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Od dobrego samopoczucia do piękna. 
 

Z przyjemnością zapraszamy do nowo otwartego SPA w Hotelu Navigator.  

W eleganckich, nowoczesnych wnętrzach, przy akompaniamencie relaksacyjnej 

muzyki, pomożemy Państwu wejść w zupełnie nowy wymiar odprężenia i relaksu. 

 

Nasze zabiegi na twarz i ciało oparliśmy na profesjonalnych kosmetykach 

włoskiej marki Diego dalla Palma Professional. To ekskluzywna linia, w której 

dermo-kosmetyczna pielęgnacja skóry oraz włoski kult piękna i urody łączą się  

w Trzeci Wymiar Piękna. Podejmuje najnowsze wyzwania stające obecnie przed 

pielęgnacją skóry i wyznacza jej nowe ścieżki. Jest hiper-aktywna, skuteczna  

i bezpieczna. Zaspakaja potrzeby pięknego wyglądu i dobrego samopoczucia. 

 

Za wyjątkowe doznania podczas rytuałów i masaży odpowiedzialne są 

natomiast kosmetyki renomowanej marki Norden Cosmetics. To wysokiej jakości 

produkty bazujące na naturalnych składnikach i recepturach, skuteczne  

i przyjazne dla skóry. Ich celem jest długotrwałe, zrównoważone i efektywne 
działanie nie tylko na skórę̨, ale również̇ na cały organizm. 

 

W Hotelu Navigator – położonym w sąsiedztwie obszaru chronionego Natura 

2000 – zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności wobec środowiska. 

Wykorzystywane kosmetyki są naturalne i biodegradowalne, pozbawione 

zbędnych zanieczyszczeń i składników podrażniających skórę. Proces ich 

produkcji jest przyjazny dla środowiska, wykorzystuje energię słoneczną oraz 

zredukowane do minimum zużycie wody. Kosmetyki nie są testowane  

na zwierzętach. 

 

Wszystkie zabiegi i rytuały są bezpieczne dla kobiet w ciąży. Nasz 

wykwalifikowany personel zadba o to, by każda przyszła mama czuła się pięknie, 

komfortowo i bezpiecznie. 

 

SPA w Hotelu Navigator to nie tylko miejsce wykonywania zabiegów – to 

otoczenie, które uwodzi i sprawia, że każdy chce być jego częścią i do niego 

wracać.  

 

Nowy wymiar relaksu we dwoje. 
 

Nasze hotelowe SPA posiada – jedyny w okolicy – podwójny gabinet zabiegowy, 

w którym możemy wykonać wybrane zabiegi czy masaże jednocześnie dla 

dwóch osób. Doświadczenie współprzeżywania i współodczuwania wkracza tym 

samym do nieznanej do tej pory sfery. 

NOWY WYMIAR RELAKSU 



ZABIEGI NA TWARZ 

Cell Detoxium 
zabieg oczyszczająco-odtruwający 
 
Zabieg głęboko oczyszczający, który zwiększa witalność komórek dzięki kompleksowi 
CELL DETOXIUM. Ten aktywny składnik odtruwa komórki i stymuluje eliminowanie 
substancji toksycznych. Dla czystej i zrównoważonej skóry, gotowej do regeneracji. 

czas zabiegu: 50 min. cena zabiegu: 260 pln 

Hydration 
zabieg nawilżający 
 
Nawilżanie z kwasem hialuronowym. 
Intensywna kuracja, która poprawia funkcjonowanie bariery skórnej. Zmniejsza 
dyskomfort i napięcie związane z suchą skórą. Kwas hialuronowy pozwala utrzymać 

optymalne nawodnienie oraz spowalnia starzenie się. 

czas zabiegu: 50 min. cena zabiegu: 280 pln 

Sensitive 
zabieg do cery wrażliwej 
 
Zabieg przywraca naturalną̨ barierę fizjologiczną skóry oraz zwiększa jej odporność na 

niekorzystne czynniki środowiskowe. W linii Sensitive użyto witaminy C, E i F oraz ceramidy, 
by chronić naczynia krwionośne przed uszkodzeniami. 

czas zabiegu: 50 min. cena zabiegu: 260 pln 

Icon Time 
zabieg rewitalizujący anti-aging 
 
Zabieg idealny dla każdego typu cery 30-40-50+. Bio-rewitalizacja komórek i ochrona 
układu wspomagającego skórę to intensywna kuracja anty-starzeniowa sformułowana 
tak, by zwalczać zmarszczki i utratę napięcia. Wzbogacona drogocennymi 
właściwościami energizującymi srebra, złota i platyny. 

czas zabiegu: 50 min. cena zabiegu: 270 pln 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zabiegów oraz użytych kosmetyków dostępne u obsługi SPA oraz pod 
adresem spa@navigatorhotel.pl 



ZABIEGI NA CIAŁO 

Detox 
zabieg oczyszczający z toksyn 
 
Intensywnie odtruwający zabieg dla tkanek, które są ciężkie i słabo natlenione ze 
względu na nagromadzone toksyny. Idealny dla osób doświadczających ciężkich nóg 
oraz przetrzymywania wody. Świetnie sprawdza się u kobiet w ciąży. 

czas zabiegu: 70 min. cena zabiegu: 250 pln 

Total Body Focus 
zabieg modelujący 
 
Zabieg ten łączy globalne działanie na cellulit i utratę napięcia skóry poprzez specjalne 

działanie aktywnych składników. Skutecznie przyspiesza redukcję guzków cellulitu  
i pomaga w zwalczaniu nagromadzonej tkanki tłuszczowej brzucha, ud i bioder. 

czas zabiegu: 80 min. cena zabiegu: 270 pln 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zabiegów oraz użytych kosmetyków dostępne u obsługi SPA oraz pod 
adresem spa@navigatorhotel.pl 

Happy Hands 
odżywienie dłoni 
 
Zabieg regeneracyjny na dłonie rozpoczyna się  nałożeniem kojącej i naprawczej maski 

złuszczającej, która doskonale odżywia i wygładza skórę. Następnie przeprowadzony 
masaż na bazie specjalistycznego kremu, w którego skład wchodzą filtrat z białka 
ślimaka, olej z jojoby, kwas hialuronowy, masło shea i olej z ryżu, skutecznie wygładzi oraz 
zregeneruje zmęczoną skórę dłoni. 

czas zabiegu: 30 min. cena zabiegu: 70 pln 

Baby Feet 
wygładzenie stóp 
 
Zabieg idealny dla suchych, spękanych oraz nadmiernie zrogowaciałych stóp, mający 
na celu ich regenerację i przywrócenie naturalnej miękkości. W zabiegu wykorzystano 
składniki aktywne o silnym działaniu złuszczającym. Mąka koloidalna o właściwościach  
silnie zmiękczających oraz kojących tworzy na skórze ochronny filtr dla przeciwdziałania 
suchości i pękaniu skóry, przywracając im miękkość i komfort. 

czas zabiegu: 30 min. cena zabiegu: 70 pln 



RYTUAŁY DLA CIAŁA I DUSZY 

Autorski rytuał na bazie masełka shea 
 
Rytuał rozpoczyna się aromatycznym peelingiem, by jak najlepiej przygotować skórę na 
przyjęcie wszystkich składników odżywczych. Następny krok – masaż na bazie 100% 
masełka shea – łączy techniki relaksujące i terapeutyczne, a cudowne działanie 
smarowidła zadba o wszystko, co wymaga troski, czułości i regeneracji. 

czas zabiegu: 70 min. cena zabiegu: 250 pln 

Rytuał „grejpfrutowa eksplozja” 
 
Wyjątkowe działanie grejpfruta łączy w sobie efekt wyszczuplający oraz antycellulitowy. 
Zabieg rozpoczyna się delikatnym owocowym peelingiem. Następnie nałożona maska, 
w połączeniu z relaksującym masażem, powoduje długotrwałe nawilżenie oraz 
jedwabistą gładkość. 

czas zabiegu: 75 min. cena zabiegu: 270 pln 

Rytuał „lipowe ukojenie” 
 
Niezwykły rytuał kojący i głęboko nawilżający. Zabieg szczególnie polecany dla cery 
wrażliwej. Delikatny masaż, poprzedzony peelingiem cukrowym, łagodzi i wycisza 
wrażliwą skórę, a nałożona na koniec maska ujędrnia ją i regeneruje. 

czas zabiegu: 75 min. cena zabiegu: 270 pln 

Rytuał „jaśminowy romans” 
 
Subtelny aromat jaśminu uspokoi myśli i rozluźni  wszelkie napięcia. Zabieg rozpoczyna się 
aksamitnym peelingiem, który zapewni delikatne złuszczenie oraz wygładzenie. 
Następnie nałożone aromatyczne masło intensywnie zregeneruje oraz odżywi skórę. 

czas zabiegu: 75 min. cena zabiegu: 270 pln 

Rytuał „jedwabista gładkość” 
 
Głębokie nawilżenie, jedwabisty połysk i odmłodzenie to tylko kilka właściwości tego 
wyjątkowego zabiegu. Rozpoczyna go peeling bogaty w proteiny jedwabiu, które 
doskonale poprawiają poziom nawodnienia skóry. Na zakończenie odżywczy masaż na 
bazie luksusowego mleczka pozostawi skórę wygładzoną i nawilżoną. 

czas zabiegu: 75 min. cena zabiegu: 270 pln 



STREFA MĘSKA 

Detox Body Men 
zabieg oczyszczający z toksyn dla mężczyzn 
 
Intensywnie odtruwający zabieg dla tkanek, które są ciężkie i słabo natlenione ze 
względu na nagromadzone toksyny. Idealny dla osób doświadczających ciężkich nóg 
oraz przetrzymywania wody.  

czas zabiegu: 70 min. cena zabiegu: 250 pln 

Cell Detoxium Men 
zabieg oczyszczająco-odtruwający na twarz dla mężczyzn 
 
Zabieg głęboko oczyszczający dedykowany Panom, który zwiększa witalność komórek 
dzięki kompleksowi CELL DETOXIUM. Ten aktywny składnik odtruwa komórki i stymuluje 
eliminowanie substancji toksycznych. Dla czystej i zrównoważonej skóry, gotowej do 
regeneracji. 

czas zabiegu: 50 min. cena zabiegu: 260 pln 

Rytuał „Moc odprężenia”  
rytuał oczyszczająco-odprężający dla mężczyzn 

 
Niezwykle przyjemny i relaksujący rytuał, składający się z peelingu i masażu. Doskonale 
oczyszcza skórę z toksyn i złuszcza martwy naskórek, przygotowując ją na dawkę 
odżywczych substancji. Rytuał zakończony jest masażem odprężającym i rozluźniającym 
spięte mięśnie. 

czas zabiegu: 75 min. cena zabiegu: 270 pln 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zabiegów oraz użytych kosmetyków dostępne u obsługi SPA oraz pod 
adresem spa@navigatorhotel.pl 



MASAŻE 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu zabiegów oraz użytych kosmetyków dostępne u obsługi SPA oraz pod 
adresem spa@navigatorhotel.pl 

Masaż klasyczny 
 
Masaż klasyczny skutecznie usuwa napięcie mięśniowe, wpływa na lepsze 
samopoczucie oraz daje całkowite rozluźnienie. Składa się z wielu chwytów, które 
skutecznie wpływają na napięcia związane ze stresem oraz czynnościami dnia 
codziennego. 

czas zabiegu: 50 min. 

czas zabiegu: 25 min. 

cena zabiegu: 180 pln 

cena zabiegu: 110 pln 

Masaż świecą 
 
Wyjątkowy masaż wykonywany ciepłym olejem ze świecy, składającej  się z naturalnych 
składników. Kojące ciepło oraz relaksujący zapach powodują rozluźnienie nie tylko 
mięśni, ale również wpływają pozytywnie na umysł i duszę. Dzięki składnikom zawartym  
w oleju skóra staje się miękka w dotyku oraz doskonale nawilżona. 

czas zabiegu: 60 min. 

czas zabiegu: 30 min. 

cena zabiegu: 200 pln 

cena zabiegu: 140 pln 

Masaż kamieniami 
 
Niezwykle wyciszający i relaksujący masaż z wykorzystaniem podgrzewanych kamieni 
bazaltowych. Przyjemne ciepło kamieni oraz płynne ruchy skutecznie likwidują stres  
i jego negatywne skutki. 

czas zabiegu: 60 min. 

czas zabiegu: 30 min. 

cena zabiegu: 200 pln 

cena zabiegu: 140 pln 

Peeling ciała 
 
Przed każdym masażem zalecamy wykonanie peelingu, który doskonale oczyści, 

wygładzi i przygotuje skórę na przyjęcie wszystkich składników odżywczych podczas 
wybranego zabiegu. 

czas zabiegu: 25 min. cena zabiegu: 100 pln 



REGULAMIN STREFY SPA 

1. Prosimy o przybycie na zabiegi do SPA na 10 minut przed umówionym czasem wizyty. 
W przypadku spóźnienia się na zabieg z winy Gościa, czas spóźnienia zostaje 
odliczony od łącznego czasu zabiegu. 

2. SPA jest strefą ciszy i relaksu, dlatego prosimy o: 

• nieużywanie telefonu komórkowego 
• niepalenie tytoniu 
• niespożywanie napojów alkoholowych lub innych środków odurzających 

podczas przebywania na terenie SPA. 

3. W celu zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa zabiegów zalecamy: 

• poinformować przed zabiegiem o ewentualnych przeciwwskazaniach 
• korzystać z basenu, jacuzzi i saun zawsze przed zabiegami 
• unikać obfitych posiłków na minimum godzinę przed zabiegiem 
• unikać depilacji minimum jeden dzień przed zabiegiem 

4. Najwygodniejszym strojem osoby udającej się na zabieg jest szlafrok. Bielizna 
zabiegowa przygotowana jest w gabinecie zabiegowym. 

5. Obsługa SPA zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotka się  
z zachowaniem nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje. 

6. Gość Hotelu Navigator może wydać dyspozycję przeniesienia obciążenia za 
produkty i usługi zakupione w SPA na pokój, w którym jest zameldowany. Rachunek 
ten zostanie uregulowany w dniu wyjazdu z Hotelu. 

7. Osoby korzystające wyłącznie ze SPA i niebędące Gośćmi hotelowymi, regulują 

należność w Recepcji hotelowej – bezpośrednio po zakończeniu zabiegu. 

8. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni przed planowanym terminem. 
Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu. 

9. Na zabiegi zapraszamy osoby powyżej 16 roku życia. 

10. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gości w strefie SPA. 

11. Goście korzystający z usług SPA jednocześnie akceptują obowiązujący regulamin. 

Rezerwacje zabiegów: 
 

spa@navigatorhotel.pl 

 

ul. Łąkowa 7, 64-360 Zbąszyń 

+48 68 384 60 88 

hotel@navigatorhotel.pl 


