
 

 

SPA MENU  
Odpoczynek, relaks, przyjemność 

Rest, relax, pleasure 

 

Ekologiczna świadomość konsumentów usług Spa&Wellness wciąż wzrasta.  

Rośnie też znaczenie nie tylko pielęgnacji, ale przede wszystkim prewencji. W naszym Spa 

tworzymy indywidualne, dopasowane formuły by dla każdego z naszych klientów pobyt w naszej 

strefie wypoczynku był wyprawą po dobrostan dla ciała i ducha.  

Naszą ideą są naturalne rytuały, których rezultatem jest najwyższa skuteczność i całkowita 

nieszkodliwość. HOTEL SOPOT Spa to doskonałe połączenie morskich akcentów z unikalną 

koncepcją ekologicznych kosmetyków, które spełniają restrykcyjne zasady ochrony konsumentów i 

środowiska.  

Nasz wysoce wykwalifikowany i doświadczony personel z przyjemnością skomponuje dla Państwa 

indywidualne menu zabiegowe.  

Ecological awareness of consumers of spa & wellness services is still growing. The importance of not only nursing, but above all, 

prevention is also growing. In our  Spa we create individual, tailor-made formulas so that each of our clients stays in our 

recreation zone as an expedition for the well-being of the body and soul. Our idea is natural rituals, the result of which is the 

highest effectiveness and total harmlessness. HOTEL SOPOT Spa is a perfect combination of marine accents with a unique concept 

of ecological cosmetics that meet the stringent principles of consumer and environmental protection. Our highly qualified and 

experienced staff will be happy to compose an individual treatment menu for you. 



ZABIEGI KOSMETOLOGICZNE  

BEAUTY TREATMENTS 

 

PHYT’S jest światowym liderem na rynku kosmetologii profesjonalnej w kategorii 
ekologia. Marka najbardziej pożądana w świecie wellness & spa. Certyfikowany znakiem 
COSMEBIO i ECOCERT. Wszystkie produkty zawierają w 100% składniki pochodzenia 
naturalnego. Ich twórcą jest biolog i naturopata Jean Paul LIopeart. Jakość produktów 
PHYT’S oraz naturalny charakter doskonale wpisuje się w politykę naszego Hotelu. 
Komplementaryzm marki odpowiada wszystkim potrzebom pielęgnacyjnym klientów spa, 
zawiera w swej ofercie: 

- zabiegi na twarz  
- zabiegi na ciało 

- jest rekomendowany w zabiegach dla dzieci (od 2-go miesiąca życia) 
-zabiegi dla kobiet w ciąży 

PHYT'S is a global leader in the professional cosmetology market in the category of ecology. The brand most 
wanted in the world of wellness & spa. Certified with the COSMEBIO and ECOCERT mark. All products contain 100% 
natural ingredients. Their creator is a biologist and naturopath Jean Paul LIopeart. The quality of PHYT'S products and 
the natural character perfectly fit into the policy of our Hotel. Complementary brand meets all the needs of spa clients, 

including: 

 
- face patches - body scars  

- is recommended in procedures for children (from the second month of life) 
 -bugs for pregnant women 

 

 

Skuteczność i intensywność zabiegów wspomagają masaże limfo-energetyczne 
zakończone digito-presurą. Naturalne aromaty wzmacniają doznania wszystkich rytuałów. 
PHYT’S to unikalna i oryginalna koncepcja w harmonii z ekologiczną i etyczną filozofią 
poświęconą urodzie i zdrowiu.  

Produkty są wolne od składników syntetycznych, chemikaliów ropo pochodnych,  
syntetycznych konserwantów, stabilizatorów, zapachów, lanoliny. Nie zawierają produktów 
pochodzenia zwierzęcego. Składniki roślinne uprawiane są bez pestycydów i wolne od 
GMO. Innowacyjność i bezpieczeństwo zabiegów warunkują sterylne, jednorazowe, szklane 
opakowania. 

 

 
  The effectiveness and intensity of treatments are supported by lympho-energy massages finished with 
digito-prescription. Natural aromas enhance the experience of all rituals. PHYT'S is a unique and original concept in 
harmony with the ecological and ethical philosophy of beauty and health. The products are free from synthetic 
ingredients, petroleum derivatives, synthetic preservatives, stabilizers, fragrances, lanolin. They do not contain 
animal products. Plant ingredients are grown without pesticides and GMO-free. Innovation and safety of treatments 
condition sterile, disposable, glass packaging. 



RYTUAŁY PIELĘGNACYJNE -TWARZ 
RITUALS CARE- FACE 

 

AQUA PHYT’S                                                                                                                              
60 min/ 360 zł 

Rytuał intensywnie nawilżający na bazie kwasu hialuronowego, oleju makadamia, oleju jojoba, 
aloesu, witaminy E i palisandru. Przywraca skórze niezbędne nawilżenie i elastyczność, 
koryguje odwodnienie, regeneruje i odświeża. Skutecznie zapobiega powstawaniu zmarszczek  
i stymuluje produkcje włókien kolagenowych.  Ten intensywny wodny balans skóry zalecany 
jest dla skór dojrzałych, suchych i mieszanych. Ze względu na najwyższą jakość oraz naturalny 
charakter produktów doskonale nadają się dla przyszłych mam. 
 
An intensely moisturizing ritual based on hyaluronic acid, macadamia oil, jojoba oil, aloe vera, vitamin E and 
rosewood. It restores the skin's necessary hydration and elasticity, corrects dehydration, regenerates and refreshes. 
It effectively prevents the formation of wrinkles and stimulates the production of collagen fibers. This intense water 
balance of the skin is recommended for mature, dry and mixed skin. Due to the highest quality and natural 
character of the products, they are perfect for future mothers. 

 

 

MULTIVITA                                                                                                                                
80 min / 380 zł 

Rytuał oparty na olejach roślinnych, wosku pszczelim, olejkach eterycznych, wyciągach roślinnych 

i naturalnej witaminie E ( zwana witaminą młodości) tworzą potężny koktajl skoncentrowanych 

składników, który zwalcza procesy starzenia się skóry. Odmładza je i liftinguje. Specjalistyczny masaż 

limfo-energetyzujący modeluje i skutecznie poprawia owal twarzy. Alchemia potężna w witaminizujące 

elementy z siłą czterech zabiegów w jednym dedykowana dla skór po 30-tym roku życia. 

The ritual based on vegetable oils, beeswax, essential oils, plant extracts and natural vitamin E (called the vitamin 

 of youth) creates a powerful cocktail of concentrated ingredients that combats the aging process of the skin. 

It rejuvenates and lifts them up. A specialized lympho-energizing massage shapes and effectively improves the oval 

of the face. Alchemy powerful in vitaminizing elements with the strength of four treatments in one dedicated 

to skins after 30 years of age. 

 

 

CAPYL                                                                                                                                        
50 min / 270 zł 

Delikatnie otulający rytuał dla skór naczyniowych na bazie ekstraktu z kasztanowca i czarnych borówek. 

Uspokaja , obkurcza naczynia krwionośne, wzmacnia i zabezpiecza skórę przed działaniem czynników 

zewnętrznych. Stanowi prawdziwe ukojenie dla skóry cienkiej, suchej i wrażliwej z trądzikiem 

różowatym. 

Delicate wrapping ritual for vascular skin based on chestnut extract and black blueberries. It calms, shrinks blood 

vessels, strengthens and protects the skin against external factors. It is a real relief for thin, dry and sensitive skin 

with rosacea. 



PHYT’S MEN                                                                                                                            
50 min / 260 zł 

Rytuał dla skóry męskiej; oczyszcza, detoksykuje i balansuje skórę. Idealnie likwiduje objawy zmęczenia 

i stresu przywracając skórze napięcie i świeży koloryt. Bazę zabiegu stanowi kompozycja olejów, wyciąg 

z żeń-szenia, naturalna witamina E. Rytuał obejmuje relaksujący , powitalny masaż skóry głowy i pleców, 

peeling twarzy, masaż modelujący , digitopresurę i maskę. 

A ritual for men's skin; cleanses, detoxifies and balances the skin. Ideally eliminates the symptoms of fatigue and 

stress, restoring skin tension and fresh color. The base of the treatment is a composition of oils, ginseng extract, 

natural vitamin E. The ritual includes a relaxing, welcoming massage of the scalp and back, facial peeling, modeling 

massage, digitizer and mask 

 

PHYT’SSIMA                                                                                                                            
60 min / 380 zł 

Intensywnie odżywczy rytuał na bazie cennego oleju arganowego, masła shea i naturalnej witaminy E 

odbudowuje płaszczy hydro- lipidowy, który łagodzi, regeneruje i chroni skórę przed wolnymi 

rodnikami. Leczy wrażliwość spowodowaną ekstremalnym wysuszeniem, działa łagodząco i pomaga 

odzyskać elastyczność skóry. 

Intensely nourishing ritual based on valuable argan oil, shea butter and natural vitamin E rebuilds hydro-lipid 

shells, which soothes, regenerates and protects the skin against free radicals. It heals sensitivity caused by extreme 

drying, has a soothing effect and helps regain skin elasticity. 

 

 LIFT & GLOW Eye                                                                                                                   
25 min / 170 zł  (przy zabiegu na twarz 120 zł) 

Zabieg zwiększa „potencjał młodości” skóry, zapobiega zmarszczkom i je redukuje. Zagęszcza wygładza 

skórę w okolicach oczu. Redukuje opuchliznę i ciemne kręgi pod oczami. Stymulując spójność 

komórkową i syntezę kolagenu, ujędrnia i pomaga utrzymać nawilżenie.  Regeneruje i liftinguje.  

Ściąga i likwiduje przekrwienie. Łagodzi podrażnienia, wygładza, napina i nadaje spojrzeniu blask. 

The treatment increases the "potential of youth" of the skin, prevents wrinkles and reduces them. Thickens smooths 

the skin around the eyes. It reduces swelling and dark circles under the eyes. By stimulating cellular cohesion and 

collagen synthesis, it firms and helps maintain hydration. Regenerates and lifts. It pulls and eliminates congestion. 

It soothes irritations, smoothes, tightens and gives the look a glow. 

 

 

VITAL Eye                                                                                       
 25 min / 150 zł  (przy zabiegu na twarz 100 zł) 

Intensywny zabieg nawadniający i odżywiający. Połączenie ekstraktu roślinnych komórek macierzystych 

i naturalnych składników aktywnych rozwiązują problemy okolic oczu. Zabieg eliminuje oznaki 

zmęczenia, skóra odzyskuje naturalne piękno i wypoczęty wygląd. 

An intensive irrigation and nourishing treatment. The combination of plant stem cell extract and natural active 

ingredients solve problems around the eyes. The treatment eliminates signs of fatigue, the skin regains its natural 

beauty and rested appearance. 



MASAŻ TWARZY   

FACE MASSAGE                     

 25 min. / Cena 130 zł 

Masaż twarzy odżywia i oczyszcza tkanki, co sprawia że cera staje się promienna. Masaż 

utrzymuje odpowiednie napięcie i elastyczność wszystkich warstw skóry, pomagając tym 

samym zachować młody wygląd. Liftinguje głęboko odżywia oraz wyzwala stan radosnego 

pobudzenia.  

Face massage nourishes and cleanses work, cousing that the skin becomes radiant. The massage is recommended 

and has all levels. She lifts light sources and releases a state of joyful arousal. 

 

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE PREMIUM 

PREMIUM BEAUTY TREATMENTS 

 

 

URBAN RESPONSE - Ekskluzywny rytuał antysmogowy                                                
80 min / 540 zł 

Nowość na rynku kosmetologii pielęgnacyjnej. Szwajcarski rytuał ratujący skórę przed atakami smogu, 

metali ciężkich, ozonu troposferycznego, pyłów zawieszonych, węglowodorów oraz tlenków: siarki, 

azotu i węgla. To naukowo udowodniona, wielostronna i potężna tarcza chroniąca funkcje skóry. Dzięki 

m.in. rewolucyjnemu Shield MP, który tworzy film na jej powierzchni, zapobiega przyleganiu cząstek 

PM 2,5 i głęboko oczyszcza. Naprawia spustoszenia wywołane węglowodorem i metalami ciężkimi. 

Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się skóry. Nadaje świetlisty i zdrowy wygląd. 

New on the care cosmetics market. A Swiss ritual that saves the skin from attacks of smog, heavy metals, 

tropospheric ozone, suspended dust, hydrocarbons and oxides of sulfur, nitrogen and carbon. It is a scientifically 

proven, multilateral and powerful shield that protects skin functions. Thanks, among others the revolutionary 

Shield MP, which creates a film on its surface, prevents adhesion of PM 2.5 particles and deeply cleanses. It repairs 

the ravages caused by hydrocarbon and heavy metals. It prevents premature aging of the skin. It gives a luminous 

and healthy look. 

 

 

CAVIOR Lift - Kawiorowy rytuał liftingujący                                                                    
70 min / 520 zł 

Luksusowy zabieg do cery dojrzałej na bazie kawioru polecany dla skóry dojrzałej. Dzięki zastosowaniu 

starannie dobranych związków aktywnych i optymalnych receptur zabieg zaspokaja potrzeby skóry z 

widocznymi objawami utraty jędrności, elastyczności i spadku nawilżenia. 

A luxurious treatment for mature skin based on caviar recommended for mature skin. Thanks to the use of carefully 

selected active compounds and optimal recipes, the treatment satisfies the needs of the skin with visible symptoms 

of loss of firmness, flexibility and decrease in hydration. 

 



PANACEE – Luksusowy rytuał młodości                                                                          
100 min / 780 zł 

Luksusowa pielęgnacja łącząca natychmiastowy efekt medestetyczny z naturalnymi ekstraktami 

roślinnymi. Natychmiastowy efekt odmładzający wygładzający zmarszczki od wewnątrz. Dodatkowo 

dwa wyselekcjonowane masaże i najbardziej ekskluzywne ekstrakty ujędrniają , regenerują i liftingują 

skórę już po pierwszym zabiegu. To także 100 minut przyjemności i 100% satysfakcji. 

Luxurious care combining immediate medesthetic effect with natural plant extracts. Immediate rejuvenating effect 

smoothing wrinkles from the inside. In addition, two selected massages and the most exclusive extracts firm, 

regenerate and lift the skin after the first treatment. It's also 100 minutes of pleasure and! 100% satisfaction. 

 

MASAŻE 
MASSAGE TREATMENTS 

 

MASAŻ KLASYCZNY  CLASSIC MASSAGE                                                                                                       

50 min. / Cena 250 zł 

Inaczej też nazywany szwedzkim, jest jednym z najczęściej wykonywanych masaży w Europie. 
W zależności od intensywności może być leczniczy lub pobudzający. Masaż ten pomaga 
w usunięciu bólów mięśniowych i stawowych, a także daje uczucie lekkości i miękkości 
w masowanych stawach. 

Also called the Swedish massage, it is one of the most popular massage techniques in Europe. Depending on 
intensity, it may be therapeutic or stimulating. It also helps to get rid of muscle and joint pain and makes the 
massaged muscles feel light. 

 

MASAŻ CZĘŚCIOWY KLASYCZNY  CLASSIC MASSAGE FOR BODY PARTS                                             

25 min. / Cena 150 zł 

Skutecznie pozwoli skupić się na najbardziej potrzebujących i przemęczonych tkankach. 
Pozwoli uwolnić napięcie tkanek miękkich jak i wspomóc je w rekonwalescencji. 

It helps focus on the weakest and most tired tissues. It relieves the stress from soft tissues and supports their 
recovery. 

 

MASAŻ RELAKSACYJNY  RELAXING MASSAGE                                                                                        

50 min / Cena 220 zł 

Całościowy masaż relaksacyjny, w czasie, którego ruchy dobierają terapeuci. Masaż 
relaksacyjny to idealny sposób na zmęczenie zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 
Dla pogłębienia stanu relaksu w zabiegu wykorzystano specjalne kompozycje eteryczne. 

A whole body relaxing massage during which the moves are chosen by therapists. Relaxing massage is a perfect 
treatment for physical and mental exhaustion. We use special ethereal compositions for a deeper relaxation. 



MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY Z MASAŻEM GŁOWY                                                       
70 min. / Cena 300 zł 

AROMATHERAPY MASSAGE WITH HEAD MASSAGE 

Głęboko odprężający masaż, który znacząco poprawia kondycję skóry głowy oraz korzeni 
włosów. Szczególnie polecany osobom zestresowanym oraz z dolegliwościami migrenowymi. 
Wycisza, relaksuje i rozluźnia mięśnie. 

A deeply relaxing massage that significantly improves your scalp and hair roots condition. Highly recommended for people who 
are stressed or suffer from migraines. It calms you down, relaxes and loosens up muscles. 

 

MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ  AROMA HOT CANDLE MASSAGE                                                  

50 min. / Cena 270 zł 

Masaż całego ciała o charakterze głęboko relaksującym. Jest to ciepły jedwabisty dotyk 

rozgrzanego wosku. Niezwykłe aromaty uwalniające się podczas zabiegu zapewniają głębokie 

nawilżenie, a także jedwabistą gładkość. Olejek ze świecy pomaga odbudować barierę 

ochronną skóry. 

A whole body, deeply relaxing massage. It is a warm, silky touch of hot melted wax. Unique aromas released during 

the treatment are deeply moisturising and leave your skin silky and smooth. Candle oil helps to rebuild the skin’s 

protective barrier. 

 

MASAŻ SPORTOWY  SPORT MASSAGE                                                                                                       

50 min. / Cena 270 zł 

Intensywny masaż pozwalający na szybkie odprężenie zmęczonych treningiem mięśni. 

Pozwala na ekspresową regenerację i przygotowuje do kolejnego wysiłku fizycznego. 

Charakteryzuje się przede wszystkim większą intensywnością i siłą nacisku terapeuty niż 

masaż klasyczny, ze względu na konieczność rozgrzania tkanek. 

A whole body, deeply relaxing massage. It is a warm, silky touch of hot melted wax. Unique aromas released during 

the treatment are deeply moisturising and leave your skin silky and smooth. Candle oil helps to rebuild the skin’s 

protective barrier. 

 

MASAŻ KOBIET W CIĄŻY  PREGNANCY MASSAGE                                                                                   

50 min. / Cena 250 zł 

Ciąża to cudowny czas w życiu każdej kobiety, jednak zdarzają się dni, kiedy przyszła mama 

potrzebuje odprężenia i relaksu. Wychodzimy zatem naprzeciw wymaganiom naszych 

szczególnych gości i przygotowaliśmy specjalistyczny masaż dla kobiet w ciąży wykonywany 

przez nasz wykwalifikowany zespół fizjoterapeutów. Zabieg głównie działa odprężająco 

i wycisza zarówno mamę jak i dziecko. 

Pregnancy is a wonderful period for every woman, however sometimes future moms need some relax. In order to 

meet the expectations of our special guests, we prepared a pregnancy massage given by our team of specialised 

therapists. The massage is relaxing and soothing for both mom and baby. 

 

 



MASAŻ STÓP  FOOT MASSAGE                                                                                                                        

25 min. / Cena 140 zł 

Głęboki lub relaksacyjny masaż stóp. Redukuje stres i głęboko relaksuje obolałe stopy. 
Wykonanie masażu stóp przynosi natychmiastową ulgę dla spiętych mięśni oraz wprowadza 
w stan głębokiego odprężenia. 

A deep or relaxing foot massage. It relieves stress and relaxes sore feet. Foot massage brings immediate relief to 
tense muscles and brings you to a state of deep relaxation. 

 

 

MASAŻ GŁOWY  HEAD MASSAGE                                                                                                                   

25 min. / Cena 140 zł 

Masaż wzmacnia korzenie włosów i poprawia krążenie krwi pod skórą głowy, odpręża 

i relaksuje. Polecamy go szczególnie osobom, u których występuje nadmierne wypadanie 

włosów. 

It strengthens hair roots and improves blood circulation under the scalp, relaxes and soothes. We highly 

recommend it to people who suffer from hair loss. 

 

 

PEELING CAŁEGO CIAŁA BODY PEELING                                                                                                 

25 min. / Cena 180 zł 

Peeling oczyści Twoje ciało z suchego naskórka, a tym samym wyrówna koloryt skóry. Spełni 

on dodatkowo funkcję głębokiego nawilżenia skóry. Polecamy go osobom głównie po długich 

podróżach, gdy skóra jest sucha i odwodniona oraz po okresie dłuższego opalania. 

The peeling will cleanse your body from the dry skin and thus even the skin tone. It will also have the function of 

deep skin hydration. We recommend it to people mainly after long journeys, when the skin is dry and dehydrated 

and after a period of prolonged sunbathing. 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE PRAKTYCZNE 
PRACTICAL INFO 

 

 

1. Prosimy o przybycie ok. 10 min przed planowanym zabiegiem. 
Please arrive about 10 minutes before the scheduled treatment. 

 

2. Prosimy o okazanie vouchera przed rozpoczęciem zabiegu 

(w przypadku płatności voucherem jest on niezbędny do realizacji usługi). 
Please show a voucher before the treatment starts (it is necessary to redeem a voucher and carry out the treatment). 

 

3. Jeśli przybędą Państwo z opóźnieniem na zabieg, zostanie on skrócony. 
If you arrive late, the treatment will be shortened. 

 

4. O odwołaniu zabiegu należy poinformować  1 dzień przed planowanym zabiegiem 

(w przypadku braku informacji będą Państwo obciążeni kosztem w wysokości 100% ceny). 

Please inform us about cancellation 1 day before the scheduled treatment 

(if you do not inform us, you will have to pay the full price). 

 

5. Goście spoza Hotelu przy rezerwacji zabiegu zobligowane są do podania 

 numeru karty płatniczej. 
Outside visitors must provide their credit card number while making a reservation. 

 

 

Płatność za zabiegi gotówką lub kartą w recepcji SPA 
Payment for treatments cash or by card at SPA reception 

 

 

Szczegółowe informacje i rezerwacje zabiegów: 
Treatment details and reservations: 

 
Tel. 58 882 80 28  |  spa@hotelsopot.eu 

 


