
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje i rezerwacja zabiegów 
 

Z pokoju hotelowego: numer telefonu 314 

Recepcja Hotelu telefon 63 212 11 71 

E-mail: spa@hotelmoran.pl 

 

Zapraszamy w godzinach 
 

Poniedziałek - piątek:  10.00 - 18.00 

Sobota: 10.00 - 21.00 

Niedziela: 10.00 -15.00 

 

Basen & jacuzzi: codziennie 8.00 - 21.00 | Sauna: codziennie 15.00 - 21.00 

 

 

Menu SPA 



 

 

Tajemnica Natury 
Czas trwania około  60 minut   |   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 
Czas trwania około  60 minut   |   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 
Czas trwania około  60 minut   |   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 
Czas trwania około  60 minut   |   Cena 250 zł 
 

Zabieg idealny dla skóry wrażliwej, naczynkowej, poprawiający kondycję skóry. 

Wyciąg z lukrecji działa kojąco, pozostawia skórę wyciszoną i gładką. 

Pielęgnacja twarzy 



 

 

Różane Ukojenie 
Czas trwania około  60 minut   |   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 
Czas trwania około  70 minut   |   Cena 280 zł 
 

Zabieg oczyszczający, normalizujący i antybakteryjny przeznaczony dla cery tłustej 

oraz mieszanej. Zabieg zapewnia dogłębne nawilżenie dedykowane skórom tłustym. 

 

Miłorzębowa Regeneracja 
Czas trwania około  50 minut   |   Cena 210 zł 
 

Zabieg odżywiający, regenerujący okolice oczu, przywracający magię spojrzenia 

 

Instynkt Mężczyzny 
Czas trwania około  50 minut   |   Cena 260 zł 
 

Ochronno-przeciwstarzeniowy  rytuał  dla  mężczyzn,  który  również  głęboko  oczyszcza  skórę 

i  równoważy  produkcję  sebum.  

Przeznaczony  dla  wszystkich  grup  wiekowych  i  typów  skóry; również  dla  mężczyzn  z  zaros-

tem.  Kompleks  HYDRA-OIL  BLEND  dzięki  naturalnym  składnikom z olejów doskonale nawilża 

i odżywia skórę, a w przypadku zarostu pozwala na jego zdyscyplinowanie i perfekcyjną stylizację. 

 

Pielęgnacja twarzy 



 

 

 

Koktajl Witaminowy 
Czas trwania około  50 minut   |   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 
Czas trwania około  50 minut   |   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 
Czas trwania około  50 minut   |   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 
Czas trwania około  50 minut   |   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”. 

 

Pielęgnacja twarzy 



 

 

Peeling Kawitacyjny 

z maską algową i masażem twarzy 
Czas trwania około  50 minut   |   Cena 180 zł 
 

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

Maska algowa dodatkowo nawilża, a masaż twarzy pozwala się zrelaksować . 

 

 

Peeling Kawitacyjny 

- jako opcja dodatkowa 
Cena 60 zł 
 

Peeling przygotowujący  twarz do przyjęcia dobroczynnych  składników 

i umożliwiający skuteczne wchłonięcie ich przez głębsze warstwy skóry. 

 

 

 

Rezerwacja zabiegu jest równoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu Natur Moran SPA. 

Regulamin ten jest dostępny na stronie www.hotelmoran.pl w zakładce SPA oraz w pokoju 
hotelowym i w Recepcji SPA. 

Uprzejmie przypominamy, że ewentualnej bezkosztowej rezygnacji z zarezerwowanych 
zabiegów można dokonać najpóźniej na dwie godziny przed planowanym zabiegiem. 

Niepoinformowanie recepcji SPA o rezygnacji jest równoznaczne z zapłatą za zabieg. 

Pielęgnacja twarzy 



 

 

Idealna Sylwetka 
Czas trwania około  80 minut   |   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 
Czas trwania około  75 minut   |   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 
Czas trwania około  50 minut   |   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 
Czas trwania około  75 minut   |   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. 

 

Pielęgnacja ciała 



 

 

Efekt Siłowni 
Czas trwania około  75 minut   |   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 
Czas trwania około  75 minut   |   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 
Czas trwania około  80 minut   |   Cena 320zł 
 

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 
Czas trwania około  70 minut   |   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. 

Pielęgnacja ciała 



 

 

Kawowa Rozkosz 
Czas trwania około  70 minut   |   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 skuteczne doznanie aromaterapeutyczne ze względu na aromat kawy. 

 

Kokosowe Delicje 
Czas trwania około  70 minut   |   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  ten przeznaczony jest również dla kobiet w ciąży. 

 

Kwitnący Ogród 
Czas trwania około  50 minut   |   Cena 190 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 
Czas trwania około  50 minut   |   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. 

Pielęgnacja ciała 



 

 

Peeling Solny | Czekolada z pomarańczą 
Czas trwania około  20 minut   |   Cena 80 zł 
 

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

przez co przyczynia się do redukcji cellulitu. 

 

Peeling Solny | Mango z nagietkiem 
Czas trwania około  20 minut   |   Cena 80 zł 
  

Zewnętrzne stosowanie wyciągu z mango oczyszcza zablokowane pory 

oraz skutecznie pomaga w pozbyciu się wyprysków. Silnie nawilża i odżywia skórę. 

 

Peeling Cukrowy | Magnolia 
Czas trwania około  20 minut   |   Cena 80 zł 
 

Dzięki zawartości oleju ze słodkich migdałów i masła shea doskonale koi i nawilża skórę, 

otulając ją niezwykle kobiecym zapachem kwiatu magnolii. 

Idealny dla skóry wymagającej i wrażliwej. 

 

Peeling Cukrowy | Kawa 
Czas trwania około  20 minut   |   Cena 80 zł 
 

Olej makadamia, kokosowy oraz masło shea silnie uelastyczniają i wygładzają skórę. 

Aromat świeżo mielonej kawy pobudza do działania i wprawia w doskonały nastrój. 

 

 

 

Peeling całego ciała 



 

 

Relaksujący z zastosowaniem aromaterapii 
25 minut   |   Cena 130 zł 50 minut   |   Cena 170 zł 
Zmysłowy masaż z wykorzystaniem relaksujących olejków aromatycznych.  

 

Masaż gorącą świecą 
25 minut   |   Cena 130 zł 50 minut   |   Cena 170 zł 
 

Masaż z użyciem ciepłego wosku aromatycznej świecy 

- pozostawiający delikatną, jedwabistą skórę. 

 

Masaż całego ciała lub częściowy 
25 minut   |   Cena 120 zł 50 minut   |   Cena 160 zł 
 

Oparty na podstawowych technikach masażu szwedzkiego.  

Kompleksowy masaż relaksująco-rozluźniający. 

 

Masaż Dotyk Piękna 
20 minut   |   Cena 90 zł, a w połączeniu z innym masażem lub zabiegiem pielęgnacji ciała: 50 zł. 
 

Masaż twarzy, szyi oraz dekoltu. 

 

Masaż masłem Shea 
50 minut   |   Cena 180 zł 
  

Masaż z użyciem masła shea pozostawiający dogłębnie nawilżoną skórę. 

Masaże klasyczne 



 

 

Masaż ciepłymi kamieniami 
50 minut   |   Cena 210 zł 
 

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

 

Masaż bańką chińską 
50 minut   |   Cena 180zł 
 

Masaż zwiększający ukrwienie tkanek powierzchownych,  

przyspieszający usunięcie toksyn i złogów. 

 

Masaż karku i głowy 
20 minut   |   Cena 130 zł 
 

Odprężający masaż karku i głowy, likwidujący napięcie mięśniowe 

powstałe na skutek działania stresu. 

 

Masaż stóp 
30 minut   |   Cena 120 zł 
 

Z wykorzystaniem elementów refleksoterapii wpływający na ukrwienia narządów organizmu. 

 

Drenaż limfatyczny 
25 minut   |   Cena 130 zł 50 minut   |   Cena 220 zł 
 

Leczniczy masaż ciała z wykorzystaniem technik drenażu limfatycznego, 

usprawniającego krążenie limfy i likwidujący obrzęki. 

Masaże lecznicze 



 

 

Regulamin Natura Moran SPA 

1. Rezerwując i korzystając z zabiegu akceptują Państwo niniejszy regulamin. 

2. Dokonywanie stosownie wcześniejszej rezerwacji zabiegów, gwarantuje możliwość wyboru  

terminu dogodnego dla Państwa. 

3. Wykwalifikowany personel SPA udziela wszelkich informacji dotyczących oferty oraz 

doradzi przy wyborze zabiegów. 

4. Osoby nie będące gośćmi Hotelu Moran **** SPA - chcące dokonać rezerwacji zabiegów są 

zobligowane do wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości wybranego zabiegu. 

5. Przybycie do recepcji SPA najpóźniej na 5 minut przed  planowanym terminem zabiegu 

gwarantuje realizację zabiegu w maksymalnym przewidzianym na zabieg czasie trwania. 

6. Przybycie na  zarezerwowany zabieg z opóźnieniem, skutkuje skróceniem zabiegu o czas 

opóźnienia w jego rozpoczęciu - bez możliwości obniżenia ceny zabiegu. 

7. Do SPA należy przychodzić w szlafroku, który znajduje się w Państwa pokoju hotelowym. 

8. W przypadku osób spoza hotelu recepcja SPA wydaje szlafrok oraz udziela wszelkich 

niezbędnych informacji jak przygotować się do zabiegu. 

9. Do SPA należy przybyć bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. W innym przypadku 

zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii przed zabiegiem. SPA nie odpowiada za 

biżuterię pozostawioną w gabinecie. 

10. SPA to strefa ciszy. Zabronione jest prowadzenie rozmów takim poziomem głosu który  

może nie pozwolić innym  osobom na pełen odpoczynek i wyciszenie. 

11. W trosce o Państwa relaks zabronione jest  również przynoszenie telefonów komórkowych 

na zabiegi oraz innych urządzeń elektronicznych. 

W przypadku przyniesienia ww. urządzeń należy je przestawić w tryb samolotowy lub 

całkowicie wyłączyć przed wejściem do SPA. 

12. W przypadku niestosownego zachowania terapeuta ma prawo przerwać wykonywanie 

zabiegu i poprosić o opuszczenie gabinetu bez możliwości zwrotu / obniżenia ceny zabiegu. 

13. Rozumiemy, że plany mogą ulec zmianie, dlatego mają Państwo możliwość bezkosztowej 

rezygnacji z zabiegu na nie później niż 2 godziny przed jego planowanym rozpoczęciem. 

Brak rezygnacji w powyższym terminie lub niestawienie się na zabiegu, jest równoznaczne 

z akceptacją zapłaty 100% ceny za zarezerwowany zabieg. 



 

 

14. W przypadku rezerwacji grupowych bezkosztowe anulowanie zabiegu możliwe jest na 

24 godziny przez ich zaplanowanym rozpoczęciem. 

15. Poza godzinami otwarcia SPA informację o rezygnacji z zabiegu należy zgłaszać w Recepcji 

Hotelu. 

16. Należność za zabiegi doliczana jest do rachunku hotelowego Gościa. 

17. Osoby niezameldowane w  Hotelu Moran ****  SPA zobowiązane są  do uregulowania 

należności za zarezerwowany zabieg bezpośrednio przed zabiegiem w Recepcji hotelowej. 

18. Wszelkie uwagi dotyczące wykonywanego zabiegu należy zgłaszać podczas jego trwania. 

Po zakończeniu wykonywania zabiegu reklamacji nie uwzględnia się. 

  

 

Serdecznie zapraszamy 
Hotel Moran **** SPA 

Ostrowo 30   |   62-430 Powidz   |   Wielkopolska 

www.hotelmoran.pl 

Telefon: 63 212 11 71, 502 530 920 

E-mail: moran@hotelmoran.pl 

 

 


