








Rytuał (90 min.):
- 20-minutowy pobyt w saunie
- peeling
- maska
- masaż ujędrniający

Rytuał (90 min.):
- 20-minutowy pobyt w saunie
- peeling
- maska
- masaż ujędrniający



RYTUALYRYTUALY



120 zł / 200 zł
60 min./ 90 min.

LIMONKOWE ORZEŹWIENIE

Pobudzający zabieg pielęgnacyjny
oo orzeźwiającym i energetyzującym zapachu 
limonki i mięty. Jego działanie to przede 
wszystkim rewitalizacja i ukojenie. Ponadto 
dzięki zawartości kwasów AHA, wspomaga 
regulacje odnowy komórkowej , poprzez 
usunięcie zbędnych zrogowaciałych komórek, 
co poprawia strukturę  i koloryt skóry.  
WspaniałaWspaniała propozycja na gorące, letnie dni, 
dzięki którym cera stanie się jedwabiście 
gładka, cudownie nawilżona i miękka.

Rytuał (90 min.):
- 20-minutowy pobyt w saunie
- peeling
- maska
- masaż pałeczkami bambusowymi

Zabieg podstawowy (60 min.):
- 20-minutowy pobyt w saunie
- peeling
- masło

CENA:

120 zł / 200 zł
60 min./ 90 min.

DRZEWO CEDROWE

Zabieg o charakterystycznym korzenno-drzewnym 
zapachu cedru o działaniu nawilżającym, 
odżywczym i regeneracyjnym. Polecany panom, 
którzy chcą dzięki użyciu wyselekcjonowanych 
składników tj. olej z drzewa masłowego i tara 
kompleksowo zadbać o swoją skórę.

Rytuał (90 min.):
- 20-minutowy pobyt w saunie
- peeling
- maska
- masaż kamieniami

Zabieg podstawowy (60 min.):
- 20-minutowy pobyt w saunie
- peeling
- masło

CENA:
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160 zł
60 min.

MASAŻ LOMI LOMI

Lomi Lomi jest masażem o działaniu 
relaksującym, leczniczym i terapeutycznym
w jednym. Charakteryzuje się dużą płynnością
ii harmonią ruchu. Szacunek okazywany osobie 
masowanej sprawia, że czuje się ona wyjątkowa. 
Wpływ tego masażu nie dotyczy tylko sfery 
fizycznej, ale i emocjonalnej. Zazwyczaj 
wykonywany jest on w konkretnej intencji 
pacjenta, która po masażu bardzo szybko się 

urealnia. Relaksacyjne hawajska muzyka w tle
i taneczne ruchy masażysty, pozwolą klientowi 
przenieść się w kraine orientu, a przy tym 
mocno się odprążyć. Masaż Lomi Lomi wyzwala 
pozytywne energie, które przyczyniają się do 
ponownego odkrycia przez klienta radości
ii chęci do życia, a co za tym idzie, pokochania 
samego siebie.

CENA:

MASAZEMASAZE



90 zł
30 min.





REWITALIZUJĄCA 
ŻURAWINA

CENA:

KOJĄCE KOZIE MLEKO CENA:

PA K IETY
ZA BIEG O W E

PIELEGNACJA
CIA LA  I TW A RZY



135 zł
60 min.

OPERĘŻAJĄCA CZKOLADA  

To zabieg ujędrniająco-brązujący o apetycznym, 
pobudzającym zmysły zapachu czekolady. 
Stanowi doskonałą propozycję dla osób 
dbających o piekny wygląd i dobre 
samopoczucie. Zawartość odżywczego masła 
shea ,w połączeniu z masłem kakaowym 
dostarcza skórze witamin, nawilża ją, natłuszcza 
i i uelastycznia. Ekstrakt z kakaowca ma  

dodatkowe znaczenie ujędrniające
i antycellulitowe. Dostarcza wielu niezbędnych 
składników, odżywia ją i pomaga zatrzymać 
młodość. Dodatek erytrulozy subtelnie
ii równomiernie poprawia koloryt skóry. Zabieg 
ten polecany jest dla każdego rodzaju skóry, 
szczególnie dla zmęczonej, wiotkiej
i pozbawionej jędrności, 

CENA:

120 zł
60 min.

IDEALNA TWARZ

Dzięki optymalnie dobranym składnikom, tj: 
ekstrakt z miąższu dyni, kwas hialuronowy, 
glukoza i algi, zabieg zapewnia skórze 
wielopoziomowe nawodnienie, widoczną 
poprawę jej elastyczności, oraz natychmiastowe 
zmniejszenie dyskomfortu związanego jej 
przesuszeniem. Działa także dotleniająco,  

relaksująco i rewitalizująco. Doskonałe efekty
widocznewidoczne są niezależnie od wieku, płci i typu 
cery, stad jest to zabieg polecany dla każdej 
osoby, borykającej się z problemem suchości 
skóry. Dzięki 3 rodzajom masek algowych, 
(borówka, dynia, oliwa z oliwek) każdy uzyska 
oczekiwany efekt pielęgnacyjny.

CENA:

100 zł
60 min.

LEKKIE NOGI

Relaksujący i odżywczy zabieg dla zmęczonych
i obolałych nóg. Użyta do okładu glinka z dodatkiem 
olejku chłodzącego, oraz zastosowany drenaż 
limfatyczny, doskonale wpływa na kondycję naszych 
nóg.  Likwiduje obrzęki, wspomaga walkę  z cellulitem 

oraz poprawia funkcję układu krwionośnego, 
usprawniając przepływ krwi i chłonki. Zabieg polecany 
jest szczególnie osobom prowadzącym aktywny tryb 
życia  i które walczą z uczuciem przemęczenia.

CENA:

PIELEGNACJA
CIA LA  I TW A RZY
PIELEGNACJA
CIA LA  I TW A RZY
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Rytuał zawiera:
- 2 godzinny pobyt na strefie saunarium
- kąpiel piwną
- zabieg pięlegnacyjny drzewo cedrowe
- masaż relaksacyjny

 290 zł
120 min.

RELAKS PIWOSZA

Odżywczy rytuał na ciało oparty na leczniczym 
działaniu piwa. Zawarte w nim witaminy z grupy 
B, chmielu oraz ekstraktu zbożowego doskonale 
uspokają i regenerują skórę. Właściwości 
wygładzające, ujędrniające sprawią że skóra 
będzie wyglądać młodziej i powabniej. 
Rytuałowi towarzyszy przyjemny zapach 
chmielu.chmielu.
Po zabiegu skóra jest idealnie gładka, 
zregenerowana i odżywiona.

CENA:
DOSTĘPNY TYLKO W: TK FORUM

PA K IETY
Z A B IEG O W E



DOSTĘPNY TYLKO W: TK FORUM



Rytuał zawiera:
- 2 godzinny pobyt na strefie saunarium
- kąpiel w kozim mleku
- zabieg pięlegnacyjny kwiat passiflory
- kwiatowy masaż relaksacyjny

 570 zł
120 min.

MLECZNE WYCISZENIE

Głęboko relaksacyjny rytuał dla dwojga oparty 
na kozim mleku i passiflorze. Zapewnia 
kompleksową pielęgnację, odżywnie
i nawilżenie nawet najbardziej wymagającej 
skórze. Zawarta w nim passiflora wpływa na 
zmniejszenie stresu i niepokoju, a użyte w niej 
składniki aktywne pomogą zwalczyć ból głowy
ii mięśni. Polecany osobom, którym przez ciągły 
pęd życia brakuje chwili wytchnienia i relaksu
. Rytuał idealny jest dla osób o bardzo suchej

i wrażliwej skórze, która potrzebuje nawilżenia
i regeneracji. Proteiny koziego mleka 
zregenerują przesuszony naskórek a skóra 
zostanie odżywiona witaminami, 
węglowodanami i solami mineralnym.

CENA:

Rytuał zawiera:
- 2 godzinny pobyt na strefie saunarium
- kąpiel ziołowo-owocową
- zabieg pięlegnacyjny wyszczuplająca pomarańcza
- pomarańczowy masaż relaksacyjny

570 zł
120 min.

WITAMINOWA ROZKOSZ

Orzeźwiający rytuał dla par pachnący świeżą 
pomarańczą to apetyczna przygoda po której 
skóra nabiera młodzieńczego wyglądu. 
Ceremonia ta rozpieszcza zmysły, relaksuje, 
otula skórę przyjemnym i pobudzającym 
zapachem cytrusów. Zabieg jest szczególnie 
polecany dla osób walczących z cellulitem
ii nadmierną ilością tkanki tłuszczowej, oraz przy 
.

skórze zmęczonej, naczyniowej i potrzebującej 
odmłodzenia

CENA:

DLA DWOJGA

DOSTĘPNY TYLKO W: TK FORUM

DOSTĘPNY TYLKO W: TK FORUM

PA K IETY
Z A B IEG O W E



Rytuał zawiera:
- 2 godzinny pobyt na strefie saunarium
- kąpiel winną
- zabieg hammam
- masaż relaksacyjny pianą i oliwą z oliwek.

 580 zł
120 min.

SMAK ORIENTU

Odżywczy rytuał dla dwojga oparty na 
tradycyjnym ceremonii tureckiego dogłębnego 
oczyszczenia ciała. Zawierający egzotyczne 
składniki, które krok po kroku dodają skórze 
blasku i odświeżają umysł. Rytuał ma za celu 
delikatne złuszczenie i oczyszczenie górnych 
warstw naskórka. Wskazany jest szczególnie dla 
skskóry problematycznej, zanieczyszczonej 

i pozbawionej energii. A także dla osób 
pragnących relaksu w niezwykłej i orientalnej 
atmosferze.

CENA:

Rytuał zawiera:
- nieograniczonym dostęp do strefy saunarium
- kąpiel w kozim mleku
- zabieg pięlegnacyjny złoto term krakowskich
- arganowy masaż relaksacyjny
-- dwudaniową kolację z winem z pięknym 
widokiem na Wawel

900 zł
180 min.

KRÓLEWSKIE SPA DLA 
DWOJGA

Ekskluzywny relaksujący rytuał dla dwojga  
wprowadzający w stan błogości i ukojenia. 
Ceremonia idealnie nadaje się dla skóry suchej
i dojrzałej.  Dzięki zawartości w kosmetykach 
m.in. Oleju arganowego oraz  wyciągów
zz nasion makadamii i avocado, doskonale 
nawilża i regeneruje naskórek. Ponadto dzięki 
wykorzystaniu 24 karatowego złota, które 
pobudza syntezę kolagenu, wpływa na napięcie 
i ujędrnienie. Doskonale sprawdza jako zabieg 

bankietowy, dzięki obecności drobinek złota, 
które podkreślają naturalną opaleniznę i nadają 
wieczorową poświatę.

CENA:

DLA DWOJGA



Daria Dembińska 
mgr fizjoterapii

Moja mocna stroną są masaże relaksacyjne,
ww szczególności orientalne oraz zabiegi na 
twarz i ciało. Przybyłam do Term Krakowskich 
w celu wzbogacenia ich o własne 
doświadczenie, pracy z ciałem i duchem. 

Gabriela Baran 
mgr fizjoterapii

Parę lat temu zafascynowałam się pracą
zz ciałem a w Termach Krakowskich 
konsekwentnie rozwijam się w tej dziedzinie. 
Najlepiej czuje się w masażach relaksacyjnych, 
które wykonuje z odpowiednią dbałością, 
wyciszeniem i oprawą muzyczno – aromatyczną.

Izabela Foryś  
mgr fizjoterapii

JJestem energiczną i pełną pasji 
fizjoterapeutką. W swej pracy z pacjentem 
dążę do harmonii między ciałem, a umysłem. 
Specjalizuję się w masażach gorącymi 
kamieniami, czekoladą i miodem, które 
pozwalają uzyskać pełnię szczęścia i relaksu.

Izabela Krupa
lic. fizjoterapii

PPraca w Termach Krakowskich daje mi 
możliwość połączenia pasji i pracy. Mój zawód 
fizjoterapeutki wzbogacam moim hobby- 
machaniem ręcznikiem. Jestem otwarta na 
rozwoj, i chetnie uczę się nowych rzeczy, lecz 
moja mocną strone są masaże relaksacyjne.

NASZ TEAM



NASZ TEAM


