
Specjalnie dla Gości, którzy nie nocują w hotelu przygotowaliśmy specjalną 
ofertę – jednodniowe pakiety Day SPA. Zapraszamy do skorzystania z chwil relaksu 
w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris. W ofercie znajdują się profesjonalne zabieg 
pielęgnacyjne, które w połączeniu z relaksem w Centrum SPA zapewnią błogi odpoczynek 
i regenerację. Na zakończenie pobytu zapraszamy na zdrową przekąskę do Café Plotka.

Day SPA
1-dniowe pakiety zabiegów



SPA we Dwoje
Eden All Senses – innowacyjne połączenie odnowy ciała z doznaniami na zmysły zapachu, wzroku, 
słuchu i czucia w Edenie – ekskluzywnej niskotemperaturowej saunie. Elementy zabiegu to: peeling, 
masaż świecami, maska na ciało, wmasowanie kremów, masaż głowy. Pobyt w Edenie zakończony 
jest prysznicem Vichy. Zabieg wykonywany jest dla dwóch osób jednocześnie.

Aroma Candle Senses – masaż ciepłymi świecami w gabinecie dla par – masaż obejmujący całe 
ciało, wykonywany techniką klasyczną na bazie wosku z ciepłych świec aromatycznych. Świece 
do masażu zawierają masło sojowe, masło Shea, olej jojoba, witaminę E oraz olejki eteryczne. 
Podgrzane, idealnie rozprowadzają się na skórze, efektywnie odżywiając ją i wygładzając. Ciało 
zostaje rozpieszczone bogactwem witamin oraz składników regenerujących. Skóra staje się cudownie 
miękka i idealnie gładka.

Pakiet zawiera: korzystanie z Centrum SPA (2 baseny, 5 jacuzzi, zespół saun) oraz przekąskę z Menu Day SPA.

Cena: 1185 zł
Czas zabiegów: 3 godz.

Totalna Regeneracja
Kosmetyczny zabieg firmowy twarzy – zabieg dobrany indywidualnie do wieku i rodzaju skóry, 
po diagnozie wykonanej przez specjalistkę. Kompleksowa pielęgnacja uzupełniona jest elementami 
masażu relaksacyjnego oraz fachowymi poradami dotyczącymi pielęgnacji domowej wraz 
z zaleceniami preparatów Prosystem Home Care do codziennego stosowania.

Genomix Body – algowa aktywacja genów – zabieg na całe ciało wykonany żelowym peelingiem 
głęboko nawilżającym, który poprzedza nałożenie maski Gene Acive z dużą zawartością wyciągu 
z brunatnej algi, kofeiny i L-karnityny co wpływa silnie ujędrniająco i modelująco na całe ciało. 
Zakończony wmasowaniem odżywczego koncentratu.

Pakiet zawiera: korzystanie z Centrum SPA (2 baseny, 5 jacuzzi, zespół saun) oraz przekąskę z Menu Day SPA.

Cena: 685 zł
Czas zabiegów: 3 godz.



Day SPA Odmładzanie
Mezoterpia bezigłowa twarzy, szyi i dekoltu – bardzo skuteczny, nieinwazyjny system odmładzania 
skóry. Wykorzystuje zjawisko elektroporacji, impuls elektryczny dociera przez błonę komórkową 
do wnętrza komórki co wzmacnia działanie składników aktywnych wykorzystanych w zabiegu. Zabieg 
zmniejsza widoczność zmarszczek i bruzd, wygładza i napina skórę twarzy, szyi i dekoltu.

Kosmetyczny zabieg firmowy twarzy – zabieg indywidualne dobrany do wieku i rodzaju skóry, 
po diagnozie, tutaj poprzedzony zabiegiem mezoterapii bezigłowej. Kompleksowa pielęgnacja 
uzupełniona elementami masażu relaksacyjnego oraz maską odpowiednią do wybranego zabiegu. 
Po zabiegu dołączona jest propozycja do pielęgnacji domowej preparatów Prosystem Home Care.

Algae Total Effect – totalna regeneracja algowa – zabieg na całe ciało z peelingiem solnym, 
maską modelująco-regenerującą z alg, doskonałą dla ciała z oznakami starzenia się oraz obniżoną 
elastycznością. Na koniec zabiegu wmasowana jest również maska regenerująco-wygładzająca 
wpływająca na wzmocnienie tkanki łącznej i skóry.

Pakiet zawiera: korzystanie z Centrum SPA (2 baseny, 5 jacuzzi, zespół saun) oraz przekąskę z Menu Day SPA.

Cena: 855 zł
Czas zabiegów: 3,5 godz.

Męski Relaks
M-Zone – kosmetyczny zabieg firmowy twarzy skierowany dla mężczyzn, uwzględniający 
indywidualne potrzeby skóry. Do wyboru dwa rodzaje zabiegów: oczyszczająco-nawilżający 
i odmładzająco-regenerujący. Oprócz pielęgnacji, każdy otrzyma porady dotyczące pielęgnacji 
domowej wraz z zaleceniami preparatów Prosystem Home Care do codziennego stosowania.

Klasyczny masaż całego ciała z głęboką regeneracją – masaż obejmujący całe ciało, 
wykorzystujący technikę klasyczną, wykonywany jest na bazie maski wygładzająco-regenerującej, 
która dzięki składnikom: wyciągu z białej i czarnej perły, orchidei, witaminie E, stymuluje metabolizm, 
regeneruje i odżywia poprawiając strukturę skóry.

Pakiet zawiera: korzystanie z Centrum SPA (2 baseny, 5 jacuzzi, zespół saun) oraz przekąskę z Menu Day SPA.

Cena: 540 zł
Czas zabiegów: 3 godz.



Menu Day SPA dostępne w Café Plotka
Mieszane sałaty z liśćmi musztardowca z grillowanymi mini warzywami,

prażonymi pistacjami i sosem czosnkowo-miodowym

Mieszane sałaty i kiełki z krewetkami, awokado, szalotką,
selerem naciowym, pomidorem poziomkowym i dresingiem z limonki

Sałata z wędzoną polędwiczką wieprzową, suszonym pomidorem,
oliwkami, karczochami, cebulkami cipollini, serem Grana Padano i winegretem

HOTEL SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z recepcją Kosmetycznego Instytutu Dr Irena Eris

tel. +48 89 642 52 00, e-mail: wzgorza.dylewskie@instytut.drirenaeris.com


