
 

 

 

 

MENU ZABIEGOWE           

REZERWACJA  

Recepcja Hotelu tel. +48 63 212 11 71  

Numer telefonu do SPA z pokoju hotelowego 314 

ZAPRASZAMY W GODZINACH 

SPA 

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA 1000 - 1800 

NIEDZIELA 1000 -1500 

BASEN, JACUZZI 

Codziennie 800 - 2100 

SAUNA 

Codziennie 1500 - 2100 



 

Rezerwując zabieg akceptujesz Regulamin NATURA MORAN**** SPA. 

Regulamin dostępny w pokoju i w Recepcji SPA. 

 

  

 

ZABIEGI NA TWARZ 

 

TAJEMNICA NATURY ok. 60 min / cena 290 zł 

Zabieg z użyciem silnie regenerującego ekstraktu z białka ślimaka. Dający niezwykły efekt 

wypoczętej  i rozjaśnionej skóry twarzy. Zauważalna różnica w jakości skóry już po pierwszym 

zabiegu.  

 

 

ELIKSIR MŁODOŚCI ok. 60 min/cena 350 zł 

Bez względu na wiek Twoja skóra może wyglądać pięknie! Intensywny zabieg na głębokie 

zmarszczki, linie mimiczne i oznaki starzenia skory. Relaksuje, wypełnia i wygładza. Sercem zabiegu 

jest jeden z najsilniejszych jadów na świecie μ-KONOTOKSYNA III, a dopełnieniem masaż twarzy 

wykonany kamieniami. 
 

 

KOMÓRKOWA ODNOWA  ok. 60 min/cena 490 zł 

Zabieg z wykorzystaniem komórek macierzystych. Ekskluzywny zabieg, służący spowolnieniu procesu  

starzenia się skóry oraz odzyskiwaniu ukrytej, wewnętrznej witalności i młodości. Regeneruje, 

ujędrnia i re-modeluje, doskonaląc owal twarzy.  

 

 

SŁODKA LUKRECJA  ok. 60 min / cena 250 zł 

Zabieg idealny dla skóry wrażliwej, naczynkowej, poprawiający kondycję skóry. Wyciąg z lukrecji 

działa kojąco, pozostawia skórę wyciszoną i gładką.  

 

 

RÓŻANE UKOJENIE  ok. 60 min/ cena 270 zł 

Zabieg przeznaczony dla cery naczynkowej. Zapewniający natychmiastowe ukojenie, likwidację 

zaczerwienienia oraz wzmocnienie warstwy rogowej naskórka, dzięki dobroczynnym 

właściwościom olejku z róży piżmowej. 

 

 

ZIOŁOWE OCZYSZCZENIE  ok. 70 min / cena 280 zł 

Zabieg oczyszczający, normalizujący i antybakteryjny przeznaczony dla cery tłustej 

oraz mieszanej. Zabieg zapewnia dogłębne nawilżenie dedykowane skórom tłustym.  

 

 

MIŁORZĘBOWA REGENERACJA        ok. 50 min / cena 210 zł 

Zabieg odżywiający, regenerujący okolice oczu, przywracający magię spojrzenia. 

 

 

 



 

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie rezygnacji z zarezerwowanych zabiegów 

najpóźniej dwie godziny przed zaplanowanym terminem. 

 

 

 

                                          ZABIEGI NA TWARZ 

 

 

 

INSTYNKT MĘŻCZYZNY  ok. 50 min / cena 260 zł 

Zabieg stworzony specjalnie dla mężczyzn, łagodzący podrażnienia po goleniu, pozostawiający 

skórę odprężoną i nawilżoną. 

 

 

KOKTAJL WITAMINOWY                                     ok. 50 min / cena 200 zł 

Zabieg odżywczo-energizujący dla cer zmęczonych, niedotlenionych oraz pozbawionych blasku. 

Kompleks 8 witamin, koenzym Q10 oraz ekstrakt z owoców cytrusowych działają regenerująco 

i wzmacniająco. Po zabiegu skóra pozostaje promienna i aksamitna a jej koloryt jest wyrównany.  

 

 

SATYNOWY BLASK                                                ok. 50 min / cena 160 zł 

Zabieg wybielający przeznaczony dla cer z przebarwieniami. Po zabiegu skóra jest ujednolicona, 

świetlista oraz głęboko nawilżona; odzyskuje gładkość oraz zdrowy wygląd.  

 
 

SREBRNA RÓWNOWAGA                                               ok. 50 min / cena 165 zł 

Zabieg z wykorzystaniem jonów srebra. Przeznaczony dla cer tłustych, trądzikowych. Daje efekt 

zwężenia porów, regulacji wydzielania sebum oraz rozjaśnia przebarwienia pozapalne.  

 
 

ŻURAWINOWY LIFTING                                               ok. 50 min / cena 175 zł 

Zabieg polecany dla skór po 30 roku życia. Terapia na bazie żurawiny kanadyjskiej, alg i witaminy 

C zapewnia natychmiastowy efekt napięcia i liftingu. Doskonale sprawdza się jako jednorazowy 

zabieg „bankietowy”.  
 

 

PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ ALGOWĄ I MASAŻEM TWARZY           ok.50 min/ cena 180zł 

Peeling kawitacyjny dogłębnie oczyszcza skórę, pozostawia ją gładką i promienną. Maska 

algowa dodatkowo nawilża, a masaż twarzy pozwala się zrelaksować .  

 

 

OPCJA DODATKOWA - PEELING KAWITACYJNY                                                              cena 60zł 

Peeling przygotowujący twarz do przyjęcia dobroczynnych składników i pozwolenie im 

na wchłonięcie się w głębsze warstwy skóry.  

 

 

 

 



 

Nie poinformowanie recepcji SPA  

o rezygnacji jest równoznaczne ze 100% obciążeniem za wybrany zabieg. 

 

 

 

 

ZABIEGI NA CIAŁO 

 

IDEALNA SYLWETKA                                                       ok. 80 min / cena 320 zł 

Nowatorska receptura zabiegowa wykorzystująca peeling kwasowy, modelujący bandaż 

termoaktywny oraz masaż zapewnia intensywne działanie antycellulitowe, dając natychmiastowy 

efekt harmonijnej, doskonale wyrzeźbionej sylwetki. ** 

MAKSYMALNE UJĘDRNIENIE                                                                   ok. 75 min / cena 270 zł 

Zabieg przeznaczony do walki z utratą napięcia i elastyczności skóry. Preparaty wykorzystywane  

w zabiegu ujędrniają i poprawiają spoistość skóry, dając efekt natychmiastowego liftingu 

jednocześnie zwalczając starzenie się skóry. 

IDEALNE NOGI                                                       ok. 50 min / cena 170 zł 

Zabieg ten stymuluje przepływ krwi i pomaga eliminować toksyny, które powodują ciężkość  

i ogólny dyskomfort nóg. Zielona glinka zawarta w masce działa mobilizująco i przeciw 

obrzękowo. 

 

SEKRET MŁODOŚCI            ok. 75 min / cena 260 zł 

Zabieg ten skutecznie regeneruje skórę starzejącą się i zniszczoną, łącznie z rozstępami.   

W zabiegu używana jest czarna glinka o działaniu regenerującym, ujędrniającym i leczniczym. 

EFEKT  SIŁOWNI                                           ok. 75 min / cena 290 zł 

Wysoce skuteczny zabieg, który zajmuje się wszystkimi rodzajami opornego cellulitu oraz twardym  

i zbitym tłuszczem. Zawiera m.in. koncentrat, który stymuluje i aktywuje metabolizm oraz kremową 

żółtą glinkę, która  działa anty-cellulitowo i modelująco. 

UCZUCIE LEKKOŚCI            ok. 75 min / cena 240 zł 
Zabieg silnie drenujący, poprawiający przepływ krwi i wspomagający eliminacje toksyny, które 

powodują ciężkość, obrzęk i ogólny dyskomfort. Zabieg pozostawia uczucie lekkości i chłodu  

na skórze. 

KOMPLEKSOWA UCZTA DLA CIAŁA         ok. 80 min / cena 320 zł 

Zabieg, który łączy składniki, w sposób, który zaspokoi wszelkie potrzeby skóry. Dobierając różne 

maski można podczas jednego zabiegu podjąć problem kilku niedoskonałości ciała. 

 

CZEKOLADOWY SUFLET                                                           ok. 70 min / cena 250 zł 

Niezwykle zmysłowa czekoladowa terapia ujędrniająca i drenująca ciało. Wyjątkowe działanie 

ciepłej czekolady nie tylko doskonale odżywia i ujędrnia skórę, ale również poprawia nastrój  

i głęboko relaksuje.  

 
 

 

** Dodatkowo istnieje możliwość przedłużenia efektów zabiegu zestawem do 30-dniowej kuracji domowej. 

 



 

Rezerwując zabieg akceptujesz Regulamin NATURA MORAN**** SPA. 

Regulamin dostępny w pokoju i w Recepcji SPA. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ZABIEGI NA CIAŁO  

 

KAWOWA ROZKOSZ                                                               ok. 70 min / cena 240 zł 

Zabieg ujędrniający i przeciwstarzeniowy na bazie kofeiny. Stymuluje krążenie, poprawia ukrwienie 

i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej. W efekcie skóra staje się gładka i jędrna. Zabieg 

zapewnia również niezapomniane doznanie aromaterapeutyczne ze względu na aromat kawy.  

 

KOKOSOWE DELICJE                               ok. 70 min / cena 280 zł 

Kompleksowa nawilżająco-odżywcza pielęgnacja, która zabierze Twój umysł i ciało 

w niezapomnianą podróż. Wykorzystywany w zabiegu olejek z bawełny, kokos oraz ryż ukoją skórę 

i zabezpieczą ja przed działaniem czynników zewnętrznych. Zabieg przeznaczony również 

dla kobiet w ciąży.  

KWITNĄCY OGRÓD                                                               ok. 50 min / cena190 zł 

Niezwykle subtelna nawilżająco-odżywcza pielęgnacja ciała przywodząca na myśl letni ogród. 

Delikatny peeling o konsystencji musu i zapachu piwonii złuszcza i odświeża skórę. Lekki krem 

doskonale nawilża i remineralizuje, jednocześnie otulając  subtelnym, letnim zapachem. 

PEELING POŁĄCZONY Z MASAŻEM CIAŁA                  ok. 50 min / cena 160 zł 

Pięknie pachnące peelingi nawilżają i intensywnie pielęgnują skórę, a odżywcze masło Shea  

w połączeniu z masażem pozostawia ją jedwabistą i wyjątkowo delikatną. 

 

                                 PEELING CAŁEGO CIAŁA                  

                                                                     

CZEKOLADOWO-POMARAŃCZOWY Z DODATKIEM KAWY        ok. 20 min / cena 80 zł 

Poprawia krążenie oraz ujędrnia. Ma także udział w rozbijaniu nagromadzonej tkanki tłuszczowej, 

przez co przyczynia się do redukcji cellulitu. 

RÓŻANY               ok. 20 min / cena 80 zł 

Olejek różany ma właściwości przeciwdepresyjne i uspokajające. Stosowany zewnętrznie na skórę 

ma działanie przeciwbakteryjnie i łagodzi oparzenia skórne spowodowane zbyt intensywnym 

opalaniem słonecznym. 

MANGO Z NAGIETKIEM             ok. 20 min / cena 80 zł 

Zewnętrzne stosowanie wyciągu z mango oczyszcza zablokowane pory oraz skutecznie pomaga 

w pozbyciu się wyprysków. Silnie nawilża i odżywia skórę.  

 

 

 

 



 

Nie poinformowanie recepcji SPA  

o rezygnacji jest równoznaczne ze 100% obciążeniem za wybrany zabieg. 

 

Hotel MORAN**** SPA 

62-430 Powidz, Ostrowo 30, Wielkopolska 

www.hotelmoran.pl, tel. + 48 63 212 11 71, +48 502 530920, e-mail: moran@hotelmoran.pl 

 

 

 

SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       

http://www.hotelmoran.pl/


 

 

 

MASAŻE KLASYCZNE 
 

KLASYCZNY MASAŻ RELAKSUJĄCY Z ZASTOSOWANIEM AROMATERAPII            25 min/ cena 130 zł 

Zmysłowy masaż z wykorzystaniem relaksujących olejków aromatycznych.         50 min/ cena 170 zł 

KLASYCZNY MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ                25 min/ cena 130 zł 

Masaż z użyciem ciepłego wosku aromatycznej świecy pozostawiający             50 min/ cena 170 zł 

delikatną, jedwabistą skórę.                                               

KLASYCZNY MASAŻ częściowy lub całego ciała                                                      25 min/ cena 120 zł 

Oparty na podstawowych technikach masażu szwedzkiego.                                50 min/ cena 160 zł 

Kompleksowy masaż relaksująco-rozluźniający.  

KLASYCZNY MASAŻ DOTYK PIĘKNA*                            20 min/ cena  90 zł 

Masaż twarzy, szyi oraz dekoltu.                     

KLASYCZNY MASAŻ MASŁEM SHEA                        50 min/ cena 180 zł 

Masaż z użyciem masła shea pozostawiający dogłębnie nawilżoną skórę.                           

                      MASAŻE LECZNICZE   
 

LECZNICZY MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI                50 min/ cena 210zł 

Dzięki połączeniu masażu oraz termoterapii doskonale likwiduje bóle i napięcia mięśni. 

LECZNICZY MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ                 50 min/ cena 180 zł 

Masaż zwiększający ukrwienie tkanek powierzchownych, przyspieszający usunięcie toksyn 

i złogów. 

LECZNICZY MASAŻ KARKU I GŁOWY               20 min/ cena  130 zł 

Odprężający masaż karku i głowy, likwidujący powstałe na skutek działania  

stresu napięcie mięśniowe.    

LECZNICZY MASAŻ STÓP                           30 min/ cena  120 zł 

Masaż z wykorzystaniem elementów refleksoterapii wpływający na ukrwienia narządów całego 

organizmu. 

DRENAŻ LIMFATYCZNY                   25 min/ cena 130 zł 

Leczniczy masaż ciała z wykorzystaniem technik drenażu limfatycznego,            50 min/ cena 220 zł 

usprawniającego krążenie limfy i likwidujący obrzęki.        

*CENA REGULARNA 90 ZŁ – PRZY  POŁĄCZENIU Z INNYM  MASAŻEM LUB ZABIEGIEM NA CIAŁO 50 ZŁ 

 

                                 

 

 



 

Hotel MORAN**** SPA 

62-430 Powidz, Ostrowo 30, Wielkopolska 

www.hotelmoran.pl, tel. + 48 63 212 11 71, +48 502 530920, e-mail: moran@hotelmoran.pl 
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