Welcome to the

PR1ME SPA

www.pr1me.pl

NATYCHMIASTOWE UPIĘKSZENIE / INTENSIVE BEAUTY

AUTORSKA PIELĘGNACJA PR1ME BY YONELLE / ORIGINAL CARE PR1ME BY YONELLE
BŁOGI LUKSUS / BLISSFUL LUXURY


500 PLN

(z peelingiem / with peeling)

/ 130 min

+Upominek kosmetyczny o wartości 50 PLN / A cosmetic gift worth 50 PLN

Wybrany masaż peelingujący LUX 2 W 1 + zabieg pielęgnacyjny twarzy z kategorii PREMIUM.
Selected 2 IN 1 LUX peeling massage + face treatment from the PREMIUM category.

PRZED WAŻNYM SPOTKANIEM / BEFORE AN IMPORTANT MEETING 300 PLN / 60 min
Ekspresowy zabieg pielęgnacyjny twarzy do cery poszarzałej, zmęczonej, z pierwszymi oznakami
starzenia. Dodatkowo masaż karku oraz maska na dłonie doskonale przygotowują i relaksują
przed ważnym wyjściem.
Express face care for gray, tired skin, with the first signs of aging. In addition, neck massage and a
mask for hands perfectly prepare and relax before an important meeting.

ODETCHNIJ PO PODRÓŻY / TAKE A BREAK AFTER THE TRAVEL

260 PLN / 75 min

Polecany dla osób spędzających długi czas w pozycji siedzącej, skarżących się na bóle pleców
i karku. Zastosowanie maski hydroinfuzyjnej to idealny sposób na pozbycie się widocznych
skutków zmęczenia na twarzy.
Recommended for people who spend a long time in a sitting position, complaining of back and neck
pain. Hydroinfusion mask is the perfect way to get rid of the visible effects of fatigue on the face.

PIELĘGNACJA TWARZY YONELLE / YONELLE FACE TREATMENTS

ZABIEGI PREMIUM

H2O INFUSION EXPRESS / H2O INFUSION EXPRESS

BIOFUSION SECOND SKIN / BIOFUSION SECOND SKIN

STREFA MĘŻCZYZN

300 PLN / 75 min

Ekskluzywny zabieg biologicznie regenerujący z witaminą C. Idealny dla skóry dojrzałej, suchej
i odwodnionej oraz skłonnej do podrażnień. Radykalnie poprawia nawilżenie, elastyczność i jędrność.
Cera po jednym zabiegu jest rozjaśniona i młodzieńczo rozświetlona.
Biological regenaration for mature, dry and dehydrated, prone to irritation skin.
Effect of spectacular moisturization, the skin is evenly toned, it is brightened and luminous.

MAN-ESTETHIC / MAN-ESTETHIC

240 PLN / 60 min

Doskonały zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic oczu. Działa rewitalizująco
i antystresowo, pobudza metabolizm. Zmniejsza widoczność „worków“ i cieni pod oczami. Masaż
twarzy i karku relaksuje całe ciało.
Biological renewal. Revitalizes, removes stress, stimulates metabolism and brings relief to tired
eyelids. Eliminates under-eye bags and shadows.

MAN-VITALIC / MAN-VITALIC

220 PLN / 60 min

Zabieg głęboko oczyszczający i wygładzający powierzchnię skóry z silnym nawilżaniem.
Poprawia kondycję skóry, nadaje męskiej twarzy świeży i zadbany wygląd.
Deeply cleanses and plumps the surface of the skin, intensely moisturizes, refreshes and reduces the
appearance of pores.

MANDEL LIFT PEEL / MANDEL LIFT PEEL 
MEDESTHETIC PRO

300 PLN / 75 min

Nowatorski zabieg nawilżający i spłycający zmarszczki z kwasem hialuronowym i kolagenem.
Błyskawicznie rewitalizuje cerę zmęczoną, idealnie ją odświeża i wygładza.
Instantly revitalizing treatment for fatigued skin.
Instantly improved elasticity, hydration and tone of mature skin and reduced wrinkles.

Całoroczny zabieg liftingujący z zastosowaniem kwasu migdałowego.

240 PLN / 60 min

Głęboko oczyszcza i wycisza stany zapalne skóry. Nadaje aksamitną gładkość i wyrównuje koloryt.
Lifting treatment with mandelic acid, regulates the secretion of sebum, sensationally smoothes
and gives fresh color.

MANDEL EXPRESS PEEL / MANDEL EXPRESS PEEL 

180 PLN / 30 min

Ekspresowy zabieg rewitalizujący i wygłądzający powierzchnię skóry łącznie z wrażliwą czy
naczynkową. Rozjaśnia i ożywia skórę, przywracając jej zdrowszy wygląd.
The treatment immediately smooths the skin surface. Brightens and evens the skin tone.
Awakens the skin to life, restoring its healthier look.

PIELĘGNACJA TWARZY YONELLE / YONELLE FACE TREATMENTS
CONTRA-REDNESS / CONTRA-REDNESS

220 PLN / 60 min

PRO&CONTRA

Zabieg regenerujący i obkurczający naczynka. Redukuje zaczerwienienia skóry, rozjaśnia, regeneruje
i wygładza naskórek. Doskonały również przed wyjściem.
Regenerating treatment with capillary shrinking effect.
Perfectly reduces skin redness, brightens it, regenerates and smooths out the epidermis.

PRO-VITAL / PRO-VITAL

220 PLN / 60 min

Zabieg głęboko nawilżający i wygładzający. Doskonały do każdego typu skóry z objawami

odwodnienia, wysuszenia i dyskomfortu. Skuteczny w przypadku podrażnienia skóry wrażliwej.
Odświeża koloryt skóry i poprawia elastyczność.
Moisturizing treatment. The ideal solution to achieve a smoother skin, quickly improves symptoms
of dehydration, drying, hydo-lipidic imbalance and discomfort in all skin types.

CONTRA-AGE / CONTRA-AGE 

220 PLN / 60 min

Stymulujący zabieg przeciw starzeniu się skóry, z kwasem hialuronowym o trzech wielkościach
cząsteczek. Cera staje się bardziej jędrna i elastyczna.
Anti-aging treatment, with hyaluronic and glycolic acid, for all skin types.

EKSPRESS BEAUTY

SOS WOKÓŁ OCZU / S.O.S. AROUND THE EYES 

50* PLN

Intensywnie ujędrnia, spektakularnie rozjaśnia skórę wokół oczu.
Odświeża nadając młodszy, wypoczęty wygląd. Polecany również w czasie zabiegów na ciało.
Provides intensive firming. Gives a great effect of brightened and refreshed skin.
Makes the skin look younger and well rested.

PEELING KAWITACYJNY TWARZY / CAVITATION PEELING

50* PLN

Delikatne i bezbolesne usuwanie martwego naskórka i nadmiaru sebum przy pomocy
ultradźwięków. Skóra jest odświeżona, dogłębnie oczyszczona oraz wygładzona. Mikromasaż
poprawia krążenie skóry, doskonale ją dotleniając i nawilżając. Peeling skutecznie regeneruje skórę,
rozjaśnia przebarwienia, wzmaga produkcję kolagenu, wygładza zmarszczki i odmładza skórę.
Gentle and painless removal of dead skin and excess sebum using ultrasounds. The skin is
refreshed, thoroughly cleansed and smoothed. Micromassage improves blood circulation, perfectly
oxygenating and moisturizing. Peeling effectively regenerates the skin, lightens discolorations,
enhances collagen production, smoothes wrinkles and rejuvenates the skin.

3900 z pokoju hotelowego
Dial 3900 from your room telephone

* jeśli zabieg jest realizowany równocześnie z innym zabiegiem lub masażem
* if the procedure is performed simultaneously with another treatment or massage

PR1ME Fitness & Wellness
Radisson Collection Hotel, Warsaw
ul. Grzybowska 24, 00-132 Warszawa
tel. +48 22 321 87 75
klub@pr1me.pl

3900 z pokoju hotelowego
Dial 3900 from your room telephone

Cennik obowiązuje od 1.05.2019

