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Filozo ia Seidorf Spa
Ekskluzywna oferta zabiegów, masaży i rytuałów Seidorf Spa powstała
na bazie kosmetyków Forlle’d oraz Aromatherapy Associates, które
łączą biostymulację skóry z terapeutycznymi właściwościami
naturalnych olejków eterycznych.
Działamy dwutorowo. Terapie pielęgnacyjne i relaksacyjne umiejętnie
łączymy z technologią. W celu regeneracji psycho izycznej
rekomendujemy terapie manualne na twarz Forlle’d oraz na ciało
AROMATHERAPY ASSOCIATES.
Dzięki unikalnemu połączeniu niskocząsteczkowego kwasu
hialuronowego z niezbędnymi dla skóry jonizowanymi minerałami,
produkty Forlle’d mają wyjątkową zdolność nieinwazyjnego
dostarczenia ważnych składników do głębokich warstw skóry.
Jesteśmy zespołem profesjonalistów świadomych potrzeb naszych Gości.
Dbamy o jakość, atmosferę, komfort oraz bezpieczeństwo podczas
zabiegów, łącząc doświadczenie oraz umiejętności terapeutów
z innowacyjnymi technologiami oraz kojącymi rytuałami.

Zabiegi na twarz

Pro FACIAL oczyszczanie wodorowe + masaż twarzy
Pielęgnacja, głębokie oczyszczenie oraz efekt liftingu. Zastosowanie radio frekwencji
oraz ultradź więkó w zwiększa absorpcje substancji aktywnych podbudzając skó rę do
regeneracji. Delikatny masaż uelastycznia i rewitalizuje wygląd skó ry.
Dla przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkt: Hyalogy P – eﬀect Peeling lotion,
Hyalogy P – eﬀect re inning Lotion, Hyalogy AC Clear Cream
60 minut / 470 zł

Kobido
Japoń ska metoda liftingu twarzy bazująca na pobudzeniu głębokich struktur
anatomicznych. Łączy w sobie cechy masaż u tkanek głębokich, drenaż u limfatycznego, techniki liftingujące oraz akupresurę. Praca nad normalizacją napięć mięś ni
twarzy skutkuje lepszym krąż eniem płynó w międzytkankowych, co pomaga odzyskać
skó rze naturalny blask, jak i w widoczny sposó b zmniejsza cienie pod oczami, spłyca
zmarszczki mimiczne, głęboko odż ywia skó rę i sprawia, ż e twarz odzyskuje
wyraź niej zarysowany owal. Odpowiednio wykonany masaż Kobido nie tylko
pozwala uzyskać efekt odmłodzonej skó ry, ale bazując na wstępnym badaniu tkanek
ułatwia znalezienie problematycznych, napiętych struktur izjologicznych, któ re
utrudniają odpływ limfy i zmieniają biomechanikę pracy mięś ni i stawó w w obrębie
twarzy. Efekty zauważ alne są już po pierwszym zabiegu, a seria masaż y pozwala
utrzymać zmiany długoterminowo.
Dla przedłużenia efektu polecamy Hyalogy Lift Cream
75 minut / 550 zł

Natychmiastowe łagodzenie skóry wrażliwej by FORLLE'D
Działa kojąco i przynosi ulgę wraż liwej skó rze. Dostarcza składnikó w odż ywczych,
chroniąc przed działaniem czynnikó w zewnętrznych. Delikatny masaż uelastycznia
i rewitalizuje wygląd skó ry.
Dla Przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkty: Hyalogy P-eﬀect reliance gel,
Hyalogy P- eﬀect essence.
60 minut / 470 zł

NOWOŚĆ! HYDRAFACIAL Sensitive. Oczyszczanie i ekstremalne nawilżanie
Kompleks kwasu hialuronowego dla skó ry suchej oraz odwodnionej. Unikalne
połączenie oczyszczania wodorowego Profacial - złuszczania naskó rka, wprowadzenie
z uż yciem ultradź więkó w składnikó w aktywnych i antyoksydantó w dobranych
indywidualnie do problemu skó ry.
Dla przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkty: Hyalogy Lift Cream, Hyalogy FH
essence, Hyalogy P- eﬀect Essence.
45 minut / 470 zł

NOWOŚĆ! HYDRAFACIAL ANTI-AGE. Oczyszczanie i odmładzanie
Zabieg złuszczający w połączeniu z serum Hyalogy P-Eﬀekt Essence z naturalnym
kolagenem i kwasem hialuronowym. Dzięki uż yciu radiofrekwencji odnawia matrycę
skó ry, poprawiając jej jędrnoś ć i elastycznoś ć. Idealny wariant odnowy skó ry dojrzałej,
waż ny element zró wnoważ onej terapii slow aging.
Dla przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkty: Hyalogy Lift cream, Hyalogy P- eﬀect
essence, Hyalogy FH Essence.
60 minut / 590 zł

NOWOŚĆ ! Zabieg Liftingujący na okolice oczu by FORLLE'D
Ten wysoce wydajny zabieg przeznaczony jest do delikatnej skó ry, zmniejsza cienie pod
oczami, likwiduje obrzęki, wygładza zmarszczki, poprawia mikrokrąż enie i odtwarza
strukturę skó ry. Idealny do stosowania przed zabiegami chirurgicznymi z zakresu
medycyny estetycznej.
Dla przedłuż enia efektu zabiegu polecamy produkty: Hyalogy Daily and Nightly cream for
eyes, Hyalogy Eye Moistlift, Platinum Eye Cream
30 minut / 450 zł

Rozświetlająca witamina C 30% by FORLLE'D
Zabieg, któ ry chroni przed fotostarzeniem skó ry, działając mocno antyoksydacyjnie.
Reguluje procesy pigmentacyjne wyró wnuje koloryt i zapobiega powstawaniu przebarwień
związanych z wiekiem. Połączenie witaminy C z niskocząsteczkową platyną wykazuje
wspaniałe działanie synergiczne oraz detoksykacyjne, działa przeciwzapalnie oraz
likwiduje oznaki stresu oksydacyjnego, chroniąc skó rę przed wszelkimi formami wolnych
rodnikó w. Spłyca widocznoś ć drobnych zmarszczek i zagęszcza skó rę. To nieinwazyjny
sposó b na odmłodzenie skó ry.
Dla Przedłuż enia efektu zabiegu polecamy produkty Hyalogy VCIP cream , Bio VC 100
essence, Hyalogy BW Concentrate
60 minut / 550 zł

Seidorf ***** by FORLLE'D
Zabieg łączy w sobie najskuteczniejsze elementy pielęgnacji Forlle'd. Wykorzystuje
technologie uhonorowane nagrodą Nobla wraz z tradycyjną pielęgnacją któ rą codziennie
stosują Japonki. Rytuał bazuje na produktach zawierających unikatowe niskocząsteczkowe
składniki jak kwas hialuronowy (5nm) i platyna. Spektakularne efekty uzyskiwane są dzięki
wykorzystaniu 2 ekskluzywnych masek. W efekcie silnie nawilż a, rozś wietla i wyró wnuje
koloryt, zagęszcza skó rę i wygładza zmarszczki, przywracając tró jkąt piękna. Masaż
wykorzystywany podczas zabiegu ujędrnia, wygładza i relaksuje. Już początek zabiegu
dzięki masaż owi japoń skimi pędzlami wprowadza w stan relaksu. Zabieg błyskawicznie
przywraca skó rze młodoś ć, pozostawiając ją pełną blasku, wygładzając i odmładzając.
Dla Przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkty : Hyalogy A essence, Hyalogy Paltinum
Face cream, Hyalogy Re-Dify Cream
80 minut / 900 zł

Zabieg liftingujący by FORLLE'D
Luksusowy zabieg przywracający tró jkąt młodoś ci. Wykorzystuje połączenie ultra
nowoczesnych technologii uhonorowanych nagrodą Nobla z tradycyjną japoń ską
pielęgnacją. Spektakularne efekty rytuału uzyskiwane są dzięki zastosowaniu ekskluzywnej
maski liftingującej w prostym płacie, któ ra ujędrnia też tak newralgiczną okolicę jaką jest
szyja. W efekcie odmładza owal twarzy, zagęszcza skó rę oraz wygładza zmarszczki,
przywracając tró jkąt piękna. Przyjemny masaż wykorzystywany podczas zabiegu działa
liftingująco i zapobiega zastojom limfatycznym. Po tym zabiegu skó ra jest napięta i pełna
blasku, a twarz spektakularnie odmłodzona.
Dla Przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkty: Hyalogy Lift Cream , Hyalogy FH essence,
Bio Pure HA 100 Essence
60 minut / 720 zł

Platynowy zabieg odbudowujący by FORLLE'D
FORLLE'D Luksusowy, skuteczny zabieg przeciwstarzeniowy wykorzystujący połączenie
najnowszych technologii uhonorowanych nagrodą Nobla z tradycyjną japoń ską pielęgnacją.
Rytuał bazuje na super produktach zawierających skuteczne i unikatowe niskocząsteczkowe
składniki jak kwas hialuronowy oraz platyna, któ re podczas zabiegu silnie stymulują skó rę
do odnowy, działając na poziomie komó rkowym. Przeciwdziała przyczynom oraz skutkom
fotostarzenia skó ry, działając silnie antyoksydacyjnie, nawilż ająco i detoksykująco.
Skutecznie redukuje procesy pigmentacyjne, rozjaś niając przebarwienia i zapobiegając ich
powstaniu. Likwiduje widoczne oznaki stresu oksydacyjnego, przywraca skó rze blask, łatwo
wygładza i redukuje zmarszczki. Masaż wykonany podczas zabiegu wspomaga penetrację
mikro elementó w, działa liftingująco i zapobiega zastojom limfy. Po zabiegu twarz jest
wypoczęta, pełna blasku i wyraź nie odmłodzona.
Dla Przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkty: Hyalogy Platinum Face cream, Hyalogy
Platinum essence, Hyalogy Platinum Lotion, Hyalogy Platinum eye cream.
60 minut / 700 zł
NOWOŚĆ! Zabieg rewitalizująco - odmładzający Hyalogy Re-Dify + okolice oczu
Zabieg wpływa na prawie wszystkie parametry procesu starzenia się skó ry. Działa
skutecznie na większoś ć czynnikó w egzogennych. Połączenie wysokooczyszczonych
ekstraktó w roś linnych, niskocząsteczkowych składnikó w, peptydó w biomimetycznych
i oligopeptydó w zwiększa elastycznoś ć, poprawia wygląd i przywraca skó rze witalnoś ć.
Efekt: promienna, ró wnomierna, gładka i napięta skó ra natychmiast po jednym zabiegu!
Poprawia właś ciwoś ci skó ry, ujędrnia i zagęszcza, wygładza zmarszczki, czyniąc je mniej
głębokimi i zapobiega pojawianiu nowych. Poprawia metabolizm skó ry, rozjaś nia, działa
biostymulująco i przeciwstarzeniowo.
Dla Przedłużenia efektu zabiegu polecamy produkty Hyalogy Re-Dify Cream, BW Concentrate,
Hyalogy P- Eﬀect Essence
70 minut / 850 zł

Rytuały

Seidorf ***** by Aromatherapy Associates
Autorski rytuał dla osó b, któ re potrzebują wewnętrznej siły, chcą dodać sobie otuchy,
ukojenia i pozytywnej energii. Rytuał rozpoczynamy od kąpieli w wannie z hydromasaż em
przy miłej, relaksacyjnej muzyce i blasku ś wiec. Następnie wykonywany jest peeling.
Rozpieszczający masaż całego ciała, wykorzystujący unikalną maskę składająca się z oleju
i balsamu Inner Strength, wprawi nas w dobre wibracje i bardzo dobre nastawienie do
ż ycia.
Rytuał Seidorf ***** obejmuje również masaż twarzy. Zwieńczeniem naszego rytuału jest
relaksacyjny masaż stóp.
120 minut / 850 zł

Głęboki sen by Aromatherapy Associates
Zabieg specjalnie opracowany dla Goś ci, któ rzy potrzebują głębokiego relaksu, gdy mają
trudnoś ci z zasypianiem. Autorska podró ż Deep Relax&Sleep to idealny rytuał na dobry
sen. Rozpieszczający masaż całego ciała wykorzystuje starannie dobrane ruchy, któ re
wprowadzają w stan odpręż enia. Esencjonalne serum pozwala zharmonizować nasze
ciało i umysł. Olejowanie włosó w połączone z ajurwedyjskim masaż em głowy wprawia
w pozytywne wibracje, a intensywnie odmładzający zabieg na twarz rozś wietla i ujędrnia
skó rę.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa” Polecamy nutę zapachową Deep Relax by Aromatherapy
Associates.
80 minut / 600 zł

Leśna terapia by Aromatherapy Associates
Rytuał przeznaczony dla osó b, któ re potrzebują kontaktu z naturą, a takż e wyciszenia
i skutecznego odstresowania poprzez terapię leś ną. Forest Therapy rozpoczyna się od
autorskiego masaż u terapii leś nej związanej ze sztuką ajurewdy, a takż e shiatsu.
Następnie nakładana jest ciepła maska na dłonie i stopy oraz wykonywany jest
nawilż ająco-rewitalizujący zabieg na twarz. Podczas rytuału na twarz wykonywane
jest olejowanie włosó w wraz z bardzo relaksacyjnym masaż em ajurwedyjskim głowy,
któ ry wprawi nas w stan głębokiego relaksu. Podczas całej podró ż y towarzyszy nam
jeden z olejkó w do inhalacji, dobrany wedle aktualnego samopoczucia.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową Forrest Therapy by
Aromatherapy.
80 minut / 600 zł

Różane otulenie by Aromatherapy Associates
Zabieg poprawiający nastró j oraz intensywnie nawilż ający dzięki pielęgnacji bogatej
w wyciąg z ró ż y, geranium i palmarozę. Pozostawia skó rę zregenerowaną, promienną,
otuloną niezwykle miłym zapachem. Rytuał rozpoczynamy od peelingu całego ciała na
bazie ró ż y damasceń skiej – kró lowej kwiató w, następnie nakładamy serum na ciało.
Unikalna maska z wyciągu z ró ż y i nałoż ona po niej glinka ró ż ana na stopy i dłonie
wspaniale relaksuje i pielęgnuje skó rę. Ró ż any rytuał obejmuje takż e silnie
nawilż ający zabieg na twarz.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową Renewing Rose by
Aromatherapy.
80 minut / 600 zł

Doskonałe ciało by Aromatherapy Associates
Idealny zabieg, kiedy czujemy spadek formy i brakuje nam energii. Koktajl pikantnych
olejkó w cytrusowych pozostawia skó rę̨ orzeź wioną.̨ Ujędrniający i wyszczuplający
zabieg, któ ry poprawia kontury ciała oraz eliminuje nadmiar płynó w. Do rytuału
dodajemy szczotkę antycellulitową.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową Revive by Aromatherapy.
80 minut / 770 zł

Ziołowy relaks by Aromatherapy Associates
Rytuał dla ciała, któ ry pobudza nasze zmysły. Zawiera relaksacyjny peeling ciała
składający się z dwó ch unikalnych produktó w oraz masaż całego ciała na specjalnym
oleju z kolekcji Relax. Zabieg ma na celu oczyszczenie ciała, a następnie wprawienie w
stan wyciszenia.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową Revive oraz De – Stress Muscle
by Aromatherapy
80 minut / 590 zł

Ukojenie ciała i duszy
Rytuał dla ciała i duszy, któ ry wprawia nas w relaks, ukojenia i wyciszenie. Zawiera
autorski masaż opracowany przez naszych terapeutó w, wykonany na specjalnie
rozgrzanym piasku kwarcowym. To połączenie powoduje relaks i odpoczynek całego ciała.
Szczególnie Polecany po intensywnym treningu lub sportach zimowych.
60 minut / 600 zł

Masaże

Niezwykłe doświadczenie aromaterapii
Podczas masaż u dobieramy 1 z 13 olejó w do masaż u w zależ noś ci od stanu samopoczucia i
indywidualnych preferencji Goś cia. Stres i napięcia odchodzą̨ w niepamięć ́.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową Inner Strength by Aromatherapy.
60 minut / 450 zł

Masaż uwalniający napięcia
Uwalnia napięcia z całego ciała pozostawiając uczucie głębokiego relaksu i odpręż enia.
Zastosowane preparaty błyskawicznie rozluź niają̨ napięcia mięś niowe oraz przyjemnie
rozgrzewają.̨
"Zabierz ze sobą odrobinę spa". Polecamy nutę zapachową De – Stress by Aromatherapy.
60 minut / 450 zł

Masaż wzmacniający odporność
Unikalny masaż całego ciała na bazie eukaliptusa, sosny, mięty pieprzowej, drzewa
herbacianego i lawendy, któ ry wzmacnia odpornoś ć, działa antywirusowo oraz udraż nia
drogi oddechowe. Cały masaż poprzedzony jest inhalacją pudełkową ze specjalnym
olejkiem Support Breathe.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową z serii Support by Aromatherapy.
60 minut / 450 zł

Dotyk jedwabiu
Autorski masaż , któ ry powstał z myś lą o osobach pragnących uwolnić się od napięcia oraz
nieprawidłowej postawy ciała. Łączy techniki masaż u klasycznego oraz pracę na głębokich
tkankach i stawach z charakterystycznymi długimi, płynnymi ruchami masaż u. Relaksuje
i przywraca ró wnowagę pomiędzy ró ż nymi grupami mięś ni, harmonizuje emocje,
pobudza cyrkulację krwi, metabolizm oraz produkcję endor in. To nie jest zwykły masaż –
to ceremonia dotyku dla ciała, duszy i umysłu.
Plus peeling całego ciała (wydłuża czas trwania zabiegu o 30 min).
50 minut / 450 zł
80 minut / 650 zł

Dotyk ciepła - masaż kwarcowymi stemplami
Niezwykłe bogactwo pozytywnych emocji, wzmacnia akceptację własnego ciała, zabiera
w cudowną podró ż po ś wiecie piękna natury i doskonałego samopoczucia.
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową z serii Revive by Aromatherapy.
45 minut / 300 zł

Permanent contour
®

Stemple Permanent Contour wypełnione są solą oraz najwyż szej jakoś ci ziołami
i kwiatami pochodzącymi z najczystszych rejonó w ś wiata. Zabieg opiera się na masaż u
ciepłym stemplem. Pozwala to uzyskać efekt odnowy i rewitalizacji skó ry.
Wino
Niezwykły stempel z kwasem owocowym wygładza
oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu się komó rek.
Old India
Limonka, imbir, trawa cytrynowa i lawenda rozgrzewa,
wzmocnią krąż enie i harmonizuje.
Alpejskie jabłko
Stymuluje przemianę materii, nawilż a, napina.
Zawarte w nim kwasy owocowe dają delikatny efekt złuszczający.

45 minut / 450 zł

45 minut / 450 zł

45 minut / 450 zł

Rozgrzewający masaż wulkanicznymi kamieniami
Ciepłe kamienie wulkaniczne w kontakcie z ciałem oddają swoją wartoś ciową energię,
przywracając jej prawidłowy przepływ. Głęboko rozgrzewają organizm, przyś pieszają
krąż enie krwi, rozluź niają napięcia mięś niowe, działają relaksująco i odpręż ająco. Zabieg ten
polecany jest osobom zestresowanym, przemęczonym, o podwyż szonym napięciu
mięś niowym. Wskazany ró wnież w dolegliwoś ciach reumatycznych, mięś niowych,
stawowych i nerwobó lach
„Zabierz ze sobą odrobinę spa”. Polecamy nutę zapachową z serii Rose by Aromatherapy.
60 minut / 420 zł

Sesja ﬂoatingu

Floating polega na unoszeniu się ciała na powierzchni wody, co w efekcie poprawia
samopoczucie, uwalnia od zgromadzonego stresu i minimalizuje bó l. W czasie trwania
seansu zmysły wyłączają się, a ciało ogarnia niezwykły wewnętrzny spokó j. Wysokie
stęż enie roztworu soli Epsom pozwala ciału osiągnąć stan nieważ koś ci, a takż e
wprowadzić w niezwykły stan alfa.
30 minut / 250 zł
60 minut / 350 zł

Japońska marka kosmoceutyczna działająca biostymulująco,
stosująca zaawansowane technologie oraz rozwiązanie
uhonorowane nagrodą NOBLA. Stosowanie preparatów Forlle’d
zapewnia skuteczne i nieinwazyjne działanie przeciwstarzeniowe,
które zapobiega zarówno starzeniu chronologicznemu
jak i fotostarzeniu skóry. Forlle’d to gwarancja
natychmiastowych i widocznych rezultatów:
nawilżona, gładka i jędrna skóra.

Stosowanie kosmetyków Forlle’d:
• 96 % Poprawia nawilżenie skóry
• 40% Redukuje zmarszczki
• 55% Poprawia elastyczność skóry
• 35% Zmniejsza rumień i wyrównuje koloryt skóry

Oczyszczanie
Hyalogy Remover For Point Make-Up / Płyn ekspresowy do demakijaż u
Hyalogy P- Eﬀect Clearance Cleansing/ Pierwszy krok oczyszczania
Hyalogy P-Eﬀect Re- Purerance Wash/ Drugi krok oczyszczania
Hyalogy Creamy Wash/ Drugi krok oczyszczania skó ry suchej lub wraż liwej
Hyalogy P- Eﬀect Re ining Lotion/ Głęboko nawilż ające serum bazowe do twarzy
Hyalogy P- Eﬀect Peeling Lotion/ peeling enzymatyczny

150 ml
100 g
110 g
150 ml
150 ml
100 ml

620 zł
440 zł
520 zł
610 zł
590 zł
750 zł

120 ml
15 ml
50 g
20 g
zestaw
15 ml
50 g
5 szt

660 zł
890 zł
1370 zł
1040 zł
1850 zł
990 zł
1560 zł
860 zł

30 ml
30 g
50 g
20 g
8 szt
8 szt
50 g
120 ml
15 ml
30 ml
5 szt
100 g
200 g

1100 zł
1660 zł
1620 zł
890 zł
750 zł
990 zł
1390 zł
850 zł
990 zł
1720 zł
530 zł
1470 zł
750 zł

Linia Platynowa
Hyalogy Platinum Lotion/ Antyoksydacyjne serum bazowe do twarzy
Hyalogy Platinum Essence / serum antyoksydacyjne
Hyalogy Platinum Face Cream / antyoksydacyjny krem do twarzy
Hyalogy Platinum Eye Cream/ Antyoksydacyjny krem pod oczy
Hyalogy Platinum Skin Care Set
BIO PURE VC 100 ESSENCE/ serum z witaminą C
Hyalogy VCIP Cream/ Rozjaś niający krem z Vitaminą C
Hyalogy Platinum Face Mask/maska antyoksydacyjna

Lifting i ujędrnianie
Hyalogy serum ß / serum redukujące zmarszczki
Hyalogy serum α / serum remodelujące wiotką skó rę
Hyalogy Lift Cream / krem liftingujący
Hyalogy Daily and Nightly Cream For Eyes/ odmładzający krem na okolice oczu
Hyalogy P- Eﬀect Sheet/ Natychmiastowa maska odmładzająca
Hyalogy Re – Dify Eye Mask/ odmładzająca maska na okolice oczu skó ry dojrzałej
Hyalogy Re – Dify Cream / krem odmładxzający do skó ry dojrzałej
Hyalogy Re – Dify Lotion/odmładzające serum bazowe dla skó ry dojrzałej
BIO PURE HA 100 ESSENCE/ nawilż ające serum przeciwstarzeniowe
Hyalogy FH Essence/ serum preciwstarzzeniowe dla cery dojrzałej
Hyalogy Sparkling Gel Pack /Pieniąca się ż elowa maska do twarzy
Hyalogy PD Craem Pack /odmładzająca maska peptydowa
Hyalogy Body Treatment/ Ujędrniający krem do ciała

Skóra wrażliwa
Hyalogy P- Eﬀect Basing Emulsion /Ochronna emulsja bazowa
Hyalogy P- Eﬀect Reliance Gel/ ż el intensywnie nawilż ający
Hyalogy P- Eﬀect Essence/ przeciwstarzeniowe serum nawilż ające
Hyalogy AC Clear Essence/ serum regulujące dla cery trądzikowej
Hyalogy AC Clear Cream / Łagodzący krem dla skó ry tłustej i mieszanej
Hyalogy AC Clear Mattif ier / matująca emulsja dla cery tłustej i mieszanej
Hyalogy RetiMoist Essence/ serum z retinolem
Hyalogy P- Eﬀect Nourishing Cream / delikatny krem odż ywczy
BIO PURE CE 100 ESSENCE/ serum łagodzące z ceramidami
BIO PURE PL 100 ESSENCE / serum odż ywcze z placentą
Hyalogy VK Essence / serum łagodzące zaczerwienienia
BIO PURE EM 100 ESSENCE/ serum regenerujące
BIO PURE EG 100 ESSENCE/ serum stymulujące
Hyalogy Emollient Cream Pack /kojąca maska

100ml
50 g
30 ml
60 ml
50 ml
50 ml
30 g
40 g
15 ml
15 ml
30 ml
15 ml
15 ml
100 g

1040 zł
710 zł
1750 zł
650 zł
620 zł
680 zł
920 zł
970 zł
990 zł
990 zł
950 zł
990 zł
990 zł
1060 zł

15 ml
50 g
5 szt
200 ml

990 zł
1090 zł
710 zł
590 zł

200 ml
100 ml
100 ml
10 g

890 zł
580 zł
1020 zł
690 zł

30 ml
9g

650 zł
550 zł

Seria Przeciwstarzeniowa
Hyalogy BW Concentrate/ rozjaś niające serum
Hyalogy BW Night Cream/ rozjaś niający krem
Hyalogy BW Intense Mask / Rozjaś niająca maska do twarzy dla każ dego typu skó ry
Hyalogy Sculpting Gel /Zel silnie ujędrniający do ciała

Linia dla mężczyzn
Hyalogy P – eﬀect Washing Foam For Men / pianka oczyszczająca
Hyalogy Lotion For Men/ regenerujący lotion dla męż czyzn
Hyalogy Emulsion For Men/ lekki krem do codziennego stosowania
Hyalogy Eye Moistlift serum/ serum liftingujące na powieki

Ochrona
Hyalogy P-Eﬀect Protector SPF25 PA++/ochronna emulsja przeciwsłoneczna
Hyalogy Protective Cream For Lips/ regenerujący krem do ust

Regulamin SPA
Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie Gości
i naszych pracowników, a także w celu stałego
podwyższania jakości świadczonych usług, prosimy
o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie

www.seidorf .pl/spa
przed skorzystaniem z naszej oferty.

Hotel Seidorf
ul. Liczyrzepy 80, 58-564 Sosnó wka
+48 75 62 99 300

Dział Spa
spa@seidorf.pl
+48 75 62 99 320 | +48 664 160 906

