
regent-warsaw.comRegent Warsaw Hotel ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa, poziom B3 / B3 level, T.: +48 22 558 1060, wellness@regent-warsaw.com, 6060 z pokoju hotelowego / 6060 from the room 

W przypadku nieodwołania zabiegu / masażu minimum 24 godziny przed jego rozpoczęciem, 

gość zostanie obciążony w kwocie 50% od ceny zaplanowanego zabiegu/masażu. 

If the treatment / massage is not canceled at least 24 hours before its commencement, 

the guest will be charged 50% of the price of the planned treatment / massage.

SPA MENU 

AYURVEDA MENU 

PIELĘGNACJA TWARZY / FACIAL CARE
Ekspresowa pielęgnacja  Thalgo
Thalgo express treatment

Zabieg przeciwzmarszczkowy 
Anti-wrinkle treatment

Zabieg regulujący 
Oily skin  treatment

Zabieg intensywnego nawilżania 
Intensive hydration treatment 

Zabieg wzmacniający cerę
Sensitive skin  treatment

Zabieg dla mężczyzn – odżywczy 
Treatment for men

DEPILACJA WOSKIEM / WAXING
Brwi / górna warga / nos / policzki / broda
Eyebrow / upper lip / chin  / nose / cheek

Pachy 
Armpits

Łydki / uda
Calves / thighs

Całe nogi
Legs

Ręce
Arms

czas/duration (min.) czas/duration (min.) 

30'

60'

60'

60'

60'

60'

30'

30'

45'

60'

30'

cena/price (PLN) 

219

379

299

299

299

299

45

79

89

169

99-119

STYLIZACJA OCZU / EYE STYLING
Regulacja brwi
Eyebrow shaping

Henna brwi / rzęs
Eyebrow / eyelash tinting

Henna brwi, rzęs i regulacja
Eyebrow , eyelash tinting tinting and shaping

15'

30'

45'

39-45

39

99-105

PAKIET RELAKS / RELAX PACKAGE
Masaż klasyczny ciała, zabieg na twarz, masaż twarzy 
Classic massage, facial treatment, facial massage

MASAŻE / MASSAGES
Klasyczny / relaksacyjny
Classic / relaxing

Sportowy / mocny klasyczny
Sports / classic strong 

Lomi-Lomi Nui
Lomi-Lomi Nui

150'

30'
45'
60'
90'

30'
60'

90'
120'

cena/price (PLN) 

649

169
219
249
329

189
289

369
419

Drenaż limfatyczny / bańka chińska
Lymphodrenage / Chinese vacuum cupping

Gorącymi kamieniami
Hot stone massage

Twarzy i głowy 
Face and head

Pakiet 10 masaży
10 massages package

PIELĘGNACJA CIAŁA / BODY CARE
Peeling ciała
Body scrub

Rytuały na ciało  peeling ciała, masaż 60' na maśle shea–
Body rituals  body scrub, 60' massage– shea butter 

      1. Czekoladowa rozkosz / czekolada, pomarańcza, kawa
          Nawilżający, oczyszczający z toksyn, przeciw przebarwieniom
      1. Chocolate delight / chocolate, orange, coffee
          Moisturizing, detoxifying, anti-skin discoloration

      2. Królewska przyjemność / jaśmin, mleko, limonka, algi, wanilia
          Wygładzający, rozświetlający, rewitalizujący 
      2. Royal pleasure / jasmin, milk, lime, algae, vanilla
          Smoothing, brightening, revitalizing

      3. Egzotyczna podróż / Thaiti, grejpfrut, żurawina, baobab
          Ochronny, wygładzający, rozświetlający
      3. Exotic journey / Thaiti, grapefruit, cranberry, baobab
    Protective, smoothing, brightening      

60'
90'

60'
90'

30'

30'
60'

30'

90'

259
319

269
349

149

1500
2250

179

399

ORIENTAL MASSAGES

Lomi-Lomi
hawajski masaż całego ciała wykonywany 
przedramionami, głęboko relaksujący 
Hawaiian full body massage made with forearms, 
deeply relaxing

Bamboo Cho
modelujący masaż ciała bambusami i miotełkami
modeling body massage with bamboo

Warm honey massage
głęboko oczyszczający, ujędrniający masaż 
ciepłym miodem
deeply cleansing, modeling massage 
with warm honey

Thai foot massage
relaksujący masaż, usuwający uczucie zmęczonych nóg
relaxing massage, removing the feeling of tired legs

czas/  (min.) duration

60'
90'

60'

30'
60'

45'

cena/price (PLN) 

299
369

269

179
269

199

Abhyanga + Shiroabhyanga

AYURVEDIC MASSAGES

Abhyanga 
głęboko relaksujący masaż całego ciała ciepłym 
olejem ajurwedyjskim 
deeply relaxing full body massage with warm 
ayurvedic oil

Udvartana
antycellulitowy masaż całego ciała proszkami 
ziołowymi i ciepłym olejem ajurwedyjskim 
anti-cellulite, deeply cleansing body massage 
with herbal powders and warm ayurvedic oil

Ratnaabhyanga
głęboko relaksujący masaż całego ciała gorącymi 
kamieniami półszlachetnymi, kryształami 
górskim oraz ciepłym olejem ajurwedyjskim
deeply relaxing full body massage with semiprecious 
stones, rock crystals, ayurvedic warm oil

Shirodhara 
głęboko relaksujący masaż głowy "trzeciego oka" 
wykonywany strumieniem ciepłego oleju 
ajurwedyjskiego
deeply relaxing massage of the "third eye" 
made with stream of warm ayurvedic oil

Shiroabhyanga
relaksujący hinduski masaż głowy, szyi i dekoltu 
ciepłym olejem ajurwedyjskim

60'
90'

60'
90'

60'
90'

30'

30'

269
349

269
349

269
349

249

189

relaxing Indian massage of the head, neck 
and neckline with warm ayurvedic oil

Shirodhara + Abhyanga
Shirodhara + Shiroabhyanga

90'
60'
90'

469
399
419

czas/  (min.) duration cena/price (PLN) 


