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Jeżeli chcą Państwo odwołać lub zmienić termin rezerwacji, prosimy zrobić to nie później niż 6 godzin
przed umówionym terminem. W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty
w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu.

Spa Hotelu Ossa zaprasza

Zalecenia

Pij dużo wody przed, po i pomiędzy zabiegami

Unikaj obfitych posiłków na godzinę przed planowanym zabiegiem

Unikaj kąpieli słonecznych przed i po zabiegu

Kąpieli w basenie lub jacuzzi zażywaj zawsze przed zabiegiem, nigdy po

Spożywanie alkoholu przed planowanym zabiegiem stanowi zagrożenie dla życia
lub zdrowia



Pielęgnacja twarzy, szyi
i dekoltu Yonelle

450 zł /  75 min

350 zł / 75 min

Active Energy VIT.C forte
Luksusowy, stymulujący zabieg o wyjątkowo relaksujący przebiegu z 20% witaminą C i peptydem diamentowym
do każdego rodzaju skóry.

Spilantol Mimikal Efekt 
Zabieg spłycający zmarszczki mimiczne i modelujący owal twarzy. Inspirowany najaktywniejszymi składnikami 
używanymi w zabiegach medycyny estetycznej

Biofusion Second Skin
Zabieg biologicznie regenerujący skórę dojrzałą suchą i odwodnioną.

350 zł / 75 min

Zabiegi Premium
Zabiegi ekskluzywne, wielofazowe, odmładzające wygląd cery z zastosowaniem 

hydroinfuzyjnych masek oraz autorskiego masażu twarzy i karku KRÓLEWSKI LIFT 
YONELLE. Spektakularne efekty już po jednym zabiegu.

220 zł / 60 minPro-Vital
Zabieg intensywnie nawilżający do każdego typu skóry z objawami odwodnienia, wysuszenia, dyskomfortu.

Pro-Lift
Szybki lifting bankietowy błyskawicznie poprawiający wygląd skóry zmęczonej, słabo nawilżonej i wiotkiej. 

220 zł / 60 min

Zabiegi Pro&Contra
Zabiegi specjalistyczne na twarz, szyję i dekolt pomagające eliminować 

najczęściej spotykane problemy ze skórą.

Zabiegi prestiżowej polskiej marki YONELLE obejmują potrzeby pielęgnacyjne każdego 
rodzaju skóry w każdym wieku. Wykazują silne a jednocześnie przyjazne dla skóry 
działanie i rewelacyjna skuteczność. Ekspresowe efekty wypoczętej i rozświetlonej 

skóry oraz działanie  anti-aging to priorytety pielęgnacji Yonelle.



220 zł / 60 min

220 zł / 60 min

170 zł / 45 min

150 zł / 30 min

100 - 60 zł / 30 min

250 zł / 60 min

Zabiegi  Express Beauty
Zabiegi typu SOS dające błyskawiczny efekt wypoczętej, rozświetlonej skóry dzięki 

zastosowaniu substancji peelingujących w połączniu z silnymi nawilżaczami.

Strefa męskiej pielęgnacji twarzy
Zabiegi dla mężczyzn dbających o swój wygląd , nowoczesny wizerunek i zdrowie.

Zabiegi Pro& Contra mogą być również wykonane w wersji Lux z zastosowaniem indywidualnie dobranej maski 
hydroinfuzyjnej z dopłatą 60 zł.

Contra-Redness
Zabieg biologicznie regenerujący skórę dojrzałą suchą i odwodnioną.

Contra Sebum
Zabieg przeciwłojotokowy do cery mieszanej i tłustej z kwasem szikimowym i witaminą C. 

Rewitalizacja
Zabieg bankietowy do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi oznakami starzenia się.

Mandel Express Peel
Ekspresowy zabieg rewitalizujący z zastosowaniem kwasu migdałowego do każdego rodzaju skóry łącznie z wrażliwą 
i naczyniową

S.O.S. wokół oczu
Zabieg z płatkami hydroinfuzyjnymi. Ekspresowo nawilża i nadaje młodszy, wypoczęty wygląd.
*wykonywane w trakcie przeprowadzania masazy i zabiegów na ciało

Man–Esthetic
Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu z zastosowaniem maski hydroinfuzyjnej.

Man-Vitalic
Zabieg oczyszczający z silnym nawilżaniem do każdego typu skóry.

190 zł / 60 min



Luksusowa pielęgnacja ciała Yonelle
250 zł / 60 min

250 zł / 60 min

Silk Bio-Revital Yonelle
Peelingujący masaż ciała LUX  2 w 1 działaniu relaksującym i rewitalizującym

Silk Perfect Contour Yonelle  
Peelingujący masaż ciała LUX 2 w 1  o działaniu modelującym i odprężającym

Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu ciała. Pomaga pozbyć się skutków 
stresu i dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym napięciem mięśni.  Aromaterapeutyczny olejek ze skórek 
mandarynki urzeka pięknym zapachem i wyzwala pozytywne emocje. Polecamy szczególnie osobom zmęczonym,
z przesuszoną, podrażnioną skórą.

Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu ciała.  Silnie działające kosmetyki 
specjalistyczne stymulują funkcje skóry, dając efekt anti-aging. Zmysłowe zapachy o wyrafinowanych nutach 
perfumiarskich zapewniają aurę luksusu i wyjątkowości. Polecamy szczególnie w trakcie kuracji odchudzających 
oraz w profilaktyce cellulitu, rozstępów i wiotczenia. Zabieg może być wykonywany u kobiet w okresie karmienia 
naturalnego



Collagen Stimulation
Intensywnie nawilżający zabieg, który dzięki obecności kolagenu zwiększa elastyczność i poprawia strukturę skóry. 
Małe zmarszczki zostają zredukowane, a kontury zostają wzmocnione i napiete. Bezpieczny również dla skór 
atopowych.

X-Treme
Zabieg głęboko nawilżający z zawartością mikro-kolagenu oraz glikoproteiny Revitalin, które biorą udział  w szybkim 
przekazie maksymalnej dawki nawilżenia i regeneracji naskórka. Działa kojąco, przeciwzapalnie, ochronnie 
- wspomaga odbudowę płaszcza hydrolipidowego skóry.

Skin Balansing
Zabieg został stworzony specjalnie do skory zanieczyszczonej z zaburzonymi funkcjami wydzielania sebum. Dzięki 
obecności w preparatach serii PSC substancji ASEBIOL i ekstraktu z kory drzewa Enanthia Chlorantha zostaje 
unormowane wydzielanie sebum niwelując jednocześnie efekt nadmiernego wysuszenia skóry. Wykorzystane
w zabiegu ampułki Refiner zaliczane są do grupy kosmeceutyków, zawierają bowiem kompleks Ac.netR działający 
przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i grzybobójczo. Zabieg normalizuje funkcjonowanie i wygląd tłustej skóry
z problemami w każdym wieku. Poprawia się jej ogólny wygląd. Staje się oczyszczona i matowa.

Power Efekt
Obiecująca formuła zabiegowa o działaniu regenerująco stymulującym na twarz z najwyższym możliwym 
w kosmetyce stężeniem Vitaminy A. Zabieg ten bardzo korzystnie wpływa na mechanizmy naprawcze skóry. 
Skóra nabiera elastyczności, świeżości i w widoczny sposób zostaje odmłodzona.

Anti-Aging Touch
Błyskawiczny zabieg regenerujący
Zabieg przynosi błyskawiczny efekt regeneracji skóry twarzy. Najwyższe w kosmetyce stężenie witaminy A połączone 
z hydrożelowa maską czego efektem jest odświeżona, rozjaśniona, nawilżona i pełna blasku skóra. 
Zabieg dedykowany skórom szarym, zniszczonym, z widocznymi zmarszczkami.

Zabieg dla mężczyzn/for men
Skóra mężczyzn wymaga specjalnej pielęgnacji, ponieważ ma inną strukturę niż skóra kobiety. Procesy fizjologiczne 
związane z procesem starzenia się następują zdecydowanie wolniej aniżeli u kobiet, jednak męska skóra łatwiej 
ulega podrażnieniom i odwodnieniu. Jest również bardziej narażona na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. 
Zabieg For Men poprawia nawilżenie skóry i ją wyraźnie wygładza. Dobrze sprawdza się dla skór wrażliwych, 
koi podrażnienia wywołane goleniem

 120 zł / 30 min

170 zł / 45 min

180 zł / 45 min

190 zł / 45 min

250 zł / 60 min

190 zł / 60 min 

Pielęgnacja twarzy Klapp

Zabiegi  komponowane



Zabiegi setowe kategoria Premium

350 zł / 60 min

390 zł / 60 min

430 zł / 60 min

450 zł / 60 min

Hyaluron Infusion
Hialuronowa infuzja wraz z nowatorską techniką modellingu konturów twarzy silnie nawilża i poprawia napięcie 
oraz elastyczność skóry. Zastosowanie nowej technologii XXI wieku, dostarczenia i powolnego uwalniania kompleksu 
cząsteczek czynnych kwasu hyaluronowego, gwarantuje efektywne zabezpieczenie przed utratą wilgotności
i radykalnie wpływa na kumulowanie wilgoci na dłużej. Olejki roślinne w naturalny sposób wyrównują deficyty 
lipidowe. Przeznaczony dla każdego typu cery wymagającej przywrócenia optymalnego poziomu nawilżenia po 30 r.ż.
Po zabiegu cera staje się jędrna, wygładzona, a zmarszczki i drobne linie stają się mniejsze.

Repacell - Normal & Sensitive
Zabieg z zastosowaniem unikalnego kompleksu TCR 3 - PLUS nagrodzonego nagrodą Nobla w 2009 r., który jest
w stanie przedłużyć żywotność i młodość komórek. Ponadto w zabiegu wykorzystano składniki t.j. Proteolea,
który usuwa toksyczne metabolity z komórek, Vitasource - aktywator telomerazy oraz komórki macierzyste 
z Mikołajka nadmorskiego, silnie oddziaływujące na proces regeneracji skóry. Zabieg dostępny w dwóch wersjach: 
dla skór wrażliwych oraz dla skór normalnych, po 30 roku życia. Ma silne działanie przeciwstarzeniowe, wygładzające 
zmarszczki, chroniące komórki naskórka przed uszkodzeniami przez czynniki zewnętrzne.

Cuvee Prestige
Luksusowa pielęgnacja dla każdego typu cery po 35 r.ż. oparta na unikatowym i wyjątkowym w swojej kompozycji 
składzie, opartym na bazie komórek macierzystych z białych winogron Cuvee używanych do produkcji najlepszych 
szampanów na świecie. Ta zaawansowana pielęgnacja Anty - Aging naturalnego pochodzenia o niezwykłej 
skuteczności łączy w sobie najnowsze odkrycia naukowe w technologii high - tech. Efektem pielęgnacji 
jest promienna i rozświetlona skóra, wypełnienie policzków, wypełnienie bruzd nosowo-policzkowych, wypełnienie 
„lwiej zmarszczki“, poprawa owalu twarzy, zwiększenie poziomu nawilżenia, nadanie jędrności i elastyczności.

Repagen Exclusive - Light & Strong
Globalna pielęgnacja Anti-Aging przeznaczona dla skór dojrzałych. Skuteczność preparatów oparta 
jest na zawartości innowacyjnego kompleksu REPAGEN składającego się z: ASC III, kwasu hyaluronowego, Argireliny, 
retinolu oraz DMAE substancji dającej efekt liftingu poprzez zwiększenie napięcia mięśniowego. Zabieg pobudza 
procesy naprawcze i regeneracyjne skóry, długotrwale nawilża, wygładza naskórek, wypełnia bruzdy i zmarszczki 
oraz wyrównuje koloryt skóry widocznie ją rozświetlając. Wyjątkowość tego zabiegu polega na wykorzystaniu 
odpowiednio skomponowanego zestawu kwasów oraz różnych stężeń kwasu salicylowego w dwóch wariantach: 
STRONG i LIGHT. Wersja mocniejsza to zabieg dla skór normalnych, mieszanych, wymagających regeneracji
i suchych po 45 r. ż. Wersja delikatna przeznaczona jest dla skór wrażliwych, z teleangiektazjami. W obydwu 
przypadkach gwarantuje zauważalny remodeling skóry - złuszcza naskórek.



Zabiegi uzupełniające

Kawitacja

50 zł / 30 min

80 zł / 30 min

170 zł / 30 min

120 zł / 30 min

160 zł / 40 min

240 zł / 45 min

270 zł / 45 min

30 zł

50 zł

Velvet Lips - zabieg na usta
Zabieg ma na celu zniwelować efekt łuszczenia się skóry ust, zmniejsza odczucie pieczenia, wspomaga proces 
naprawy naskórka oraz nawilżenia. Kuracja oparta na witaminie A w formie palmitatu, witamine F i E, liposomach. 
Dodatkowo zawiera kwas hyaluronowy, aloes oraz betakaroten.

Beautiful Eyes - zabieg na oczy
Zabieg dla kobiet po 35 r.ż. mających problemy ze skórą okolic oczu. Zabieg długotrwale nawilża skórę, poprawia 
elastyczność i jędrność oraz wspomaga regenerację. Nowością wykorzystaną w zabiegu jest wyselekcjonowany
z ekstraktu z pomarańczy D- limonen niezwykle silny antyoksydant, kompleks DNA- marine w postaci ekstraktu
z kawioru, oleje roślinne, panthenol oraz alantoina.

Smooth Neck & Decolette - zabieg na skórę szyi i dekoltu
Zawarty w masce ekstrakt mangostanu jest prawdziwą skarbnicą antyoksydantów najsilniejszych w świecie roślin. 
Są nimi koenzym Q10, ksantony, polifenole, katechiny, witamina C, minerały, POTAS, vit. B1, B2, B6, które pływają
na odnowę komórek i zwalczają proces starzenia skóry.

Kawitacja z maską kremową

Kawitacja z maską algową

Kawitacja z płatem kolagenowym

Kawitacja z płatem kolagenowym i ampułką

Ampułka do zabiegu

Kawitacja przy zabiegu

Zabieg przy użyciu ultradźwięków odznaczający się dużą skutecznością szczególnie w oczyszczaniu skóry.
Przy regularnym stosowaniu doskonale zastępuje oczyszczanie manualne.



Mezoterapia bezigłowa +30
Zabieg przeznaczony dla cery powyżej 30-tego roku życia z deficytem kolagenu, potrzebującej regeneracji. Pobudza 
jego tworzenie, restrukturyzuje i napina skórę, która staje się odżywiona, nawilżona i napięta a drobne zmarszczki 
spłycone.

Mezoterapia bezigłowa +40
Zabieg przeznaczony dla cery dojrzałej, ubogiej w lipidy i pozbawionej jędrności. Serum Cell Boost przedłuża życie 
komórek, regeneruje i wygładza skórę.

Mezoterapia bezigłowa +50
Zabieg przeznaczony do cery dojrzałej z deficytami strukturalnymi głębokich warstw skóry. Poprawia elastyczność
i jędrność skóry. Koryguje owal twarzy, spłyca zmarszczki i bruzdy.

Mezoterapia bezigłowa +60
Serum przeznaczone dla skóry po 60 roku życia ze spowolnionym procesem regeneracji z widocznymi ubytkami 
kolagenu. Substancje aktywne (wysoko- i nisko cząsteczkowy kwas hialuronowy, Rovisome Retinol Moist® i CL – 
Biopeptyd i boborek trójliistkowy) intensywnie ujędrniają skórę, remodelują owal twarzy i zapewniają efekt widocznie 
młodszej (nawet o 10 lat) skóry

260 zł / 45 min

260 zł / 45 min

260 zł / 45 min

260 zł / 45 min

Pielęgnacja twarzy Klapp

Mezoterapia bezigłowa
Długotrwałe odmłodzenie skóry w bezbolesny sposób nie wymagający użycia 

skalpela. Dzięki urządzeniu w skórze otwierają się niewielkie kanały, przez które 
substancje czynne mogą przedostać się do głębszych warstw. Każde z sześciu 

dostępnych serum redukuje zmarszczki i wyrównuje nawilżenie oraz działa
na konkretny problem skóry, któremu jest dedykowane.



Zabiegi w kapsule SPA-JET
Zabieg detoksykujący
Wyjątkowe doznania w urządzeniu do terapii wodnej.

Detoks SPA
W skład zabiegu wchodzi: manualny peeling całego ciała, kapsuła Spa - Jet z koloroterapią z wybraną maską masaż 
głowy wykonywany w trakcie zabiegu, zabieg zakończony jest wmasowaniem odżywczego balsamu

Zabieg oczyszczająco - detoksykujący
Wyjątkowe doznania w urządzeniu do terapii wodnej. Zabieg łączy w sobie manualny peeling całego ciała, masaż 
wibracyjny, saunę parową z koloroterapią i aromaterapią, prysznic Vichy i hydromasaż stóp.

Rytuał relaksacyjny
Rytuał jest nieoceniony w okresie wzmożonego wysiłku psychicznego i fizycznego. Zabieg łączącyw sobie peeling 
ciała i masaż relaksacyjny całego ciała na aromatycznym maśle.

Rytuał detoksykujący
Zabieg łączący w sobie peeling solny, seans detoksykujący w kapsule SPA JET i masaż klasyczny całego ciała. 
Użyty do masażu olej drenujący odwadnia i odtruwa skórę, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. Bogaty w wyciągi
z jałowca, rozmarynu, tymianku, szałwii oraz mięty pieprzowej z nutka cynamonu.

100 zł / 30 min 

350 zł / 60 min

200 zł / 60 min

280 zł / 90 min

360 zł / 120 min

Rytuały SPA



Zabiegi na ciało
Szmaragdowy peeling solny
Odświeżająca morska eksfoliacja połączona z aplikacją kremu odprężająco wyrównującego o aromatycznym 
zapachu kompozycji olejków: cynamonowego, lawendowego, miętowego oraz neroli to propozycja dla osób 
nie mających czasu nawet na codzienną pielęgnację skóry ciała. Pozostawia skórę gładką, rozjaśnioną i aksamitną
w dotyku.

Cukrowy peeling ciała
Aromatyczna, odświeżająca eksfoliacja to intensywny zabieg oczyszczający skórę w trzech pobudzających zmysł 
węchu nutach zapachowych do wyboru: Karaiby/Włoskie Wino/Japonia. Ze względu na działanie masła shea i oleju 
z pestek winogron peeling pozostawia skórę wygładzoną, rozjaśnioną i aksamitną w dotyku.

Sekrety Raju
Aromatyczny zabieg w trzech nutach zapachowych do wyboru. Wydobywa naturalne piękno kobiecego ciała, 
przeciwdziała nadmiernemu wysuszeniu i gwarantuje szybką regenerację skóry. Ekskluzywna, kremowa maska 
idealnie odżywia i nawilża. Naturalne mechanizmy ochronne, które opóźniają, procesy starzenia się skóry wywołane 
czynnikami zewnętrznymi, zostają wzmocnione. W rezultacie skóra odzyskuje gładkość i elastyczność.

Intensive Regenerum
Zabieg silnie regenerujący na bazie witaminy A wspomaga skórę zniszczoną, z niedoborami w procesie regeneracji
i odbudowy, po długotrwałej diecie odchudzającej lub w okresie rekonwalescencji po przebytej chorobie. Pobudza 
odnowę naskórka poprzez intensyfikację podziałów komórkowych i nawilża. Dzięki obecności beta-karotenu 
poprawia również koloryt skóry.

Body Hydra Infusion
Zabieg doskonale przywraca optymalny poziom nawodnienia i jednocześnie blokuje wodę w naskórku 
odbudowanym płaszczem ochronnym. Szczególnie polecany dla skór szorstkich, łuszczących się, suchych 
i odwodnionych.

Repagen Body Bandage Coffee
Intensywny zabieg antycellulitowy, przyśpieszający spalanie tkanki tłuszczowej. Etap owijania ciała vvw bandaże 
nasycone aktywnymi składnikami wyszczuplającymi i ujędrniającymi powoduje utratę centymetrów w obwodzie ud
i uniesienie pośladków. Efektem zabiegu jest wyszczuplone, jędrne ciało i bardzo gładka skóra.

Repagen Body Bandage Slim
Wyszczuplający zabieg przeznaczony dla każdego typu skóry. Jego oczyszczające właściwości skutecznie wspierają 
kuracje odchudzającą. Odmładzający zabieg owijania ciała w bandaże nasycone skutecznymi składnikami 
wyszczuplającymi jak tygrysia trawa i kofeina opóźnia proces starzenia, napina oraz energetyzuje skórę ciała. 
Efektem zabiegu jest redukcja cellulitu i nadmiaru tkanki tłuszczowej.

100 zł / 30 min

100 zł / 30 min

240 zł / 60 min

240 zł / 60 min

240 zł / 60 min

290 zł / 60 min

290 zł / 60 min



Masaże manualne

Masaż ciała na olejach
Masaż tylnej części ciała ze szlachetnymi olejkami, masaż zmniejsza napięcie mięśniowe, w zależności
od wybranego produktu, odpręża ciało i umysł, koryguje cellulit lub pobudza metabolizm.

Masaż wyszczuplający
Jest to zabieg, który pomaga utracić nadmiar tkanki tłuszczowej z okolicy ud, bioder, brzucha. Połączenie 
intensywnych technik masażu przyspiesza miejscową przemianę materii, pobudza procesy odżywcze i pomaga 
sylwetce nabrać harmonijnych kształtów. Masaż połączony z aplikacją kremu wyszczuplającego.

Ciepły dotyk

Masaż pleców

Masaż stóp

Masaż dłoni

Masaż głowy

Masło Shea do masażu

Masaż klasyczny całego ciała
Masaż regulujący napięcie mięśniowe, zwiększający elastyczność i sprężystość mięśni. Uaktywnia przepływ krwi
i limfy, przyspiesza przemianę materii poprawiając ukrwienie, dotlenienie i odżywienie skóry.

Masaż relaksacyjny częściowy
Masaż relaksacyjny ciała, niweluje uczucie zmęczenia, odpręża, pielęgnuje skórę.

Masaż relaksacyjny całego ciała

140 zł / 40 min

200 zł / 55 min

110 zł / 25 min

100 zł / 25 min

80 zł / 20 min

60 zł / 20 min

60 zł / 20 min                                                       

20 zł

180 zł / 55 min

100 zł / 25 min

180 zł / 55 min



Masaże specjalne

Zabiegi wodne

Masaż ciepły “promień świecy”
Aromaterapeutyczny masaż całego ciała ciepłymi olejkami świecy z masłem shea, poprzedzony peelingiem ciała. 
Zabieg ten regeneruje i odżywia skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką oraz otuloną zmysłowym zapachem.

Masaż pałeczkami bambusa
Masaż drenująco - modelujący sylwetkę, zwłaszcza uda, pośladki oraz talię. Poprawia dotlenienie organizmu, usuwa 
napięcie mięśni oraz nagromadzone toksyny.

Masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi
Wprowadzający w stan głębokiego relaksu i odprężenia masaż ciepłymi kamieniami bazaltowymi. Rozluźnia napięcie 
mięśniowe, obniża poziom stresu, działa uspokajająco.

Masaż Lomi Lomi
Tradycyjny masaż hawajski wywołujący uczucie głębokiego odpręzenia i błogostanu .To bardzo skuteczna metoda 
pracy z ciałem radząca sobie z przewlekłymi dolegliwościami kręgosłupa, bólami mięsni, migrenowymi bólami głowy. 
Charakterystycznymi technikami pracy jest masowanie przedramionami i wykonywanie tanecznych ruchów,
przez co zabieg staje się wyjątkowo harmonijny i relaksujacy.

Masaż Ma-Uriora
Masaż głowy, dłoni i stóp mający wpływ na cały organizm. Polega na stymulowaniu odpowiednich punktów, 
odpowiadających poszczególnym gruczołom, organom i częściom ciała. Celem masażu jest uaktywnienie procesów 
samoleczenia i powrót organizmu do równowagi.

Masaż Ma-Uri
Unikalny masaż przywracający sprawność, witalność i dobre samopoczucie. Usuwa napięcie, łagodzi bóle głowy, 
stawów, pleców, kręgosłupa i nóg. Głęboki relaks zarówno fizyczny jak i psychiczny.

Hydroterapia
Starannie dobrana mieszanka MorskichMineralnych Kryształków i Szlachetnego Olejku Eterycznego plus strumień 
wody dają silny a jednocześnie delikatny masaż.

290 zł / 85 min

200 zł / 55 min

200 zł / 55 min

200 zł / 55 min

100 zł / 25 min

200 zł / 55 min

80 zł / 20 min



Pielęgnacja dłoni i stóp
60 zł

70 zł

80 zł

140 zł

120 zł

140 zł

180 zł

30 zł

120 zł

20 zł

20 zł

50 zł

100 zł

80 zł

70 zł

50 zł

60 zł

20 zł

Manicure bez malowania

Manicure z malowaniem

French manicure

Pedicure leczniczy

Pedicure z malowaniem

French pedicure

Manicure + pedicure

Malowanie paznokci

Manicure hybryda

Henna brwi/rzęs

Regulacja

Henna komplet + regulacja

Depilacja woskiem nóg całość

Depilacja woskiem pleców

Depilacja woskiem łydki/uda

Depilacja woskiem bikini/pachy

Depilacja woskiem rąk

Depilacja woskiem wąs/broda

Drobne zabiegi kosmetyczne



80 zł

60 zł

140 zł

90 zł

180 zł

30 - 60 zł

35 zł

30 zł

50 zł

Zabieg na stopy skarpetki CHI YANG

Zabieg na dłonie rękawiczki CHI YANG

Mavex - zabieg kwasowy na stopy

Mavex przy zabiegu pedicure

Pedicure hybryda

Zdjęcie hybrydy

Malowanie French

Parafina dłoni

Parafina stóp



Regulamin SPA
SPA jest miejscem przeznaczonym dla osób dorosłych, młodzież pomiędzy 16 a 18 rokiem 
życia może korzystać z wybranych zabiegów SPA wyłącznie za pisemną zgodą rodziców 
lub opiekunów.

Personel SPA zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zabiegu, a także jego 
przełożenia na inny termin w przypadku podejrzenia nieodpowiedniego stanu zdrowia.

Osoba korzystająca z usług SPA zobowiązana jest do rzetelnego zgodnego z prawdą 
poinformowania terapeuty o stanie zdrowia w trakcie wywiadu. W przypadku zatajenia 
okoliczności będących przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu SPA, SPA nie ponosi 
odpowiedzialności  za negatywne skutki zabiegu.

Na zabieg należy stawić się 5 minut przed umówionym terminem. Ponad 10-minutowe 
spóźnienie może być podstawą odmowy wykonania zabiegu.

Rezerwację można zmienić lub odwołać co najmniej z sześciogodzinnym wyprzedzeniem. 
Za usługi odwołane później niż na 3 godziny przed ich planowanym rozpoczęciem pobierana 
będzie opłata w wysokości 100% wartości zamówionej usługi.

Za rzeczy pozostawione w gabinetach lub przebieralni personel SPA nie ponosi 
odpowiedzialności.

SPA jest miejscem relaksu i wyciszenia w związku z tym zabronione jest na terenie SPA: 
używanie telefonów komórkowych, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, zachowywanie się 
w sposób głośny, zakłócający spokój innych osób korzystających z usług SPA.

Personel ma prawo wyprosić z terenu SPA osoby nie stosującej się do powyższych zakazów,
zachowującej w nieodpowiedni sposób bądź zakłócającej spokój.

kobiety w ciąży (dotyczy zabiegów na ciało i większości masaży) oraz podczas menstruacji;
osoby będące pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających;
osoby u których występują stany chorobowe, rany cięte, widoczne choroby skóry;
osoby przewlekle chore, poddane długotrwałemu leczeniu, jeśli choroba lub przyjmowane 
lekarstwa uniemożliwiają przeprowadzenie zabiegów w SPA.

Z zabiegów SPA nie mogą korzystać:

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

2.



Zapraszamy do kontaktu
w celu poznania pełnej oferty:

T: +48 46 813 26 33
E: spa@ossahotel.pl

Hotel Ossa Conference & Spa
Ossa 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

www.ossahotel.pl


