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“Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz 

kompozycją duszy i ciała...”

~św. Tomasz z Akwinu



SPA_larnia DAY SPA to wielokrotnie wyróżniane prestiżowymi 
nagrodami SPA zaaranżowane w miejscu starej manufaktury. 
Najstaranniejsza dbałość o urodę odbywa się w luksusowych 
wnętrzach o łącznej powierzchni 1000 m2. Oprócz holistycznych 
zabiegów SPA&Wellnes czy odprężających kąpieli, do dyspozycji 
Gości jest pięknie zdobiony basen wypełniony krystalicznie czystą 
ozonowaną wodą, sauny, wanna z hydromasażem oraz 
pomiespomieszczenie do wypoczynku z aromaterapią. SPA_larnię 
wyróżniają wysoki standard i profesjonalizm, które mają swoje 
źródło wyłącznie w połączeniu doświadczenia personelu 
i wykorzystania tylko najlepszych kosmetyków renomowanych
marek.

Fot. by Szymon Brodziak 



Legenda:
Zabieg na ciało

Zabieg na włosy

Dla kobiet w ciąży

Zabieg na stopy

Zabieg na twarz

Potrzebne ubranie do zabiegu

Zabieg na plecy

Etykieta SPA_larnia DAY SPA :

_Dbając o pełen relaks i odprężenie Gości, prosimy aby telefony zostały
   wyłączone lub wyciszone  przed wejściem do strefy SPA.
_Prosimy o zachowanie ciszy, aby nie zakłócać relaksu innym Gościom.
_Na terenie SPA_larni obowiązuje zakaz wnoszenia alkoholu.
_Prosimy o przybycie około 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu.
  Zachęcamy do skorzystania z krótkiego prysznica, aby ciało było
   odpowiednio przygotowane. 
_W przypadku przyjścia na umówioną wizytę niepunktualnie, zabieg
   skracany jest o czas spóźnienia.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy niezapomnianych chwil!
Zespół SPA_larnia DAY SPA



SPA_ciało



SPA_wygładzenie
Peeling ciała dobrany indywidualnie do potrzeb skóry, pozwala na 
złuszczenie i oczyszczenie, jednocześnie odprężając i relaksując nasze ciało. 
Niezbędna pielęgnacja dla każdego.   
Czas: ok. 30 min Cena: 140 zł

SPA_kąpiel
KKąpiel w wybranym naparze z kwiatów lokalnych ziół. Niezwykłe właściwości
odprężające, relaksujące, ale również dobroczynne działanie na skórę. 
Dostępne nuty zapachowe: uspokajająca lawenda, kojący rumianek, łagodzący 
chaber bławatek.
Czas: ok. 30 min Cena: 200 zł

[Comfort Zone] – czyli strefa komfortu
MMarka ta, to synergia nauki i emocji, stworzona z miłości do wiedzy oraz do 
cudu, jakim jest ciało i dusza człowieka. Logo firmy symbolizuje otwarte ręce 
terapeuty, które zawsze są wyciągnięte do Gościa po to, aby poprowadzić go
w wyjątkową podróż ku młodości. 

Rytuał Tranquillity
Ekskluzywny, odprężający rytuał twarzy i ciała, który urzeka niepowtarzalnym
zapachem. Odnawia skórę, dotlenia ją i nawilża. 
Zabieg sZabieg składa się z peelingu, masażu twarzy i ciała.
Czas: ok. 100 min Cena: 390 zł

Rytuał Sacred Nature 
Rytuał stworzony w oparciu o czyste, ekologiczne surowce, wyróżnione 
prestiżowym certyfikatem Ecocert®. Przeciwstarzeniowy zabieg odżywczy 
i ochronny. Dedykowany jest dla każdego typu skóry, włączając nawet te
najbardziej wrażliwe. 
Zabieg sZabieg składa się z peelingu, maski na twarz, masażu ciała.
Czas: ok. 90 min Cena: 350 zł

Body Strategist Mud Therapy 
Zabieg działa antycellulitowo dzięki ekstraktowi z czarnego pieprzu oraz 
substancjom drenującym i aktywującym spalanie tłuszczów. Usprawnia 
przepływ krwi i limfy potęgując efekty diet oraz aktywności fizycznych. 
Zabieg składa się z peelingu ciała, maski błotnej, masażu.
CCzas: ok. 90 min Cena: 370 zł



Aromatherapy – czyli aromaterapia w czystej postaci
Aromatherapy Associates jest liderem w dziedzinie aromaterapii od ponad 
30 lat. Składniki produktów są starannie selekcjonowane, a następnie ręcznie 
łączone - w ten sposób każdy z nich nabiera unikalnych terapeutycznych
właściwości. 

Różane nawilżenie
TTen wyjątkowy zabieg pozostawia nawet najbardziej suchą skórę głęboko 
odżywioną, aksamitnie miękką i delikatnie pachnącą. Olejek z wiesiołka 
wspomaga odnowę komórek, co jest zbawienne dla skóry suchej. Masło 
shea intensywnie nawilża, a olejek z róży damasceńskiej koi 
i wygładza ciało, jednocześnie nadając skórze piękny zapach. 
Zabieg składa się z peelingu ciała, maski, ajurwedyjskiego masażu głowy.
Czas: ok. 60 min Cena: 270 zł

DDetoks i energia
Idealny zabieg, kiedy czujemy spadek formy i brak nam energii. 
Natychmiastowy efekt lekkości i rześkości dzięki koktajlowi pikantnych 
olejków cytrusowych. Kwasy tłuszczowe Omega przywracają skórze
miękkość, a hialuronian sodu ją nawilża.
Zabieg składa się z peelingu ciała, maski, ajurwedyjskiego masażu głowy,
refleksjoterapii stóp.
CCzas: ok. 60 min Cena: 270 zł

MOKOSH – czyli harmonia i ukojenie
Mokosh Cosmetics produkuje wyjątkowe kosmetyki naturalne, które ujmują 
jakością, doborem surowców, konsystencją oraz zapachem. Nazwa firmy 
pochodzi od starosłowiańskiej Mokosz - bogini ziemi, wilgoci i urodzaju. 

Naturalna przyjemność 
ZabiegZabieg stworzony z myślą o każdym rodzaju skóry. Doskonale oczyszcza, 
nadając uczucie nawilżenia.
Zabieg składa się z peelingu ciała oraz maski
Czas: ok. 50 min Cena: 240 zł





SPA_masaże



Masaże_relaksacyjne:
Autorski masaż SPA_larni     
Został stworzony jako odpowiedź na potrzeby naszych Gości. Masaż łączy 
techniki relaksujące i terapeutyczne. Opracowuje tkanki głębokie, zawiera
elementy drenażu i strechingu oraz rozluźniający masaż głowy.
Czas: ok. 75 min Cena: 250 zł

AAromatyczny masaż świecą   
Pielęgnacja skóry w czystej postaci. Naturalny wosk pszczeli, olejki z kokosa 
oraz kiełków soi pozostawią skórę nawilżoną i odżywioną. Zmysły pobudzają
niezwykłe kompozycje olejków esencjonalnych.
Czas: ok. 60 min Cena: 230 zł

Masaż klasyczny ciepłym olejem/ masłem Shea
MMa za zadanie przywrócić naturalny tonus mięśniowy, wprowadzić w stan 
rozluźnienia i poprawić ukrwienie tkanek. 
Czas: ok. 30/ 60 min Cena: 100/ 190 zł

Masaż gorącymi kamieniami  
Masaż łączący ciepło kamieni bazaltowych i odpowiednio dobranych 
technik masażu. Stymuluje źródłem energii w ciele, pozwala na głębokie 
odprężenie i uwolnienie napięcia z każdej części ciała.
CCzas: ok. 30/ 60 min Cena: 150/ 220 zł

Autorski masaż twarzy  z wykorzystaniem stempli kwiatowych 
Relaksacyjny, niezwykle odprężający masaż twarzy, szyi i dekoltu pobudza 
skórę do intensywnej regeneracji i odnowy. Podgrzane stemple uwalniają
zapach oraz zawarte w nich aktywne substancje.
Czas: ok. 30 min Cena: 90 zł

Masaż stóp/dłoni/głowy        
CCzas: ok. 30 min Cena: 80 zł

Masaż przyszłych Mam 
Uwalnia od stresu i napięć, przynosi ulgę obolałym nogom i plecom.  
Ponadto stanowi doskonałą metodę  pielęgnacyjną.    
Czas: ok. 60 min Cena: 210 zł

Mini kurs masażu dla par
To połączenie tradycyjnego masażu z nauką podstawowych ruchów. 
WW czasie półtoragodzinnej sesji przekażemy Państwu podstawy wiedzy 
z zakresu masażu.
Czas: ok. 90 min Cena: 350 zł



PINO – czyli ekspert w terapii 

Masaże_detoksykujące:

Masaż kijami brzozowymi
Rozładowuje napięcie, stymuluje metabolizm oraz ujędrnia skórę. Podczas 
zabiegu wykorzystywany jest ciepły olej i rytualne sekwencje ruchów. Masaż
wykonywany jest przy pomocy kijów brzozowych.
CCzas: ok. 60 min Cena: 230 zł

Detoksykujący masaż bańkami
Intensywny masaż doskonały podczas diety, okresu walki z cellulitem
i braku energii. Poprawia krążenie, drenuje, dzięki czemu oczyszcza organizm 
i poprawia jego funkcjonowanie.
Czas: ok. 60 min Cena: 230 zł

Masaże_terapeutyczne:

MMasaż głęboki  
Masaż polegający na dotarciu do warstw głębokich mięśni i tkanki łącznej. 
Umożliwia rozluźnienie, rozciągnięcie i zmniejszenie napięcia.
Czas: ok. 30/ 60 min Cena: 130/ 200 zł

Masaż leczniczy/sportowy 
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z Gościem, fizjoterapeuta 
diagnozuje problem oraz dobiera odpowiednią  technikę.
CCzas: ok. 30/ 60 min Cena: 130/ 200 zł

Masaż modelujący Arosha 
Intensywny masaż ukierunkowany na eliminację nagromadzonego cellulitu,  
oparty na technikach rozcierania, ugniatania oraz oklepywania. Po masażu 
ciało owijane jest bandażem o działaniu rewitalizującym i regenerującym. 
Zabieg składa się z suchego peelingu, masażu, bandaża Arosha.
Czas: ok. 75 min Cena: 240 zł
6 zabieg6 zabiegów w cenie 5





SPA_twarz



MENARD – czyli nowoczesny wizerunek
Menard jest globalnym liderem w dziedzinie najnowocześniejszych metod 
dotyczących pobudzania skóry do odnowy oraz regeneracji, będących 
sekretem pięknej i nieskazitelnej cery. Znajduje się w czołówce największych 
firm kosmetycznych w Japonii, ale z równym sukcesem podbija europejskie
i amerykańskie rynki. 

Linia_Linia_TSUKIKA
Rzadki kwiat Palczak (cereus) z rodziny kaktusowatych kwitnie tylko w nocy 
i jest opatentowanym składnikiem linii Tsukika. Naukowcy Menarda odkryli, 
że jego ekstrakt dodaje skórze nadzwyczajnej energii, doskonale ją nawilża 
i poprawia jej wygląd.

Zabieg nawilżający  
ZabiegZabieg o silnym efekcie nawilżającym, zawierający kwas hialuronowy oraz 
ekstrakt z Cereusa, które dbają o nawilżenie i dostarczają energii niezbędnej
do prawidłowego funkcjonowania skóry. 
Zabieg składa się z peelingu twarzy, masażu twarzy, szyi i dekoltu, kompresu.
Czas: ok. 60 min Cena: 320 zł

Zabieg przeciwstarzeniowy 
KKompleksowy zabieg z efektem liftująco-nawilżającym. Łączy w sobie 
działanie kwasu hialuronowego, ekstraktu z Cereusa oraz płatu 
kolagenowego. Po zabiegu skóra jest widocznie nawilżona i napięta.
Zabieg składa się z peelingu twarzy, masażu twarzy, szyi i dekoltu, kompresu, 
maski, masażu dłoni.
Czas: ok. 75 min Cena: 420 zł   



Linia_EMBELLIR
Linia oparta na wyciągu z czarnych i czerwonych grzybów Reishi. 
Drogocenne korzyści płynące ze stosowania ich w pielęgnacji cery opierają 
się na podstawowych wartościach takich jak oczyszczenie komórek, 
naprawa uszkodzonego DNA, zapobieganie starzeniu się genów oraz 
stymulacja podziałów komórkowych. 

Zabieg liZabieg liftingujący  
Kompleksowy zabieg odmładzająco-regenerujący, niweluje oznaki starzenia. 
Efekt potęguje siła czarnych i czerwonych grzybów Reishi, dzięki którym 
skóra staje się bardziej promienna, a zmarszczki wokół oczu są mniej 
widoczne. 
Zabieg składa się z peelingu twarzy, odmładzającego masażu twarzy, szyi i dekoltu, 
kompresu.
CCzas: ok. 60 min Cena: 350 zł

Zabieg antypigmentujący    
Zabieg wyrównujący koloryt skóry, przywracający jej naturalny blask. Moc 
pochodnych witaminy C zapewnia widoczne rozświetlenie i napięcie skóry. 
Zabieg składa się z peelingu twarzy, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski, kompresu.
Czas: ok. 60 min Cena: 450 zł

Ekskluzywny zabieg intensywnie regenerująco- napinający  
ZabiegZabieg o silnym działaniu naprawczym. Maska Authent wykorzystywana 
w zabiegu stymuluje namnażanie komórek macierzystych. Zabieg wyraźnie 
poprawia kontur twarzy, wyostrza rysy podbródka, wygładza linie 
i zmarszczki, spektakularnie nawilża, odżywia i ujędrnia skórę. 
Zabieg składa się z peelingu twarzy, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski, masażu 
dłoni.
Czas: ok. 90 min Cena: 690 zł



[COMFORT ZONE] – czyli komfort dla skóry twarzy

Hydramemory - pamięć wodna
Głęboko nawilżający zabieg na twarz, szyję i dekolt, którego rezultatem jest 
przywrócenie hydro-równowagi oraz młodego, promiennego wyglądu skóry.
Zabieg składa się z peelingu, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski.
Czas: ok. 60 min Cena: 280 zł

RRecover Touch - ochrona przeciwstarzeniowa
Zabieg neutralizujący wolne rodniki, odżywiający tkanki z równoczesnym 
uspokojeniem i nawilżeniem. Ulga dla skóry narażonej na intensywny stres.
Zabieg składa się z peelingu, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski.
Czas: ok. 60 min Cena: 300 zł

Sublime skin - deluxe lift
Zabieg odmładzający o działaniu wygładzającym i liftingującym.  
WW połączeniu z ekskluzywnym masażem ACTIVE LIFT MASSAGE, stymuluje 
odnowę komórkową oraz pozwala zachować odpowiedni owal twarzy. 
Skuteczność  i wyspecjalizowane działanie gwarantują podwójny peeling 
w połączeniu z witaminą C oraz innowacyjna dwufazowa maska peel- off.
Zabieg składa się z peelingu, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski.
Czas: ok. 75 min Cena: 390 zł

Sacred Nature - organiczna pielęgnacja
OOrganiczny zabieg odmładzający wykorzystujący bogactwo natury  
w oparciu o czyste, ekologiczne surowce wyróżnione prestiżowym 
certyfikatem Ecocert®. Pozostawia skórę miękką, elastyczną, wyraźnie
promienną i odmłodzoną.
Zabieg składa się z peelingu, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski.
Czas: ok. 60 min Cena: 260 zł

* peeling kawitacyjny do zabiegu/ oczyszczanie manualne
      Cena: 40 zł



Academie – czyli szacunek do tradycji
To francuska marka z ponad 80-letnią tradycją tworzenia najwyższej jakości 
kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. Założona przez farmaceutę 
Georgesa Gay do dziś pozostaje jedyną, całkowicie niezależną i rodzinną 
francuską firmą kosmetyczną, która dzięki własnym laboratoriom i fabryce 
tworzy bezpieczne i skutecznie działające preparaty, zaspokajające potrzeby
kkażdego rodzaju skóry.

Zabieg łagodzący
Zabieg obkurczający naczynka krwionośne, przeznaczony dla skór 
szczególnie wrażliwych i naczynkowych. Zastosowana w zabiegu ampułka 
z koncentratem kasztanowca, szyszką cyprysu i wyciągiem z lipy wycisza 
podrażnioną cerę i zmniejsza zaczerwienienia.
Zabieg składa się z peelingu, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski.
CCzas: ok. 50 min Cena: 260 zł

Zabieg oczyszczająco-matujący 
Zabieg oczyszczający przeznaczony dla skór tłustych i problematycznych. 
Natychmiast oczyszcza i normalizuje wydzielanie sebum. Dzięki 
zastosowaniu ampułki z propolisem hamuje rozwój bakterii oraz zapobiega
powstawaniu zaskórników.
Zabieg składa się z peelingu, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski.
CCzas: ok. 50 min Cena: 260 zł

Zabieg odmładzająco-liftujący  
Zabieg przeznaczony dla skór dojrzałych. Zawiera koktajl składników 
aktywnych przeciwdziałających starzeniu się skóry. Dzięki zawartości 
wyciągu z białej herbaty o działaniu antyoksydacyjnym oraz składnikom 
aktywnym ampułki z kwasami omega 3-6-9 zabieg przeciwdziała tworzeniu 
się zmarszczek oraz silnie regeneruje i pobudza procesy naprawcze w skórze.
Zabieg sZabieg składa się z peelingu, masażu twarzy, szyi i dekoltu, maski.
Czas: ok. 50 min Cena: 260 zł

Ekspresowy zabieg odświeżający
Ten 30 minutowy zabieg oczyszcza, eksfoliuje i odnawia skórę dzięki trzem 
produktom z innowacyjną strukturą. Ponadto w relaksujący sposób
modeluje twarz.
Zabieg składa się z peelingu i maski.
CCzas: 30 min Cena: 170 zł
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Zabiegi podstawowe:

Peeling kawitacyjny z rozświetlającą maską algową  
Czas: ok. 45 min Cena: 150 zł
 
Henna komplet        
Cena: 65 zł

Henna bHenna brwi         
Cena: 35 zł

Henna rzęs         
Cena: 35 zł

Regulacja brwi       
Cena: 25 zł

SPA_dłoni i stóp:

MManicure bez malowania/ z malowaniem      
Czas: ok.45/ 60 min Cena: 55/ 70 zł

Manicure Hybrydowy by OPI        
Czas: ok. 60 min Cena: 100 zł

Manicure MEN              
Czas: ok.45 min Cena: 55 zł

Pedicure bez malowania/ z malowaniem          
CCzas: ok. 60/ 75 min Cena: 120/ 130 zł

Pedicure hybrydowy by OPI         
Czas: ok. 90 min Cena: 160 zł

Pedicure MEN                 
Czas: ok. 75 min Cena: 120 zł

Odżywczy zabieg dla suchych dłoni         
Czas: ok. 30 min Cena: 90 zł

ZZdjęcie lakieru hybrydowego
Czas: ok. 20 min Cena: 30 zł



Depilacja:

Całe nogi 
Cena: 100 zł

Uda 
Cena: 70 zł

Łydki 
CCena: 65 zł

Bikini 
Cena: 60 zł

Bikini brazylijskie  
Cena: 100 zł

Plecy 
Cena: 100 zł

KKlatka piersiowa 
Cena: 75 zł

Ręce 
Cena: 70 zł

Przedramiona 
Cena: 50 zł

Pachy 
CCena: 40 zł

Broda 
Cena: 20 zł

Wąsik 
Cena: 25 zł

Twarz 
Cena: 50 zł
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Pielęgnacja  twarzy:

Sacred Nature – organiczna pielęgnacja [Comfort Zone]
Zabieg odżywczy i ochronny. Dedykowany jest dla każdego typu skóry.
Czas: ok. 60 min Cena: 260 zł

Recover Touch - ochrona przeciwstarzeniowa  [Comfort Zone]
Zabieg o działaniu odżywiającym i uspokajającym, doskonale nawilża skórę twarzy.
CCzas: ok. 60 min Cena: 300 zł

Zabieg łagodzący [Academie] 
Zabieg obkurczający naczynka krwionośne, idealny dla skór szczególnie
wrażliwych i naczynkowych.
Czas: ok. 50 min Cena: 260 zł

Zabieg oczyszczająco-matujący [Academie]
Zabieg oczyszczający przeznaczony dla skór tłustych i problematycznych.
CCzas: ok. 50 min Cena: 260 zł

Pielęgnacja  ciała:

Sacred Nature – holistyczny rytuał twarzy i ciała [Comfort Zone]
Odżywczy zabieg ochronny. Przeznaczony do każdego typu skóry.
Czas: ok. 90 min Cena: 350 zł

Detoks i energia [Aromatherapy] 
Zabieg idealZabieg idealny podczas spodku formy i energii. Nadaje skórze miękkość 
oraz pozostawia uczucie odświeżenia. 
Czas: ok. 60 min Cena: 270 zł



Masaże_relaksacyjne:

Autorski masaż SPA_larni 
Masaż wykorzystuje techniki relaksacyjne i terapeutyczne. Jest odpowiedzią 
na potrzeby naszych Gości
Czas: ok. 75 min Cena: 250 zł

Aromatyczny masaż świecą 
PPielęgnacja skóry w czystej postaci. Doskonale odżywia i nawilża każdy rodzaj skóry.
Czas: ok. 60 min Cena: 230 zł

Masaż klasyczny ciepłym olejem/ masłem Shea
Masaż wykorzystuje techniki relaksacyje i terapeutyczne. 
Czas: ok. 30/ 60 min Cena: 100/ 190 zł

Masaż gorącymi kamieniami 
Stymuluje źródłem energii w ciele. Pozwala na odprężenie i uwalnia napięcie.
CCzas: ok. 30/ 60 min Cena: 150/ 220 zł

Masaż stóp/ dłoni/ głowy
Czas: ok. 30 min Cena: 80 zł

Masaże_terapeutyczne:

Masaż głęboki
Czas: ok. 30/ 60 min Cena: 130/ 200 zł

Masaż leczniczy/ sportowy
CCzas: ok. 30/ 60 min Cena: 130/ 200 zł

Masaż kijami brzozowymi [PINO]
Rozładowuje napięcie, stymuluje metabolizm oraz ujędrnia skórę.
Czas: ok. 60 min Cena: 230 zł

Detoksykujący masaż bańkami [PINO]
Intensywny masaż doskonały podczas diety i braku energii. 
Czas: ok. 60 min Cena: 230 zł



Pielęgnacja stóp i dłoni:

Manicure MEN              
Czas: ok. 45 min Cena: 55 zł

Pedicure MEN            
Czas: ok. 75 min Cena: 120 zł

Odżywczy zabieg dla suchych dłoni          
CCzas: ok. 30 min Cena: 90 zł






