
Cennik us³ug centrum SPA „Aqua Rojus"

Terapia twarzy z wykorzystaniem naturalnych kosmetyków         

Terapia z wykorzystaniem niebiesko-zielonych alg „Spirulina"
Oczyszczenie twarzy, peeling, ³agodny masa¿, maseczka algowa, krem z zielonej herbaty.
Maseczka oczyszcza cerê, poch³ania zanieczyszczenia skóry, stymuluje kr¹¿enie krwi, naci¹ga 
podskórn¹ tkankê ³¹czn¹, wzbogaca skórê w energiê ¿yciow¹.                 
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 120 LTL.                 

Terapia borowin¹ i aloesem         
Oczyszczenie twarzy, peeling, lekki masa¿, maseczka, krem. B³oto lecznicze charakteryzuje siê 
nadzwyczajn¹ cech¹: zdolnoœci¹ wyci¹gania i neutralizowania substancji toksycznych, 
wzbudzaj¹cych stres i napiêcie organizmu. Skutecznie stymuluje regeneracjê uszkodzonych 
tkanek, oczyszcza krew, detoksykuje.

Czas trwania zabiegu 60 min., cena 100 LTL.                                    

Zabiegi pielêgnacyjne na twarz

Terapia dla cery wra¿liwej     
Oczyszczenie twarzy, peeling, serum, lekki masa¿, maseczka, krem. Zabieg jest zalecany dla 
skóry podra¿nionej, ³uszcz¹cej siê, uszkodzonej przez kuperozê. Jest to wspania³y sposób na 
odœwie¿enie skóry, stale nara¿onej na negatywne dzia³anie œrodowiska zewnêtrznego            
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 100 LTL.

Nawil¿aj¹ca terapia twarzy
Optymalne nawil¿enie ka¿dego rodzaju skóry. Podczas zabiegu skóra jest poddawana 
intensywnemu nawil¿aniu, zmarszczki siê wyg³adzaj¹, skóra staje siê bardziej delikatna i czysta.
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 150 LTL.

Zabieg nawil¿aj¹cy na bazie naturalnej Czarnej Per³y na twarz      
Oczyszczenie twarzy, peeling, serum, ³agodny masa¿, maseczka, krem nadaj¹cy po³ysk. Zabieg 
per³owy wyg³adza cerê oraz nadaje jej wspania³y per³owy po³ysk.                          
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 120 LTL.                             

Zabieg Od¿ywczy na bazie naturalnego wyci¹gu z owoców i warzyw na twarz               
Oczyszczenie twarzy, peeling, serum od¿ywcze, ³agodny masa¿, maseczka, krem. Zabieg 
wzmacnia ochronn¹ warstwê skóry, ma dzia³anie od¿ywcze, skóra staje siê jêdrniejsza i g³adsza. 
Zabieg zapewnia uczucie œwie¿oœci i komfortu.               
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 100 LTL.                    



Zabieg energetyczny i detoksykacyjny z witamin¹ C dla mê¿czyzn        
Oczyszczenie twarzy, peeling, czynny koncentrat, lekki masa¿, maseczka, emulsja. Jest to zabieg 
detoksykacyjny, koj¹cy i odœwie¿aj¹cy, chroni¹cy skórê przed starzeniem, matuj¹cy. Na skutek 
zabiegu skóra staje siê bardziej sprê¿ysta, ³atwiej i dok³adniej siê goli, mniej siê podra¿nia.      
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 100 LTL.                    

Program zabiegów dla cery t³ustej      
Oczyszczenie twarzy, peeling, koncentrat czynny, ³agodny masa¿, maseczka, emulsja. Program dla 
cery t³ustej, b³yszcz¹cej. Po zabiegach skóra staje siê matowa, o równomiernym odcieniu, czysta, 
normalizuje siê równowaga stosunku lipidów do wilgoci.       
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 100 LTL.  

Program zabiegów przeciwzmarszczkowych*     
Oczyszczenie twarzy, peeling, koncentrat czynny, ³agodny masa¿, maseczka, emulsja. Jest to 
program przeciwstarzeniowy, wype³niaj¹cy i wyrównuj¹cy zmarszczki. Skóra staje siê bardziej 
elastyczna i sprê¿ysta, odczuwa siê przyjemn¹ œwie¿oœæ i g³adkoœæ.
Czas trwania zabiegu 80 min., cena 200 LTL.     

Aktywna maseczka termiczna   
Oczyszczenie twarzy, peeling, serum w³aœciwy dla rodzaju skóry, masa¿, maseczka, krem. Koi, 
odprê¿a i zmiêkcza skórê, zapewnia od¿ywienie tkanek.
Czas trwania zabiegu 70 min., cena 120 LTL.   

Zabieg energetyczno-oczyszczaj¹cy dla mê¿czyzn
Oczyszczenie o podwójnym dzia³aniu, masa¿ twarzy, maseczka na bazie rokitnika, aktywne 
nawil¿enie. Oczyszczenie o podwójnym dzia³aniu nadaje skórze energiê, cera staje siê czysta i jasna. 
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 120 LTL.                  

Maseczki do cia³a                          

Modeluj¹ca maseczka kawowa do cia³a
Peeling cia³a, maseczka do cia³a, ³agodny masa¿. Zabieg stymuluje usuwanie nagromadzonych cieczy 
i toksyn ze stref problematycznych: brzucha, ud, poœladów. Skóra staje siê jêdrniejsza, zmniejsza siê 
objêtoœæ cia³a i zmniejsza siê efekt „skórki pomarañczy".             
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 140 LTL. 
                              
Wyszczuplaj¹ca maseczka czekoladowa do cia³a     
Peeling cia³a, maseczka do cia³a, ³agodny masa¿. Zapach czekolady pozytywnie wp³ywa na uk³ad 
nerwowy, zmniejsza zmêczenie, polepsza humor. Zabieg pomaga poprawiæ linie cia³a, redukuje 
niepo¿¹dany efekt "skórki pomarañczy", od¿ywia, regeneruje, nawil¿a oraz zmiêkcza skórê.                     
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 140 LTL.   
               
Odm³adzaj¹ca maseczka do cia³a na bazie wyci¹gu winogron        
Peeling, maseczka do cia³a, ³agodny masa¿. Substancje, wchodz¹ce w sk³ad winogron, pomagaj¹ 
skórze zachowaæ m³odoœæ i elastycznoœæ, neutralizuj¹ dzia³anie wolnych rodników, s¹ mocnym 
antyoksydantem. Po zabiegu skóra wprost tryska energi¹ ¿yciow¹.
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 140 LTL.                              

Oczyszczaj¹co-detoksykuj¹cy ok³ad borowinowy     
Peeling, maseczka do cia³a, ³agodny masa¿. B³oto lecznicze jest skutecznym produktem w walce z 
celulitem. Do zabiegu stosuje siê soli Morza Martwego, alg, wyci¹gów z zió³ oraz olejków eterycznych. 
Ta mieszanka nadaje skórze elastycznoœæ i sprê¿ystoœæ. Zalecana jest przy opuchniêciu nóg i ¿ylakach.
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 140 LTL.                   

Zabieg ujêdrniaj¹cy cia³o na bazie alg morskich       
Peeling, maseczka do cia³a, ³agodny masa¿. Jod jest jednym z podstawowych elementów alg 



morskich. Skutecznie zwalcza celulit. Owiniêcie stwarza skórze mo¿liwoœæ do odzyskania 
równowagi minera³ów i oligoelementów, usuwa zgromadzone toksyny, relaksuje.                 
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 140 LTL.  

Program dla dwojga „We dwoje w Aqua Raju"
Czekoladowy peeling - maseczka na cia³o, zabieg w wannie parowej i aromaterapia, lekki masa¿, 
wyj¹tkowa herbata „Aqua Raju" z winem imbirowym.
Czas trwania zabiegu 90 min., cena 250 LTL.  

Zabiegi na cia³o 

Nawil¿aj¹ca terapia z u¿yciem bia³ych pere³ dla cia³a i twarzy*
Rytua³ tajski, peeling cia³a, owiniêcie. Terapia z wykorzystaniem bia³ej per³y zapewnia 
intensywne nawil¿enie cia³a, u³atwia przep³yw tlenu do tkanek, detoksykuje organizm, nadaje 
skórze per³owy po³ysk. Zabiegu siê dokonuje tajsk¹ metod¹, stosuj¹c nagrzane kamienie 
pochodzenia wulkanicznego.
Czas trwania zabiegu 120 min., cena 250 LTL.                  

Z³ota terapia na bazie rytua³u tajskiego*                   
Rytua³ tajski, owiniêcie, masa¿ z wykorzystaniem z³otego nektaru. Zabiegu siê dokonuje 
stosuj¹c kamienie pochodzenia wulkanicznego. Zabieg ten powstrzymuje proces starzenia skóry, 
ujêdrnia j¹, wyrównuje i od¿ywia.                      
Czas trwania zabiegu 80 min., cena 200 LTL.                              

Antycelulitowy i regeneruj¹cy zabieg dla cia³a
Naniesienie ¿eli cello na cia³o i owiniêcie, ³agodny masa¿. Niezwykle skuteczne owiniêcie cia³a 
zmniejsza objêtoœæ cia³a o 0,5-1 cm. Ju¿ po pierwszym zabiegu s³abn¹ objawy celulitu i 
rozstêpów, poprawia siê mikroobieg, przemiana materii, organizm oczyszcza siê z toksyn i innych 
metali ciê¿kich
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 140 LTL.   

Nadanie dla cia³a efektu opalenizny (zabieg samoopalania)
D³ugotrwa³e dzia³anie zabiegu samoopalania bez promieni UV.
Czas trwania zabiegu 30 min., cena 60.00 Lt (na ca³e cia³o).
Czas trwania zabiegu 15 min., cena 25.00 Lt (na twarz i szyjê).              

Hydroterapia  

£agodna lub intensywna k¹piel w wannie parowej z wykorzystaniem olejków eterycznych
Wanna parowa stymuluje kr¹¿enie, usuwa toksyny i odprê¿a organizm, pomaga przy 
odchudzeniu. Olejki eteryczne uœmierzaj¹ ból, redukuj¹ stres, tonizuj¹ cia³o.
Czas trwania zabiegu 45 min., cena 45 LTL.  

Zabieg hydroterapeutyczny w wannie parowej z peelingiem cia³a
Peeling, zabieg w wannie parowej, aromaterapia, ³agodny masa¿. Wanna parowa polepsza 
kr¹¿enie, odchudza, odtruwa organizm oraz dzia³a relaksacyjnie. Aromaterapia - antyczna 
sztuka i nauka o wykorzystaniu aromatycznych olejków eterycznych w celu zmniejszenia stresu i 
bólu, tonizowania cia³a.
Przeciwwskazania: ci¹¿a, stany zapalne, choroby onkologiczne, infekcyjne, endokrynologiczne, 
choroby serca i naczyñ krwionoœnych, epilepsja.                      
Czas trwania zabiegu 80 min., cena 120 LTL.          

Zabieg wodny na bazie winogron/ czekolady/ kawy/ borowiny/ alg morskich
Peeling, owiniêcie, zabieg w wannie parowej, ³agodny masa¿.                                    
Przeciwwskazania: ci¹¿a, stany zapalne, choroby onkologiczne, infekcyjne, endokrynologiczne, 



choroby serca i naczyñ krwionoœnych, epilepsja.
Czas trwania zabiegu 90 min., cena 160 LTL.                  

Relaksacyjna terapia lewitacyjna

Relaksacyjna terapia lewitacyjna         
Terapia lewitacyjna w wannie " Carisma". Wanna Carisma pomaga pokonaæ stres i zapewnia 
ca³kowite odprê¿enie. P³ywanie na wodzie - jeden z najskuteczniejszych sposobów usuniêcia z 
cia³a toksyn i schorzeñ spowodowanych kwasem mlecznym. Poprawia przemianê materii, 
pomaga pozbyæ siê nadmiaru cieczy w organizmie, jest skutecznym œrodkiem na odchudzenie. 
Taki stan relaksacji jest równoznaczny 4 godz. g³êbokiego snu.
Czas trwania zabiegu 40 min., cena 60 LTL.
Czas trwania zabiegu 20 min., cena 30 LTL.              

Relaksuj¹ca terapia lewitacyjna           
Terapia lewitacyjna w wannie "Nuvola". Wanna Nuvola zapewnia stan relaksacyjnej niewa¿koœci 
oraz g³êbokie odprê¿enie psychologiczne. W pozycji niewa¿koœci wyci¹ga siê krêgos³up, 
odprê¿aj¹ siê miêœnie, ulegaj¹ bóle pleców. Dwudziestominutowy zabieg odprê¿a zmys³y i ca³e 
cia³o. Jest równoznaczny 6 godz. g³êbokiego snu. Terapia œwietlna wzmacnia dzia³anie 
relaksacyjne i harmonizuj¹ce. W trakcie zabiegu z krwi s¹ usuwane substancje powoduj¹ce 
stres, zostaj¹ one zast¹pione przez hormon szczêœcia endorfiny.
Przeciwwskazania: ci¹¿a.                           
Czas trwania zabiegu 40 min., cena 70 LTL.
Czas trwania zabiegu 20 min., cena 35 LTL.                            

Terapia lewitacyjna na bazie winogron/ czekolady/ kawy/ borowiny/ alg morskich
Peeling cia³a, owiniêcie, chromoterapia w wannie ''Nuvola''.                                        
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 160 LTL.                

Masa¿e twarzy i cia³a

Masa¿ twarzy
Oczyszczenie twarzy, peeling, masa¿.
Czas trwania zabiegu 30 min., cena 35 LTL.  

Masa¿ rozgrzanymi kamieniami nefrytowymi
Korzyœci zabiegu: zmniejsza siê napiêcie, stres, ulegaj¹ bóle pleców, odczuwa siê przyp³yw 
energii, powstaj¹ procesy regeneracyjne, odchudzania, wzmacnia siê uk³ad odpornoœciowy 
organizmu, odczuwa siê efekt tonizuj¹cy i ujêdrniaj¹cy.                                            
Przeciwwskazania: ci¹¿a, stany zapalne, choroby krwi, onkologiczne, skórne, psychiczne.               
Czas trwania zabiegu 20 min., cena 35 LTL.
Czas trwania zabiegu 30 min., cena 45 LTL.  

Relaksacyjny masa¿ pleców                 
Czas trwania zabiegu 20 min., cena 30 LTL.  



Relaksacyjny masa¿ pleców z wykorzystaniem œwiecy kokosowej
Czas trwania zabiegu 30 min., cena 42 LTL.

Relaksacyjny masa¿ ca³ego cia³a
Czas trwania zabiegu 60 min., cena 100 LTL.

Inne zabiegi

Maseczka termiczna na rêce
Podczas zabiegu naturalne substancje rozpuszczaj¹ siê i przenikaj¹ do skóry r¹k, od¿ywiaj¹, 
nawil¿aj¹ i stwarzaj¹ d³ugotrwa³¹ ochronê skóry. To doskona³a alternatywa dla zabiegów 
parafinowych.
Czas trwania zabiegu 30 min., cena 30 LTL.

Maseczka termiczna na nogi
Podczas zabiegu naturalne substancje rozpuszczaj¹ siê i przenikaj¹ do skóry nóg, od¿ywiaj¹, 
nawil¿aj¹ i stwarzaj¹ d³ugotrwa³¹ ochronê skóry. To doskona³a alternatywa dla zabiegów 
parafinowych.
Czas trwania zabiegu 30 min., cena 40 LTL.

Wibrotrening (gimnastyka dla zajêtych)            
Pozytywnie wp³ywa na budowê koœci i stawów, zmniejsza osteoporozê. Zabieg poprawia dzia³anie 
serca, przemianê materii, stymuluje wydzielenie mêskich i ¿eñskich hormonów, opóŸniaj¹cych 
starzenie skóry.
Czas trwania zabiegu 15 min., cena 15 LTL. 

Zabieg „Bio Detox"
Najbardziej rozpowszechniony w Japonii zabieg oczyszczania organizmu.
Przeciwwskazania: ci¹¿a, gor¹czka, stymulator serca, otwarte rany na nogach.
Czas trwania zabiegu 30 min., cena 35 LTL.

Bar tlenowy
Podczas zabiegu podawany jest tlen z olejkami eterycznymi. Tlen warunkuje przemianê materii, 
trawienie i wypró¿nianie, oczyszcza krew, pomaga zmniejszyæ stres, ³agodzi ból g³owy, pomaga 
chc¹cym rzuciæ palenie, wzmacnia odpornoœæ, uspokaja i stymuluje organizm. Olejki eteryczne 
wyró¿niaj¹ siê silnymi w³aœciwoœciami antywirusowymi, antybakteryjnymi, antytoksycznymi, 
przeciwgrzybicznymi, uspokajaj¹cymi oraz stymuluj¹cymi system nerwowy.
Czas trwania zabiegu 15 min., cena 10 LTL.

Wyj¹tkowa herbata „Aqua Raju"
Herbata z winem imbirowym
Imbryk - 6 Lt.

Karnety

Wibrotrening (gimnastyka dla zajêtych)            
10 masa¿ów (czas trwania ka¿dego 15 min.) - cena 50 LTL.

Masa¿ rozgrzanymi kamieniami nefrytowymi
7 masa¿ów (czas trwania ka¿dego 20 min.) - cena 140 LTL.

Zabiegi „Bio Detox"
5 zabiegów (czas trwania ka¿dego 30 min.) - cena 150 LTL.
*Bar tlenowy gratis
Zabiegi prosimy zamawiaæ zawczasu.
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