

uwagę na profilaktykę, aby uniknąć w przyszłości poważnych

schorzeń.

 

Tropikalna łąka
Poczuj rozgrzewające promienie słońca na swoim ciele

niezależnie od pory roku i aktualnie panującej aury. 

Seans polega na rozgrzaniu promieniami wytworzonymi przez

specjalne lampy, które zapewniają wrażenie relaksu na

tropikalnej rozgrzanej słońcem plaży.

 Multisensoryczna Kołyska Alpha Sha
Specjalnie skomponowane przez austriackiego artystę 

i naukowca dźwięki wprawiają kołyskę w mikrodrgania, które

przenoszone na ciało dają efekt masażu dźwiękiem. Kołyska

Alpha Sha pozwala osiągnąć stan, który w cyklu dobowym

człowiek uzyskuje jedynie w chwili przed zaśnięciem lub tuż po

przebudzeniu. Jako jedno z nielicznych urządzeń, kołyska może

być wykorzystywana u kobiet w ciąży, co więcej posiada

specjalnie skomponowany utwór na seans „sensitive” dla pań.

Zabiegi na stopy 

25 min 50 zł

75 min 140 zł

20 min 30 zł

Urządzenia Spa 



Masaż twarzy 
Uspokajający masaż twarzy szyi i dekoltu na delikatnym oleju

łagodzącym. Wprowadzi w błogi stan każdego malucha. 

 

Masaż pleców
Wyciszający masaż pleców na delikatnym oleju łagodzącym.

 Masaż ciała
Relaksujący masaż całego  ciała na oleju łagodzącym. 

Kids Spa 

40 min 95 zł

20 min 55 zł

20 min 65 zł

zabiegi dla dzieci w wieku 3-12 lat



1.  Zachęcamy do wcześniejszej rezerwacji zabiegów.
2.  Każdy zabieg w Natural SPA poprzedzony jest krótkim
wywiadem dotyczącym stanu zdrowia. Terapeuta SPA ma prawo
odmówić wykonania zabiegu w przypadku wystąpienia
przeciwwskazań zdrowotnych.
3.  Na umówione zabiegi należy przyjść przynajmniej 5 minut
wcześniej.
4.  W przypadku spóźnienia Natural SPA zastrzega sobie prawo do
skrócenia czasu zabiegu oraz pobrania pełnej kwoty za zabieg.
5.  W przypadku konieczności zmiany daty lub godziny zabiegu
należy skontaktować się z Recepcją Natural SPA, nie później niż na
2 godziny przed planowanym zabiegiem.
Natural SPA zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa za zabieg w
przypadku nie odwołania wizyty w terminie.
6.  Aby ciało było w pełni przygotowane na działanie kosmetyków
zalecamy prysznic i demakijaż twarzy. Nie należy używać przed
zabiegami żadnych kremów i balsamów.
7.  Kobiety w ciąży, które chcą skorzystać z zabiegów SPA,
proszone są o przyniesienie zaświadczeń od lekarza prowadzącego
o braku przeciwskazań do korzystania z zabiegów SPA.
8.  Należy poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych,
alergiach, urazach, o przebytych chorobach, zażywanych lekach,
które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu.
9.  W trakcie poruszania się po Natural SPA należy zachować ciszę 
i rozmawiać przyciszonym głosem. Prosimy o wyciszenie telefonu
komórkowego.
10. Panie, które zaplanowały zabiegi na ciało powinny wykonać
depilację najpóźniej dobę przed zamówionym masażem, maską lub
peelingiem.
11. Panom planującym zabiegi na twarz zaleca się golenie na co
najmniej 2 godziny przed zabiegiem w celu uniknięcia podrażnienia
skóry.
12.  Na 2 godziny przed zabiegami nie należy spożywać obfitych
posiłków.
13. Na zabiegi należy zgłaszać się bez biżuterii. Natural SPA nie
ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty.
14. Wiele zabiegów w Natural SPA wykonywanych jest bez
odzieży. Przed zabiegiem otrzymają Państwo bieliznę
jednorazową.
15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu w
przypadku, gdy Gość jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź
innych używek.
16. Osoby poniżej 18 r.ż. mogą korzystać z usług Natural SPA oraz
przebywać na jego terenie wyłącznie za zgodą rodziców bądź
opiekunów prawnych.

Etykieta Spa 


