
Cennik



Prosimy o przybycie 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu, żeby mieć czas na przebranie się lub ewentualne  

wypełnienie ankiety dotyczącej chorób i przeciwwskazań do zabiegu. W razie spóźnienia, czas zabiegu zostanie 

skrócony, a Państwo zostaną obciążeni pełnym kosztem zabiegu.

W przypadku konieczności zmiany lub anulowania zabiegu prosimy o kontakt 12h przed planowanym zabiegiem. 

Szczegóły w regulaminie poniżej.

Niewykorzystanie wykupionego zabiegu, lub vouchera nie wiąże się ze zwrotem gotówki. 

Bezpośrednio przed zabiegami zalecamy unikać intensywnych kąpieli słonecznych, spożywania obfitych posiłków  

oraz spożywania alkoholu.

Po zabiegach zapraszamy do Strefy Relaksu w celu odpoczynku, a także możliwości zakupu kosmetyków,  

polecanych przez naszych Terapeutów w celu kontynuacji terapii w domu i przedłużenia uzyskanych efektów.

Goście spoza hotelu po przebraniu się w szlafrok, jednorazową bieliznę i klapki mogą udać się do Strefy Relaksu  

z widokiem na park, skąd następnie udają się do pokoju, w którym będzie wykonywany zabieg.

Nie zabieramy ze sobą wartościowych przedmiotów. SPA nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy. 

W Skanpol SPA obowiązuje zakaz: 

  - wnoszenia i spożywania alkoholu

  - używania narkotyków bądź innych środków odurzających

  - palenia tytoniu

  - wprowadzania zwierząt

Należy liczyć się z przerwaniem zabiegu jeśli Gość jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek 

oraz niewłaściwie się zachowuje, przy jednoczesnym pełnym pokryciu kosztów zabiegu.

Dzieci do lat 16 mogą korzystać ze SPA za zgodą lub w obecności Opiekunów. 

Panom planującym zabiegi na twarz zaleca się golenie na co najmniej 4 godziny przed zabiegiem w celu  

uniknięcia podrażnienia skóry.

Aby ciało było w pełni przygotowane na działanie kosmetyków zalecamy prysznic i demakijaż twarzy.  

Prosimy także o nie nakładanie żadnych kremów i balsamów.

Panie które zaplanowały zabiegi na ciało, powinny wykonać depilację najpóźniej dobę przed zamówionym  

masażem, pilingiem lub maską.

W przypadku realizacji zaproszenia lub vouchera prezentowego prosimy o wcześniejsze poinformowanie  

o tym Recepcji SPA.

W Skanpol SPA nie ma możliwości pozostawienia dzieci bez opieki. Osoby towarzyszące będą mogły poczekać  

w miejscu wyznaczonym przez personel.

Skanpol SPA zastrzega sobie możliwość zmiany cen i godzin otwarcia SPA.

Głównym naszym celem jest usatysfakcjonowanie Państwa naszymi usługami. Jeśli kiedykolwiek zdarzy się, 

że nie będziecie Państwo zadowoleni z wykonanej przez nas usługi lub choćby z jej części, bardzo prosimy 

o informację na adres: k.witkowska@newskanpol.pl. Wszelkie sugestie są dla nas cenne i pozwalają na stałe 

podnoszenie standardu świadczonych przez nas usług.

Regulamin ANULACJI ZABIEGÓW: 

Bezkosztowa anulacja - na 12h przed planowanym zabiegiem 

Anulacja do 6h przed planowanym zabiegiem - klient zobowiązany jest pokryć 50 % wartości zabiegu 

Anulacja do 3h i krótszym - klient  zobowiązany jest pokryć 100% wartości zabiegu.

R ów rekomendujemy dokonać z wyprzedzeniem kontaktując się z nami: ezerwacje terminu zabieg

   - pod numerem tel. 94-711-29-21 (z pokoju nr wew. 700),  lub +48 669-202-200

   - email: spa@skanpolspa.pl

Szczegółowy regulamin świadczenia usług znajduje się na www.skanpolspa.pl oraz dostępny jest w recepcji.

Etykieta - przygotowanie do zabiegów



Masaże relaksacyjne

rezerwacja terminu: +48 94 711 29 21

Czas trwania (min.) Cena

1. RELAKSUJĄCY MASAŻ WYBRANEGO ODCINKA PLECÓW

2. RELAKSUJĄCY MASAŻ PLECÓW 

4. RELAKSUJĄCY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA 

5. RELAKSACYJNY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA Z MASŁEM SHEA 

6. RELAKSUJĄCY MASAŻ PLECÓW Z ELEMENTAMI REFLEKSOLOGII
    masaż pleców połączony z masażem punktów refleksologicznych na stopach.

3. KLASYCZNY MASAŻ PLECÓW
    masaż ma na celu likwidowanie napięć w układzie mięśniowo-powięziowym.

7. MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI - CAŁOŚCIOWY
    relaksujący masaż całego ciała gorącymi kamieniami bazaltowymi i dłońmi.

8. MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI - PLECY
    relaksujący masaż pleców gorącymi kamieniami bazaltowymi i dłońmi.

9. MASAŻ REFLEKSOLOGICZNY STÓP
    masaż polegający na rozmasowaniu i ucisku odpowiednich receptorów na stopach.

10. DRENAŻ LIMFATYCZNY (manualny)
     służy do poprawienia przepływu chłonki i krwi oraz usunięciu zastojów limfy.

     Cena i czas dotyczy jednej części ciała - jedna noga lub jedna ręka.

11. DRENAŻ  LIMFATYCZNY (aparatem)
      wykonywany za pomocą urządzenia BOA do presoterapii na nogi lub ręce.

12. ŚWIECOWANIE USZU
      konchowanie uszu ma działanie przeciwzapalne na zatoki i bóle głowy.

13. DELUXE MASAŻ CAŁEGO CIAŁA NA 4 RĘCE
      aromatyczny masaż całego ciała, głowy, stóp i dłoni. Niezwykle odprężający 

      i relaksujący masaż, wykonywany przez dwóch terapeutów równocześnie.

15

30

50

50

30

30

75

45

30

25

20

30

75

80 zł

125 zł

190 zł

210 zł

120 zł

150 zł

240 zł

190 zł

120 zł

120 zł

70 zł

110 zł

590 zł



www.skanpolspa.pl



Masaże orientalne

Zabiegi na ciało - pielęgnacja

rezerwacja terminu: spa@skanpolspa.pl

Czas trwania (min.)

Czas trwania (min.)

Cena

Cena

15. ABHYANGA 
     odprężający masaż całego ciała, głowy i twarzy ciepłym olejem.

16. UDVARTANA
     masaż ciała olejem i proszkami ziołowymi - wygładzona skóra i rozluźnione całe ciało. 

17. MUKABHYANGA
     relaksujący masaż głowy i twarzy ciepłym olejem.

18. SHIRODHARA
     zabieg polegający na masażu czoła (TRZECIE OKO) za pomocą strumienia ciepłego 

     oleju sezamowego, zabieg ten poprzedzony jest masażem głowy i twarzy. 

19. MASAŻ BALIJSKI
     orientalny masaż, łączący techniki refleksoterapii, ayurwedy, aromaterapii, 

     akupresury i jogi.

20. TAJSKI MASAŻ STÓP z pilingiem
     głęboka relaksacja oparta na stretchingu i refleksologii.

     Działa na kanały energetyczne.

21. ZŁOTE SPA ECO
     zabieg ujędrniająco-regenerujący -rozświetlający ciało z użyciem oleju arganowego 

     oraz 24 karatowego złota. Masaż wykonany podczas zabiegu odpręża i ujędrnia 

     skórę. W skład zabiegu wchodzi piling, maska i masaż. 

22. ŻURAWINOWE SPA
     rewitalizujący zabieg bankietowy, pobudza, liftinguje, działa przeciwstarzeniowo.

     W skład zabiegu wchodzi piling, maska i krem.

23. RYTUAŁ BAŁTYCKI
     zabieg o zmysłowym zapachu. Skuteczność zabiegu to moc użytego do zabiegu 

     zmielonego bursztynu oraz naturalnych składników z morza Bałtyckiego, które 

     wspomagają regenerację ciała. W zabiegu wykonany jest również masaż twarzy oraz 

     masaż kamieniami na plecy. Piling ciała przygotuje skórę do przyjęcia składników 

     aktywnych, zwartych w masce z bursztynu: olejów roślinnych, wyciągu z alg morskich, 

     morszczynu, mikroalg, białej glinki oraz kolagenu morskiego.

24. CZEKOLADOWY RELAKS
     słodki i aromatyczny masaż  całego ciała na bazie ciepłej czekolady.

25. BOROWINOWY ZABIEG NA CIAŁO
     borowina kołobrzeska zmniejsza dolegliwości bólowe, polecany przy rwie kulszowej,

     zapaleniach i zwyrodnieniach stawowych.

25A. PILING CIAŁA
     piling cukrowy całego ciała.

80

50

25

60

80

80

90

70

100

50

40

30

300 zł

240 zł

120 zł

300 zł

300 zł

265 zł

420 zł

275 zł

450 zł

215 zł

180 zł

120 zł



Zabiegi oczyszczające na twarz

www.skanpolspa.pl

Czas trwania (min.) Cena

26. PILING KAWITACYJNY + SONOTERAPIA + MASKA 
     delikatnie oczyszczający zabieg na twarz, wykończony maską kremową.

27. OCZYSZCZANIE TWARZY (manualne)
     oczyszczanie manualne twarzy z maską kremową i pilingiem - bez masażu twarzy.

28. EQUILIBRUM - podstawowy zabieg na twarz
     złuszczanie naskórka, masaż, maska kremowa. Zabieg normalizujący, 

     przywracający równowagę. Do wszystkich rodzajów skóry.

29. PRIMISSIMA - zabieg rozjaśniająco-złuszczający
     mieszanka 7 kwasów plus retinol. Stymulacja nowych włókien kolagenowych.

     Poprawia elastyczność, rozjaśnia. Zalecana dla cer dojrzałych oraz ze skłonnością 

     do zanieczyszczeń i niedoskonałości. Sugerowany również dla mężczyzn.

30. PUMPKIN SKIN - terapeutyczny zabieg Dermaquest
     kwasy AHA, BHA, probiotyki i niacynamid. Przeznaczony dla skór mieszanych, 

     skłonnych do zaskórników, grudek i krostek i z rozszerzonymi porami. 

     Skóra jest po zabiegu nawilżona, zmatowiona i rozjaśniona.

31. PODSTAWOWE  OCZYSZCZANIE WODOROWE (urządzenie)
     polecane dla skór tłustych z tendencją do łojotoku, dla skór młodych, 

     skłonnych do zanieczyszczeń.

32. PEŁNE OCZYSZCZANIE WODOROWE (urządzenie)
     polecane dla skór z trądzikiem, osób ze skórą wrażliwą 

     i naczynkową. Efekty: skóra promienna, oczyszczona, nawilżona. 

33. PREMIUM OCZYSZCZANIE WODOROWO-KWASOWE (urządzenie)
     wersja najbardziej rozbudowana, połączona z kwasami.

     Szczególnie polecane dla skór dojrzałych ze zmarszczkami,

     dla osób palących i z przebarwieniami.

40

60

60

45

60

40

190 zł

200 zł

265 zł

275 zł

350 zł

220 zł

32A. twarz:             60
32B. twarz+szyja:   70
32C. twarz+szyja+dekolt: 80

300 zł
360 zł
480 zł

33A. twarz:             60
33B. twarz+szyja:   80
33C. twarz+szyja+dekolt: 90

420 zł
480 zł
600 zł

Zabiegi pielęgnujące oczy
34. HENNA BRWI + REGULACJA

35. HENNA RZĘS

36. REGULACJA BRWI 

37. REGULACJA BRWI WOSKIEM
      wymaga wcześniejszej rezerwacji w celu rozgrzania wosku.

38. PAKIET: henna brwi + rzęs + regulacja

    39. LAMINACJA RZĘS Z KOLORYZACJĄ
      lifting rzęs, naturalne podkręcenie, wzmocnienie i regeneracja rzęs.

    

20

10

10

10

30

60

48 zł

30 zł

30 zł

30 zł

65 zł

190 zł



efekty zabiegu
przed 

przed 

po

po

rezerwacja terminu: spa@skanpolspa.pl



Zabiegi regenerujące na twarz
Czas trwania (min.) Cena

40. GENEO - zabieg bankietowy 
     trzy efekty w jednym zabiegu. Złuszczanie warstwy naskórka, wchłanianie składników 

     aktywnych, głębokie dotlenienie. Działanie rozjaśniające, nawilżające, odżywcze, 

     oczyszczające. Efekt widoczny po pierwszym zabiegu.

41. LIME - zabieg z witaminą C
     zabieg całoroczny, zapobiegający starzeniu się skóry, działa ochronnie, odżywczo,

     przeciwutleniająco i wybielająco. Polecany dla palaczy, dla skóry poszarzałej 

     i z brakiem energii. Odświeżający po ekspozycji na słońce i solarium.

42. REHYDRA - zabieg nawilżający
     zabieg na bazie kwasu hialuronowego na twarz, szyję i dekolt. Ujędrnia skórę, 

     wygładza zmarszczki, odświeża. Zabieg zalecany przed mezoterapią igłową,

     mikroigłową i laserami.

43. CBD - rewitalizujący zabieg Dermoquest
     enzymy (proteolityczne, wit. C i CBD) zawarte w kosmetykach pomagają w odnowie 

     naskórka i zwiększają absorbcję składników aktywnych. Wskazane dla skóry 

     naczynkowej i wrażliwej - działanie odżywcze. 

44. POWER PEPTIDE - zabieg liftingujący Dermoquest
     zabieg silnie liftingujący, alternatywa dla botoksu, nieinwazyjne wygładzenie linii 

     zmarszczek. Głównym składnikiem pilingu jest neuropeptyd - Argirelina,  kwasy: 

     mlekowy 20% i glikolowy 20% - działanie liftingujące.

46. RELAKSUJĄCY MASAŻ TWARZY
     podstawowy, delikatny, rozluźniający masaż twarzy.

48. KOBIDO - lifting bez skalpela
     działa na głębsze warstwy skóry oraz mięśnie. Ma na celu usunięcie napięcia,

     poprawę przepływu krwi i limfy, uaktywnia nerwy.

     Zalecana seria zabiegów 6-10, 2 x w tygodniu.

49. ENDERMOLIFT - LPG
     masaż urządzeniem ERGOLIFT, który w naturalny sposób stymuluje produkcję kolagenu, elastyny i kwasu 

     hialuronowego w całkowicie bezbolesny sposób. Efekt rozjaśnienia widoczny już po pierwszym zabiegu. 

     Długotrwałe rezultaty: przywrócenie gęstości skórze, wymodelowanie owalu twarzy, wygładzenie zmarszczek,

     drenaż okolic oka - likwidacja cieni i worków pod oczami. Zalecana seria zabiegów.

47. JAPOŃSKI MASAŻ TWARZY 
     drenujący masaż twarzy, pobudzający naczynia, mięśnie i nerwy.

45. FOR MAN
     zabieg dotleniający, nawilżający i regenerujący na twarz.

45

60

60

70

70

20

60

40

60

340 zł

290 zł

300 zł

385 zł

420 zł

90 zł

250 zł

180 zł

230 zł

49A. twarz - rozświetlenie:    15 min.
49B. twarz+maska:    40 min.

49C. twarz+szyja - ujędrnienie, owal twarzy:    30 min.
49D. twarz+szyja+maska:    50 min.

140 zł
200 zł
180 zł
240 zł

rezerwacja terminu: +48 94 711 29 21



www.skanpolspa.pl

Czas trwania (min.)

Czas trwania (min.)

Czas trwania (min.)

Cena

Cena

Cena

50. INFUZJA TLENOWA w pełnym zabiegu - urządzenie
     intensywne nawilżenie, dotlenienie i pobudzenie procesów metabolicznych 

     komórek skóry, efekty widoczne po pierwszym zabiegu.

51. TERAPIA ŁĄCZONA: OCZYSZCZANIE WODOROWE + INFUZJA TLENOWA
     połączone dwie technologie - podstawowego oczyszczenia wodorowego i infuzji 

     tlenowej. Efekt: oczyszczenie skóry z zanieczyszczeń i przygotowanie do przyjęcia 

     składników aktywnych, dotlenienie. 

52. MEZOTERPIA FRAKCYJNA  MIKROIGŁOWA - NANOFRAX 
     mezoterapia mikro i nanoigłowa ma za zadanie doprowadzić do perforacji naskórka, 

     aby składniki aktywne przenikały do skóry właściwej. Ampułka z wit. C+E, kwasem 

     ferulowym, ampułka specjalistyczna, maska w płacie biocelulozowym.

     Retinol, stosowany od września do marca - ma zadanie przebudować skórę. 

     Zalecana seria 3 zabiegów - 1 x w miesiącu.

50A. twarz:  60

50B. twarz+szyja+dekolt:  80

90

300 zł

420 zł

420 zł

52A. twarz+szyja do 70 min. / mikro
52B. twarz+szyja+dekolt: do 90 min. / mikro lub nano

52C. Nanofrax Prestige (całoroczny): twarz+oczy+usta: do 70 min. / nano
52D. oczy+usta: 45 min. / nano

52E. plus retinol do zabiegu

450 zł
550 zł
580 zł
250 zł
60 zł

Dodatki do zabiegów

53. PILING KAWITACYJNY

57. CAŁE NOGI + BIKINI

54. OCZYSZCZANIE MANUALNE

58. CAŁE NOGI

55. MASKA ALGOWA 

59. ŁYDKI 

61. BIKINI 

56. OCZYSZCZANIE WODOROWE NA WODZIE OSMOTYCZNEJ

60. PASZKI 

62. WĄSIK i BRODA 

15

40-60

20-30

40-50

20

30

15-30

15-20

10-15

10

60 zł

200 zł

75 zł

170 zł

60 zł

115 zł

100 zł

85 zł

80 zł

48 zł

Depilacja





Zabiegi pielęgnujące dłonie

Zabiegi pielęgnujące stopy

Żele i dopełnienia

e-mail: spa@skanpolspa.pl

Czas trwania (min.)

Czas trwania (min.)

Czas trwania (min.)

Cena

Cena

Cena

63. MANICURE PODSTAWOWY 

73. PEDICURE PODSTAWOWY 

69. PRZEDŁUŻENIE PAZNOKCI NA FORMIE (ŻEL) + hybryda 

64. MANICURE Z MALOWANIEM

     

74. PEDICURE KOSMETYCZNY
     pedicure połączony z pilingiem i lakierem.

    

70. DOPEŁNIENIE ŻELI + hybryda 

     

65. MALOWANIE PAZNOKCI

     

75. PEDICURE PODOLOGICZNY
     pedicure medyczny - odciski, wrastający paznokieć (zabieg bez lakieru).

     

71. ŻELOWANIE NATURALNEJ PŁYTKI PAZNOKCI bez przedłużania

     

66. MANICURE HYBRYDOWY
     lakier utwardzony w lampie UV. 

76. PEDICURE FIRMOWY
     pedicure z pilingiem, masażem stóp, maską odżywczą i lakierem.

72. USUNIĘCIE HYBRYDY

67. ZABIEG POPRAWIAJĄCY NAPIĘCIE I KOLORYT SKÓRY DŁONI
     piling, masaż, maska.  

77. PEDICURE HYBRYDOWY
     lakier utwardzony w lampie UV.

68. MANICURE FIRMOWY
     manicure z pilingiem, masażem dłoni, lakierem i aromatyczną maską.

78. MALOWANIE PAZNOKCI STÓP

do 45

do 45

do 90

do 60

do 60

do 90

do 15

do 90

do 90

do 80

do 80

do 20

do 40

do 80

do 75

do 15

85 zł

145 zł

250 zł

115 zł

160 zł

185 zł

48 zł

220-350 zł

185 zł

135 zł

225 zł

48 zł

100 zł

185 zł

185 zł

48 zł



rezerwacja terminu: spa@skanpolspa.pl



Zabiegi ujędrniające i wyszczuplające ciało

Cena 1 zabiegu

Cena 1 zabiegu

Pakiet 5 zabiegów

Pakiet 6 zabiegów Pakiet 10 zabiegów

79. STORZ MEDICAL / FALA AKUSTYCZNA-UDERZENIOWA 
     polecany zabieg w walce z cellulitem. Siła fal akustycznych stymuluje mechanicznie tkanki, przyspiesza 

     metabolizm komórkowy oraz powoduje powstawanie nowych naczyń krwionośnych. Produkty przemiany 

     materii wydalane są z organizmu przez naturalne procesy metaboliczne.

     

     Działanie estetyczne:

       - walka z cellulitem

       - modelowanie ciała

       - drenaż

       - terapia blizn i rozstępów

       - rozluźnienie mięśni i tkanki łącznej

     
     OBSZAR ZABIEGOWY: 

      79A. BRYCZESY

      79B. UDA PRZÓD

      79C. UDA TYŁ

      79D. CAŁE UDA (TYŁ, PRZÓD)

      79E. POŚLADKI

      79F. POŚLADKI + UDA TYŁ

      79G. POŚLADKI + CAŁE UDA (TYŁ, PRZÓD)

      79H. RAMIONA

     

     UJĘDRNIANIE I MODELOWANIE SYLWETKI: 

      80A. ZABIEG NA CIAŁO 30 min.

      80B. ZABIEG NA CIAŁO 40 min.

      80C. KOMBINEZON LPG

     DRENAŻ LIMFATYCZNY / ZASTOJE LIMFY:

      80D. ZABIEG NA CIAŁO 30 min.

      80E. KOMBINEZON LPG

      

80F. ENDERMOLOGIA TERAPEUTYCZNA

80G. TERAPIA ŁĄCZONA
     5 zabiegów Alliance 30 min. + 5 zabiegów fala uderzeniowa (pośladki, uda tył).

     

80. ENDERMOLOGIA LPG 
     endermologia to bardzo intensywny masaż podciśnieniowy, który redukuje cellulit, zmniejsza ilość tkanki 

     tłuszczowej i ujędrnia skórę. Seria zabiegów endermologii gwarantuje następujące efekty:

        - redukcję cellulitu

        - utratę tkanki tłuszczowej, dzięki naturalnej lipolizie

        - poprawienie jędrności skóry, zwłaszcza tam gdzie straciła swoją elastyczność

        - widoczne wyszczuplenie sylwetki, wymodelowanie pośladków, ud i brzucha

        - poprawę napięcia skóry na brzuchu po ciąży lub po odchudzaniu

        - drenaż limfatyczny - usunięcie nadmiaru wody z komórek

        - poprawę krążenia krwi – efekt widoczny już po pierwszym zabiegu.

350 zł

350 zł

350 zł

500 zł

350 zł

500 zł

600 zł

300 zł

220 zł

270 zł

120 zł

210 zł

120 zł

od 100 zł

1 500 zł

1 500 zł

1 500 zł

2 200 zł

1 500 zł

2 200 zł

2 800 zł

1 200 zł

1 200 zł

1 400 zł

120 zł

 1 000 zł

120 zł

2 000 zł

2 400 zł

GRATIS

1 900 zł

GRATIS

2 800 zł

Efekty:

  - rozbicie tkanki tłuszczowej

  - zmniejszenie obwodów ciała

  - ujędrnienie skóry

  - odmłodzenie i wygładzenie skóry

  - wymodelowanie sylwetki

rezerwacja terminu: +48 94 711 29 21



Kąpiele i hydromasaże

Zabiegi poprawiające kondycję ciała

Czas trwania (min.)

Czas trwania (min.)

Cena

Cena

81. HYDRO JET 
     wodny masaż ciała na sucho. Ciepły strumień wody przez specjalna membranę  

     masuje ciało od stóp do głowy.

82. HYDROMASAŻ AROMATYCZNY
     kąpiel w wannie z solą aromatyczną.

83. KĄPIEL SOLANKOWA
     kąpiel w wannie z dodatkiem soli kłodawskiej.

     Wskazania: astma oskrzelowa, choroby reumatyczne.

84. KĄPIEL BOROWINOWA
     kąpiel w wannie z dodatkiem ekstraktu borowinowego. 

     Wskazania: zwyrodnienia stawów, nerwobóle, przewlekłe stany zapalne. 

25

20

20

20

85 zł

75 zł

60 zł

60 zł

94. KRIOTERAPIA MIEJSCOWA

90. LAMPA BIOPTRON

87. INHALACJE

92. LASEROTERAPIA

88. TLENOTERAPIA

85. TERAPIA PRĄDOWA

95. FALA UDERZENIOWA / TERAPEUTYCZNA

91. LAMPA SOLUX

93. MAGNETOTERAPIA

89. ULTRADŹWIĘKI

86. OKŁAD MIEJSCOWY Z BOROWINY

3-5 / 1 okolica

10-15

10-15

10

10-15

10-15

7-10 / 1 okolica

10-15

15-20

10-15

15-20

40 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

100 zł

35 zł

35 zł

35 zł

35 zł

www.skanpolspa.pl





Kołobrzeg

ul. Dworcowa 10

tel. +48 94 711 29 21

e-mail: spa@skanpolspa.pl

www.skanpolspa.pl


