




i: twarz





— A czy ty w ogóle powinnaś wejść do środka? — (…) 
— Od tego, widzisz, właściwie wszystko się zaczyna.

Lewis Caroll, Alicja w Krainie Czarów
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8 Skóra jest jak LUSTRO naszego 
zdrowia, wieku i kondycji. Odbija 
się w niej czas, dieta, stres, styl 
życia, a także otoczenie, w którym 
żyjemy. I choć nie mówi się o tym 
głośno- świat ocenia nas po wyglą-
dzie. Jeżeli czujesz się naturalnie 
atrakcyjna, emanujesz pewnością 
siebie i charyzmą. 

Dlatego zrównoważona dbałość 
o kondycję skóry twarzy i ciała, 
z myślą o jak najskuteczniejszym 
wydłużeniu jej młodości, jest 
naszym priorytetem.

Quadrille spa to jedyna stre-
fa w naszym hotelu, gdzie nie 
czarujemy. To świat stworzony 
dla Alicji, jako kraina świadomych 
i indywidualnych wyborów oraz 
„twardych” dowodów. Czasu nie 
oszukamy, ale możemy go dobrze 
wykorzystać dla wypracowania 
trwałych efektów, niezależnie czy 
zależy Ci na oczyszczeniu, odmło-
dzeniu, czy po prostu odpoczynku. 

Wybierz coś dla Siebie i sprawdź 
co jest po drugiej stronie lustra…
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Ludzi rozpoznaje się zwykle po rysach twarzy (…)

Lewis Caroll, Alicja w Krainie Czarów





11krok i: oczyszczanie i złuszczanie 

Oczyszczanie i złuszczanie to w Quadrille spa podstawa pielęgna-
cji, rewitalizacji oraz zrównoważonego podejścia do odmładzania 
skóry twarzy, wg koncepcji SLOW AGING. Najnowsze technologie 
połączyliśmy z tradycyjnymi formami złuszczania naskórka, tak aby 
stworzyć ofertę skutecznych i efektywnych zabiegów dopasowanych 
do indywidualnych potrzeb. 

Wszystkie zabiegi z tej grupy obejmują obszar skóry twarzy, szyi 
i dekoltu.



12 hydrafacial sensitive – 
oczyszczanie & ekstremalne nawilżenie

Z kompleksem kwasu hialuronowego dla skóry suchej i odwod-
nionej oraz dla wyrównania kolorytu skóry wrażliwej i skłonnej do 
przebarwień.

czas: 45 minut cena: 250 pln

hydrafacial intensive – 
podwójne oczyszczanie 

Połączenie mechanicznego złuszczania metodą mikrodermabrazji 
z chemicznym peelingiem glikolowo-salicylowym, daje niemalże 
natychmiastowy efekt intensywnego złuszczania i wygładzenia skó-
ry bez podrażnień. Zabieg szczególnie polecany dla skór problema-
tycznych i trądzikowych.

czas: 45 minut cena: 350 pln

hydrafacial anti age –
oczyszczanie & odmładzanie 

Alternatywa dla botoksu z serum Dermabuilder z naturalnym kola-
genem. Poprzez stymulację fibroblastów zabieg odnawia matrycę 
skóry, poprawiając jej jędrność i elastyczność. Idealny wariant 
rewitalizacji skóry dojrzałej, ważny element zrównoważonej terapii 
Slow-Aging.

czas: 60 minut cena: 450 pln

active pureness & kawitacja –
To kompleksowa terapia normalizująco-oczyszczająca marki [comfort zone] oparta na 
aktywnej witaminie C oraz białej i zielonej glince, wzmocniona delikatnym złuszczaniem 
metodą kawitacji. Zabieg głęboko oczyszcza, wyrównuje pracę gruczołów łojowych i mato-
wi skórę. Przeznaczony do pielęgnacji skóry zanieczyszczonej, tłustej oraz wrażliwej.

czas: 75 minut cena: 300 pln

hydrafacial 
nowa generacja oczyszczania i regeneracji skóry

Unikalne połączenie hydrodermabrazji (złuszczania naskórka) 
z infuzją składników aktywnych i antyoksydantów dobranych indy-
widualnie do problemu skóry. To perła wśród naszych zabiegów 
oczyszczających – ekspresowy efekt bez podrażnienia skóry. Dzięki 
zastosowaniu specjalistycznych składników aktywnych możemy 
dopasować zabieg indywidualnie do specyfiki Twojej skóry. Wspól-
nie z terapeutą wybierz wariant odpowiedni dla Ciebie w tej chwili.
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dermiumlab 
peelingi medyczne

Odmładzanie poprzez złuszczanie. Peeling medyczny (przede 
wszystkim na bazie kwasów owocowych) powoduje w krótkim cza-
sie złuszczanie, a w konsekwencji przyspieszenie odnowy komór-
kowej. Efekt zabiegu zależy przede wszystkim od odpowiednio 
dobranego produktu i stężenia, dlatego w Quadrille spa zabiegi te 
polecamy głównie jako element długoterminowej terapii zoriento-
wanej na cel, dopasowując produkt indywidualnie spośród kwasów 
najwyższej jakości firmy Selvert Thermal.

peeling depigmentujący – 
mieszanka kwasu mlekowego i kwasu migdałowego.

Obydwa hamują syntezę melaniny (tworzenie się plam) i działają na 
zdeponowaną już melaninę (powstałe już przebarwienia). 
czas: 30 minut cena: 180 pln

peeling na skórę podatną na trądzik – 
mieszanka kwasu salicylowego i kwasu migdałowego, 

Ma właściwości normalizowania ilości tłuszczu w mieszkach łojo-
wych i neutralizowania Propinebacterium acnes, odpowiedzialnych 
za infekcję trądzikową. Redukuje powierzchowne blizny trądziko-
we.

czas: 30 minut cena: 200 pln

peeling anty-starzeniowy – 
jego celem jest przywrócenie skórze świetlistości i elastyczności oraz 
eliminowanie cienkich zmarszczek. 

Efekt uzyskujemy dzięki połączeniu następujących kwasów: 

 › Kwas salicylowy – przyśpiesza eliminację korneocytów
 › Kwas glikolowy – stymuluje wymianę martwych komórek naskór-

ka na nowe
 › Kwas migdałowy – zwiększa syntezę kolagenu, elastyny i glikoza-

minoglikanów

czas: 60 minut cena: 250 pln



14 krok ii: równowaga i odbudowa

Piękno pochodzi z harmonii wewnętrznej. Narażona na działanie 
czynników zewnętrznych, skóra każdego dnia potrzebuje odpo-
wiednich składników odżywczych i specjalistycznej pielęgnacji, 
dopasowanej nie tylko do wieku i typu skóry, ale również szcze-
gólnych uwarunkowań. Klimatyzacja, praca przy komputerze, 
stres, brak snu mają wpływ na kondycję skóry. Może się okazać, że 
bezproblemowa na co dzień cera - pod wpływem stresu zmieni się 
- będzie wymagać wyciszenia i wyrównania kolorytu. Zabiegi z tej 
grupy stanowią podstawę regeneracji skóry na co dzień, obejmują 
obszar skóry twarzy, szyi i dekoltu.
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hydramemory – 
zabieg intensywnie nawilżający 

przywracająca hydrorównowagę i promienny wygląd.  
Jest przeznaczony dla skóry odwodnionej i suchej

czas: 60 minutcena: 190 pln

prorenew – 
regeneracja z wyciągiem z białka śluzu ślimaka dla wymagających, 
naczyniowych i dojrzałych rodzajów skóry. 

Przywraca skórze różaną barwę, zdrowy młodzieńczy wygląd, 
poprawia teksturę, zwiększa ochronę. Ponadto działa na komórki 
skóry, by przywrócić im energię oraz zwiększyć ich aktywność.

czas: 60 minut cena: 350 pln

vitasperes c – 
zabieg z czystą witaminą C 

Opóźnia proces starzenia się skóry, przyspieszony różnymi uwa-
runkowaniami środowiskowymi. Zabieg zapewnia skórze jędrny 
i „pełny” wygląd, dzięki kuracji zapobiegającej utlenianiu się 
komórek.

czas: 60 minut cena: 290 pln

Wskazówka: jeśli w ostatnim czasie nie korzystałaś z zabiegu oczysz-
czającego jako oddzielnej terapii, każdy z zabiegów z tej grupy możesz 
uzupełnić o peeling kawitacyjny = + 10 minut / 50 pln
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17krok iii: odmładzanie i modelowanie

Quadrille spa prezentuje nową, wysoce skuteczną koncepcję walki 
ze starzeniem skóry: innowacyjne połączenie kilku kompatybilnych 
zabiegów, które widocznie i namacalnie rewitalizują oraz ujędrnia-
ją skórę. Wybraliśmy takie technologie i terapie odmładzające 
i liftingujące, które już po pierwszym zabiegu dają efekt wygładze-
nia zmarszczek i poprawy jędrności i gęstości skóry, skutecznie 
modelują owal twarzy. Ułożone w efektywny, rozłożony w czasie 
program zabiegowy mogą stać się skuteczną alternatywą dla medy-
cyny estetycznej. 
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skin regimen – 
nasz sposób na długowieczność 

Ekspresowy zabieg ujędrniająco – rewitalizujący, który poprzez 
zastosowanie wyjątkowego kompleksu składników aktywnych 
Longevity oraz specjalną technikę masażu Kabat w efektowny 
sposób poprawia gęstość skóry, wyrównuje jej koloryt i pobudza do 
odnowy, przy jednoczesnej relaksacji mięśni. 

czas: 45 minut cena: 250 pln

peptide lift – 
zabieg peptydowy 

Dla skór dojrzałych, mało ujędrnionych, z widocznymi zmarszczka-
mi mimicznymi. Zastosowane peptydy dają efekt mikroujędrnie-
nia. Mają zdolność wzmacniania spójności komórek i moc liftingu 
skóry, dzięki czemu są pomocne w zapobieganiu i ochronie skóry 
przed oznakami starzenia.

czas: 90 minut cena: 450 pln

thermolifting zaffiro – 
lifting bez skalpela

Termolifting skóry z wykorzystaniem głęboko penetrującej 
podczerwieni to bezbolesna i skuteczna metoda odmładzania 
skóry. Podgrzanie dolnych warstw skóry prowadzi do obkurczenia 
włókien kolagenowych – w efekcie skóra natychmiast zagęszcza 
się, zostaje ujędrniona, a zmarszczki wygładzone. Rezultaty są 
widoczne już po paru chwilach od zakończenia zabiegu. Dodatko-
wym rezultatem zabiegu jest zwiększenie produkcji naturalnego 
kolagenu w skórze aż o 30%, dlatego ostateczne efekty odmładzania 
można zauważyć w terminie od 3 do 6 miesięcy po wykonaniu całej 
serii zabiegów. Dla skóry w wieku 25-35 lat wystarczający jest jeden 
zabieg. Dla zwiększenia i utrwalenia efektów dla skóry dojrzałej 
skorzystaj z serii 2-3 zabiegów Zaffiro lub połącz je z terapią Surgen.

twarz ¦ czas: 60 minut cena: 1000 pln*

twarz·szyja·dekolt ¦ czas: 80 minut cena: 1600 pln*

okolice oczu/ust ¦ czas: 30 minut cena: 600 pln*

seria 4 zabiegów 

twarz ¦ cena: 3400 pln

twarz·szyja·dekolt ¦ cena: 5400 pln

okolice oczu/ust ¦ cena: 2000 pln
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surgen – 
modelowanie poprzez mikronakłuwanie

Surgen to efektywne i krótkie zabiegi, które skutecznie redukują 
efekty starzenia się skóry dzięki wykorzystaniu innowacyjnej tech-
nologii energii hybrydowej, pozwalającej na wypełnienie zmarsz-
czek oraz uzyskanie efektu mini liftingu. Mikroigłowa fala radiowa 
wraz z impulsem elektrycznym powodują podniesienie pH skóry 
i kontrolowane mikrouszkodzenia, co w efekcie stymuluje skórę do 
aktywizacji procesu gojenia i produkcji kwasu hialuronowego oraz 
elastyny. Po zabiegu wzrasta spoistość skóry, następuje redukcja 
zmarszczek, pojawia się naturalny efekt wypełnienia skóry. To tzw. 
„must have” w terapii anti-aging dla skóry dojrzałej. 

twarz ¦ czas: 45 minut cena: 800 pln*

twarz·szyja·dekolt ¦ czas: 60 minut cena: 1400 pln*

*Seria 3 zabiegów 

twarz ¦ cena: 1700 pln

twarz·szyja·dekolt ¦ cena: 2900 pln

rozstępy/blizna po cesarskim cieciu ¦ cena: 1200 pln

endermolift twarz –
ujędrniający i liftingujący zabieg z wykorzystaniem technologii 
endermologii, który zwiększa mikrokrążenie, modeluje i poprawia owal 
twarzy, a także redukuje obrzęki. 

Wykonany w serii minimum 10 zabiegów daje efekt zagęszczenia, 
zapobiega starzeniu się skóry. Może być stosowany również jako 
masaż uzupełniający do zabiegu pielęgnacyjnego, dopasowanego 
do potrzeb skóry – jako wzmocnienie efektu anti-aging. 

twarz·szyja·dekolt ¦ czas: 60 minut cena: 160 pln* 



20 krok iv: zainspiruj się

Pamiętaj, że młodszy wygląd, promienna cera oraz wygładzone 
zmarszczki to nie efekt pojedynczych zabiegów. To efekt wspólnej 
pracy i proces, którego głównym kreatorem jesteś Ty!

Z myślą o Tobie skomponowaliśmy w Quadrille spa kilka specja-
listycznych programów dopasowanych do potrzeb skóry twarzy 
i zorientowanych na uzyskanie maksymalnego efektu: rozświetle-
nia, spłycenia zmarszczek, poprawy jędrności skóry. Nasze progra-
my to połączenie wzajemnie uzupełniających się zabiegów realizo-
wanych w dłuższym czasie. Zapytaj o aktualne programy w recepcji 
spa. 

Podczas konsultacji z naszymi terapeutami możesz spersonalizo-
wać swój osobisty program. Jeżeli zechcesz, nasi terapeuci pokażą 
Ci kilka technik masażu twarzy, który możesz wykonywać w domu, 
aby na dłużej utrzymać pożądany efekt; podpowiedzą wskazówki do 
diety Anti-aging lub pomogą Ci dobrać pielęgnację domową jako 
kontynuację terapii.



21specialite! 
oczy zwierciadłem duszy 

Oczy to zwierciadło duszy. To oczy mówią najwięcej o naszym 
stanie ducha i kondycji. Praca przy komputerze, nadmierny stres, 
czy brak snu powodują większą ilość zmarszczek i opuchliznę na 
twarzy. Już teraz zadbaj o młode i radosne spojrzenie!

odmłodzone oczy – 
zaffiro plus

To wyjątkowe połączenie odświeżenia skóry twarzy i intensywne-
go, natychmiastowego wygładzenia zmarszczek wokół oczu. To 
zabieg odmładzający na okolice oczu z wykorzystaniem technologii 
termoliftingu Zaffiro i nawilżającej pielęgnacji dla całej twarzy 
Hydrafacial Sensitive.

czas: 90 minut cena: 700 pln

primordiale eye –
zrelaksowane spojrzenie

Odświeżający, dający natychmiastowy efekt zabieg na okolice oczu. 
Eliminuje opuchliznę, oznaki zmęczenia i rozświetla spojrzenie. 

czas: 30 minut cena: 150 pln  
*dodatek do zabiegu na twarz cena: 110 pln 
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ii: ciało





Wszystko jest możliwe, trzeba tylko wiedzieć 
o sposobach więcej. 

Lewis Caroll, Alicja w Krainie Czarów





27krok i: oczyszczanie i odtruwanie

Skóra to największy organ człowieka. Ważne jest, aby była zadbana 
i gładka, powinna być ponadto w dobrej kondycji, ponieważ przez 
skórę Twój organizm wymienia z otoczeniem różne substancje; 
z jednej strony - wydala toksyny, odpady metaboliczne i nadmiar 
wody, z drugiej - przez skórę wchłaniamy minerały i substancje 
odżywcze. Peelingi i zabiegi to przygotowanie skóry do regeneracji. 
W zależności od Twojej aktualnej potrzeby możesz wybrać zabieg 
peelingujący i oczyszczający skórę-jako preludium do kolejnych 
zabiegów regenerujących lub taki, który działa detoksykująco na 
cały organizm.
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po prostu peeling
à la carte

peeling wulkaniczny –
poznaj terapeutyczne właściwości proszku wulkanicznego, który 
złuszcza, odżywia i regeneruje.

regenerujący peeling solny – 
sól morska stymuluje mikrokrążenie skóry i pomaga usunąć 
nadmiar płynów i toksyn.

cukrowy peeling wygładzający – 
usuwa martwe, szare komórki z powierzchni ciała, pozostawiając 
skórę gładką i jedwabistą.

czas: 30 minut cena: 120 pln

Wskazówka: Jeśli chcesz zwiększyć efektywność zabiegu – uzupełnij proces  
oczyszczania poprzez wizytę w saunie lub łaźni parowej przed lub po zabiegu.

spróbuj sam!
peeling indywidualny w łaźni parowej 

Peelingi indywidualne to idealna propozycja dla Ciebie, jeśli chcesz 
samodzielnie wykonać zabieg podczas korzystania z naszej łaźni 
parowej. Masz możliwość wyboru jednej z mieszanek do peelingu 
à la carte: 

 › peeling solno-olejowy o zapachu pomarańczy, limonki lub mali-
ny. 

Recepcjonistka spa pomoże Ci dokonać wyboru i udzieli odpo-
wiednich instrukcji. Zapytaj także o nasze cykliczne oczyszczające 
Rytuały Saunowe. 

cena: 25 pln 



29krok ii: równowaga i slow age

Skóra chroni nasz organizm przed szkodliwymi czynnikami, a my 
z kolei powinniśmy ją chronić i poświęcać jej szczególną uwagę. 
Poddaj swoją skórę najbardziej odmładzającym, odświeżającym 
i regenerującym zabiegom, jakie matka natura ma do zaoferowania 
i odkryj w sobie piękno pochodzące z wewnętrznej równowagi. 
Niezależnie od tego, jaki zabieg wybierzesz, stanie się on prawdziwą 
ucztą, wprowadzającą w stan relaksu i odprężenia. Każdy z nich 
cudownie poprawia samopoczucie. 
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aromasoul – 
aromatyczny dotyk

Głęboko nawilżający zabieg antystresowy. Drogocenne właściwości 
oleju z amarantusa oraz kompozycji olejków eterycznych głęboko 
drenują skórę i odżywiają ją, dzięki czemu staje się przyjemnie 
miękka i aksamitna w dotyku, a przy tym na długo zostaje otulona 
kuszącym zapachem. 

czas: 75 minut cena: 280 pln

droga ku… regeneracji – 
żółto-złocisty rytuał zainspirowany drogocennym Bursztynem Bałtyckim

Dobre samopoczucie ciała łączy się z dobrym samopoczuciem umy-
słu, dzięki kuszącemu ZAPACHOWI BURSZTYNOWEGO SZYKU, 
magnetycznej bursztynowej harmonii, która daje ciepło, pochodzące 
z ogrodu wypełnionego kwiatami irysa i białej lilii. 

czas: 60 minut cena: 250 pln

regimen – 
rewitalizująca terapia anty-age dla ciała          

Ekspresowy zabieg na ciało, który dzięki specjalnemu komplekso-
wi przeciwstarzeniowych składników aktywnych oraz wyjątkowej 
technice masażu Kabat w efektywny sposób poprawia gęstość skóry, 
odżywia i pobudza skórę do pełnej odnowy przy jednoczesnej relak-
sacji mięśni. 

czas: 60 minut cena: 250 pln



31krok iii: modelowanie i regeneracja

Nasza propozycja dla tych, którzy chcą stracić trochę centymetrów, 
wyszczuplić sylwetkę, ujędrnić skórę, pozbyć się toksyn, cellulitu 
lub zastojów wodnych. To zabiegi skoncentrowane na modelowa-
niu sylwetki i ujędrnieniu skóry. Specjalnie skomponowane z kilku 
zabiegów programy, mogą dać spektakularne efekty. Nie oznacza to 
jednak, że nie warto skorzystać z tych zabiegów pojedynczo. Samo-
dzielnie, mogą stać się efektywną cegiełką Twojego indywidualnego 
programu antycellulitowego lub wyszczuplającego, który rozpocz-
niesz w Quadrille spa, poznając nowe techniki i próbując nowych 
składników aktywnych.
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body strategist cellulite – 
walka z cellulitem         

Zabieg, który dzięki ekstraktowi z czarnego pieprzu oraz substan-
cjom drenującym i aktywującym spalanie tłuszczów rewelacyjnie 
sprawdza się w terapii cellulitu, nawet w zaawansowanym stadium. 
Zalecany w ramach programów antycellulitowych oraz jako samo-
dzielny zabieg redukujący tkankę tłuszczową. Zabieg występuje 
w kilku wariantach, dopasowanych do morfotypu człowieka, typu 
i stadium cellulitu, a także etapu terapii. Wspólnie z terapeutą 
wybierzesz wariant odpowiedni dla Ciebie:

 › Intensywny drenująco-wyszczuplający
 › Odżywczo-remodelujący z maska algową 

czas: 75 minut cena: 300 pln

delikatessen – 
termalny koktajl z cytrusów w czerwonym winie

„Apetyczny“ zabieg detoksu, oczyszczania, odnowy oraz zdrowego 
odżywiania skóry ciała składnikami typowymi dla naszej diety: 
winogrona, ananasy, grejfruty, cytryny, pomarańcze. Specjalnie 
wyselekcjonowane składniki – witaminy i minerały w zabiegu 
działają oczyszczająco, przeciwstarzeniowo i regenerująco. Ponadto, 
zabieg wzmacnia naczynia krwionośne, poprawia krążenie, reduku-
je tkankę tłuszczową, wzmacnia i ujędrnia skórę.

czas: 75 minut cena: 280 pln

endermologia lpg –
Jedyna w swoim rodzaju technika high–tech bezbolesnej, bezin-
wazyjnej, skutecznej walki z oznakami cellulitu, a także modelo-
wania sylwetki i poprawy jędrności skóry. Endermologia to rodzaj 
mechanicznego masażu, wykorzystującego podciśnienie, w trakcie 
którego za pomocą specjalnych rolek stymuluje się uwalnianie 
w tkance łącznej krążenie żylne i limfatyczne oraz usuwanie toksyn 
i tłuszczu, reaktywuje produkcję kolagenu i elastyny, w celu uję-
drnienia i poprawy struktury skóry. 

Dla satysfakcjonującego efektu wymaga odpowiedniej ilości powtó-
rzeń, dlatego w Quadrille spa zabieg wykonujemy w seriach od 10 
do 20 zabiegów. Dzięki nowoczesnej technologii urządzenia LPG, 
zabieg możemy modelować odpowiednio do oczekiwanych efek-
tów, dlatego też przygotowaliśmy kilka wariantów dla określonych 
partii ciała i Twoich osobistych potrzeb.



33

program antycellulitowy –
To specjalny program umożliwiający stopniowe wygładzenie skóry 
objętej cellulitem i uzyskanie widocznej poprawy jakości skóry. 
Wspaniale komponuje się z zabiegami Body Strategist.

program wyszczuplający – 
Skomponowany indywidualnie w zależności od rodzaju sylwetki 
i skupiony na określonych partiach ciała. Technologia zastosowana 
w tym programie harmonijnie modeluje ciało sprzyja wyszczuple-
niu i ujędrnieniu skóry. Zabieg idealnie sprawdza się w połączeniu 
z dopasowanym indywidualnie zabiegiem Body Strategist lub 
zabiegiem Med Contour.

program ujędrniająco-modelujący – 
Ten ekskluzywny zabieg został opracowany specjalnie dla skóry 
mającej skłonności do wiotczenia. Wskazany dla osób po inten-
sywnym programie odchudzania. Odbudowa struktury skóry 
od wewnątrz daje szybki i wyraźnie widoczny efekt wygładzenia 
i ujędrnienia.

program lekkie i wymodelowane nogi – 
Program drenujący to bardzo dobre rozwiązanie dla osób bory-
kających się z problemami odprowadzania wody w organizmie 
i puchnącymi nogami. Zabieg pobudza krążenie i udrażnia limfę 
oraz pięknie modeluje, a także wygładza skórę. 

program dla mężczyzn – 
Endermologia to nie tylko domena kobiet. Jest zabiegiem doskona-
łym dla mężczyzn, u których tłuszcz gromadzi się głównie w obsza-
rze klatki piersiowej, brzucha i talii. Typowe męskie zasoby tkanki 
tłuszczowej stopniowo ulegają zmniejszeniu i wyszczupleniu, 
czemu towarzyszy ujędrnienie skóry.

czas: 1 zabieg × 40 minut cena: 150 pln

czas: 10 zabiegów × 40 minut cena serii: 1300 pln

czas: 20 zabiegów × 40 minut cena serii: 2000 pln*

Cena kostiumu do zabiegu 100 zł

*cena zawiera odpowiedni do zabiegu kostium 
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med 2 contour – 
odchudzanie na miarę XXI wieku- bez bólu i wysiłku!

Intensywny i wysoce skuteczny zabieg high-tech wspomagający 
odchudzanie i modelujący wybrane partie ciała z wykorzystaniem 
ultradźwiękowej kawitacji do rozbijania i upłynniania komórek 
tłuszczowych. Zabieg powoduje natychmiastowy, wyraźny efekt 
redukcji cellulitu. Wpływa także na zmniejszenie lokalnej otyło-
ści, a także poprawia wygląd skóry. Med Contour Medical niszczy 
komórki tłuszczowe, zatem efekt zabiegu jest stały. Komórki tłusz-
czowe na obszarze zabiegu nie odtwarzają się, przez co nie wystę-
puje efekt „jojo” w tym samym miejscu. 

Wybrana partia ciała: 

brzuch + boczki·pośladki·uda wewnętrzne ¦ czas: 1 h 30 
minut cena: 650 pln*

uda zewnętrzne·pośladki·plecy ¦ czas: 1 h 30 minut cena: 
650 pln*

*Seria 4 zabiegów

czas: 4 zabiegi x 1 h 30 minut cena: 2000 pln

zaffiro body – 
odmładzanie i ujędrnianie 

Thermolifting Zaffiro to spektakularny, nieinwazyjny zabieg 
poprawiający elastyczność, napięcie i ogólną kondycję skóry. 
Poprzez wykorzystanie promieniowania podczerwonego IR zabieg 
podgrzewa włókna kolagenowe, obkurcza je do pierwotnej długo-
ści powodując, że skóra odzyskuje elastyczność i napięcie. Dlatego 
też Zaffiro likwiduje brak elastyczności na wewnętrznej stronie 
ramion, ud oraz obszarach nad kolanami i na brzuchu. Zabieg 
w szybkim czasie przywraca jędrność skórze, np. na brzuchu 
u kobiet po porodzie lub po intensywnej utracie wagi. To także 
ważny element zrównoważonego programu odmładzania skóry 
osób po 40 roku życia. Spektakularne rezultaty alternatywne do 
medycyny estetycznej możemy uzyskać w połączeniu z zabiegami 
Med Contour lub/i Endermologią 

ramiona·biust·kolana ¦ czas: 30 minutcena: 800 pln*

uda·brzuch·pośladki ¦ czas: 60 minut cena: 1200 pln*

*Seria 4 zabiegów

ramiona·biust·kolana ¦ czas: 30 minut cena: 2700 pln*

uda·brzuch·pośladki ¦ czas: 60 minut cena: 4000 pln*
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program pielęgnacji i nowy styl życia

Wg holistycznej koncepcji Quadrille – zrównoważonego podejścia 
do odmładzania, oczyszczania, odchudzania, czy walki z cellulitem, 
sukces zależy nie tylko od odpowiednio dobranych zabiegów, czy 
programu, ale od czasu, a przede wszystkim Twojego zaangażo-
wania i konsekwencji. Gwarantem powodzenia programu mode-
lowania sylwetki jest zrównoważony program ćwiczeń, dlatego 
przygotowaliśmy zestawy i różne opcje treningu personalnego, 
dopasowane do każdego programu w zależności od celu, który 
chcesz osiągnąć oraz Twojej kondycji. 
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pro fit quadrille 
trening personalny* 

Indywidualne ćwiczenia z trenerem personalnym, dzięki któ-
rym możemy wyznaczyć najskuteczniejszą drogę do osiągnięcia 
pożądanych efektów. W Quadrille trening personalny to coś więcej 
niż tylko sesja z trenerem – przygotowaliśmy zestawy ćwiczeń na 
określone partie ciała, które w postaci instrukcji możesz otrzymać 
do domu.

Odpowiednio dobrane ćwiczenia, realizowane przed wybranymi 
zabiegami modelującymi sylwetkę np. Endermologią, czy Med 
Contour znacznie zintensyfikują podjętą kurację. Nasi eksperci się-
gają po różnorodne techniki jako podstawę do opracowania sperso-
nalizowanego programu ćwiczeń. Nasze sprawdzone treningi to 
sesja kondycyjna i spalająca tłuszcz, trening obwodowy, intensywny 
program spalania tkanki tłuszczowej – wspomagający odchudza-
nie, trening brzucha, ud, pośladków, ćwiczenia na kręgosłup ale 
z przyjemnością dopasujemy zestaw ćwiczeń spersonalizowany do 
Twoich celów. 

Sesja treningowa/instruktażowa 
12 indywidualnych treningów personalnych: 1800 pln

w cenie pakietu:

 › 2 skany urządzeniem FitCraft 360 w celu porównania rzeczywistych efektów treningu,
 › coaching dietetyczny,
 › indywidualna opieka trenera przez okres 6 tygodni 
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quadrille: wyjątkowe sesje…
sesja relaksacyjna 

Tak jak ciało potrzebuje treningu, tak nasz umysł i dusza potrze-
bują czasami chwili wytchnienia. W Quadrille spa możesz poznać 
skuteczne techniki relaksu. Delektuj się nimi od czasu do czasu 
w Krainie Alicji i kontynuuj je w domu. Poznaj technikę relaksacji 
mięśni wg dr Jacobsona, doświadcz kąpieli w dźwiękach gongów 
i mis tybetańskich lub skorzystaj z sesji stretchingu, połączonego 
z ćwiczeniami oddechowymi. 

czas: 55 minut cena: 250 pln (możliwa od 3 do 10 osób) 

quadrille: zdrowe sesje dla przyjaciół – 
oczyszczający peeling w łaźni parowej lub wyjątkowy rytuał zapachowy 
w saunie suchej

Wyjątkowe, oczyszczające peelingi w łaźni parowej lub rytuały 
zapachowe w saunie suchej, dostępne na zamówienie dla Ciebie 
i Twoich przyjaciół. Idealny pomysł na zdrowe spotkanie! Doświad-
czenie, które – jeśli raz spróbujesz – pozytywnie uzależnia! 

czas: 45 minut cena od osoby: 25 pln (możliwa od 2- do 6 osób)

Wskazówka: Nasze sesje treningowe i  relaksacyjne są specjalnością wybranych 
terapeutów i dlatego dostępność ich może być ograniczona w określonym czasie. 
Prosimy wiec o rezerwację terminów najlepiej na kilka dni przed planowaną wizytą.
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the men
Nie tylko styl jest ważny. Ochrona skóry odgrywa istotną rolę, a także staje się swego 
rodzaju codziennym „kultem”, dzięki któremu dbamy o swój wygląd. Męska skóra jest 
grubsza i bogata w gruczoły łojowe – nawet zanieczyszczona i z szerokimi porami, jest 
jędrniejsza i bardziej elastyczna niż u kobiet, a także starzeje się wolniej. Jednakże podczas 
codziennego golenia, braku poprawnego traktowania skóry oraz stresującego życia zawo-
dowego, skóra w okresie starzenia jest bardziej podatna na bardziej wyraźne zmarszczki. 
Z tego powodu potrzebuje ochrony, energii i konkretnych zabiegów kosmetycznych.

odtruwający rytuał anty-stresowy – 

Specjalny profesjonalny zabieg do głębokiego oczyszczenia skóry; 
redukuje nieczystości i przywraca równowagę produkcji sebum. 
Dla wszystkich rodzajów skóry w każdym wieku. 

czas: 55 minut cena: 250 pln

anty-starzeniowy rytuał rewitalizujący – 
Specjalny zabieg dla skóry dojrzałej. Przeznaczony do przywróce-
nia napięcia i jędrności męskiej skóry. Obejmuje specjalny masaż 
nacisku opuszkami palców.

czas: 55 minut cena: 280 pln

manicure quadrille men – 
czas: 45 minut cena: 50 pln

pedicure quadrille men – 
czas: 55 minut cena: 90 pln

endermologia –
program dla mężczyzn 

Endermologia to nie tylko domena kobiet. Jest zabiegiem doskona-
łym dla mężczyzn, u których tłuszcz gromadzi się głównie w obsza-
rze klatki piersiowej, brzucha i talii. Typowe męskie zasoby tkanki 
tłuszczowej stopniowo ulegają zmniejszeniu i wyszczupleniu, 
czemu towarzyszy ujędrnienie skóry.

czas: 1 zabieg x 40 minut cena: 150 pln* 

czas: 10 zabiegów x 40 minut cena serii: 1300 pln*

czas: 20 zabiegów x 40 minut cena serii: 2000 pln **

Cena kostiumu do zabiegu 100 zł

* cena kostiumu do zabiegu 100 PLN

** cena zawiera odpowiedni do zabiegu kostium
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ceremonie quadrille
holistyczne rytuały dla twarzy, ciała i ducha

Czas jest luksusem, dlatego stworzyliśmy rytuały, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzy-
stać czas dla siebie. Nasze rytuały to zabiegi na twarz i ciało skomponowane w taki sposób, 
aby odżywić skórę, zregenerować, zrewitalizować mięśnie i zrelaksować ciało i umysł 
w niedługim czasie. To odrobina usprawiedliwionego lenistwa, realna chwila magii, po 
której wracasz do rzeczywistości odmieniona i z nową energią. 

tranquillity – 
głębokie odprężenie i odnowa dla twarzy i ciała

Kompleksowy rytuał na twarz i ciało pozwalający na całkowity 
relaks i odprężenie. Ukojenie dla duszy i ciała – dzięki 
niepowtarzalnej kompozycji olejków eterycznych – która zabierze 
Cię w podróż pełną niezapomnianych doznań. Odżywcza kąpiel 
w mleku oraz bogaty masaż twarzy i ciała korzystający z cudownych 
właściwości olejów i substancji aktywnych, zapewnią nie tylko 
relaks, ale także gwarantują aksamitną i jedwabistą skórą po 
zabiegu. Nuta zapachowa towarzysząca rytuałowi pozwala za 
każdym razem przeżyć niesamowitą podróż w krainę esencji 
i wspaniałych aromatów.

czas: 90 minut czas: 380 pln

sekret natury –
organiczna pielęgnacja twarzy i ciała 

Rytuał dla twarzy i ciała stworzony w oparciu o czyste, ekologiczne 
surowce, wyróżnione prestiżowym certyfikatem Ecocert®. Rytuał 
dopieszcza zmysły, relaksuje mięśnie i pielęgnuje skórę. Drzewna 
nuta cedru i jojoby nadaje mu naturalny zapach, a działanie odżyw-
cze i ochronne idealnie sprawdzi się dla każdego rodzaju skóry, 
nawet bardzo wrażliwej i wymagającej specjalnej pielęgnacji. To 
prawdziwy koktajl młodości. Może stać się nieodłącznym elemen-
tem zrównoważonego trybu życia….

czas: 75 minut cena: 320 pln                                  

skin regiment anty age – 
expresowy rytuał odmładzający dla twarzy i ciała 

Obejmujący twarz i ciało ekspresowy zabieg odmładzający to 
pigułka i wspaniały suplement diety dla skóry dla wszystkich tych 
którzy w krótkim czasie chcieliby wypocząć, odżywić i jednocześnie 
ujędrnić skórę. Dzięki specjalnemu kompleksowi przeciwstarze-
niowych składników aktywnych oraz wyjątkowej technice masażu 
Kabat w efektywny sposób poprawia gęstość skóry, odżywia i pobu-
dza skórę do pełnej odnowy przy jednoczesnej relaksacji mięśni. 

czas: 90 minut cena: 450 pln 
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masaże a la carte 
dla harmonii ciała i umysłu 

Masaże – znane i stosowane już w starożytności – są najskuteczniejszym i najprzyjemniej-
szym sposobem na poprawę zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; poprawiają 
krążenie, rozluźniają mięśnie, uelastyczniają stawy, zmniejszają bóle, relaksują umysł 
i pobudzają zmysły…

quadrille – 
Twój ulubiony masaż 

Autorski masaż; powstał z myślą o osobach pragnących uwolnić się 
od napięcia i bieżącego stresu wynikającego z codziennych, rutyno-
wych prac, stresujących sytuacji oraz nieprawidłowej postawy ciała. 
W tym zabiegu połączyliśmy techniki masażu klasycznego oraz pra-
cę na głębokich tkankach i stawach z charakterystycznymi długimi, 
płynnymi ruchami masażu lomi lomi oraz likwidującymi bóle 
uciskami masażu shiatsu. Całości dopełniają zapach i właściwo-
ści pielęgnujące stosowanej w zabiegu mieszanki olejowej. Masaż 
relaksuje i przywraca równowagę pomiędzy różnymi grupami 
mięśni, harmonizuje emocje, pobudza cyrkulację krwi, metabolizm 
oraz produkcję endorfin. 

To nie jest zwykły masaż – to ceremonia dotyku dla ciała, duszy 
i umysłu.

czas: 90 minut cena: 320 pln

classic – 
tradycyjny, nie znaczy banalny

Klasyczny masaż całego ciała w trzech odsłonach, w którym inten-
sywność i szybkość ruchów oraz dobór odpowiednich balsamów 
i olejków aromaterapeutycznych dopasowujemy do celu, jaki chce-
my osiągnąć oraz Twoich preferencji. Wybierz:

 › classic relax – jeżeli potrzebujesz spokoju i wyciszenia po 
trudnym i stresującym dniu lub lubisz delikatne masaże i techniki 
relaksacyjne, 

 › classic intensive – jeżeli chcesz zrelaksować mięśnie po 
intensywnym treningu, zrewitalizować je i zlikwidować napięcia, 
potrzebujesz dodatkowej dawki energii do działania lub lubisz 
intensywny, głęboki masaż, 

 › classic vital – jeśli chcesz się zrelaksować i zregenerować, ale 
preferujesz intensywniejsze techniki masażu; to połączenie lekkich 
płynnych techniki relaksacyjnych z intensywniejszymi technikami 
klasycznego masażu sportowego.

czas: 55 min cena 200 pln                                   
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no problem! – 
krótka chwila masażu dopasowana do Twoich potrzeb

To częściowy masaż - idealny dla osób, które chcą się zrelaksować 
i zregenerować, ale nie mają dużo czasu. Jest polecany również 
osobom, które odczuwają ból w konkretnym miejscu, walczą 
z cellulitem lub odczuwają zmęczenie nóg. W każdej z powyższych 
sytuacji dobierzemy odpowiedni masaż: częściowy masaż ple-
ców z elementami terapii manualnej, antystresowy masaż głowy 
i karku, odprężający masaż nóg i stóp, masaż z elementami drenażu 
limfatycznego nóg lub rąk dla osób walczących z opuchnięciami, 
intensywny masaż antycellulitowy – po prostu masaż na miarę 
Twoich potrzeb!

czas: 25 minut cena: 120 pln

vital sound massage – 
znajdź swój wewnętrzny balans *

Jest to niecodzienny masaż, w którym wykorzystuje się misy 
dźwiękowe z dalekich Himalajów. Każda z mis ustawiona jest na 
ciele masowanego, po uderzeniu w nią wprowadza drgania w głąb 
ciała. W ciele masaż odczuwany jest jako przyjemna wibracja, która 
faktycznie dociera do napięć znajdujących się wewnątrz organizmu 
rezonując z nimi, a tym samym prowadząc do rozluźnienia. Jest 
także przyjemnym doznaniem akustycznym dzięki wypełnieniu 
pomieszczenia paletą różnorodnych pulsujących wielotonów. 
Szybko wprowadza w głęboki stan medytacji i relaksu, w którym 
dochodzi do odprężenia ciała i myśli. W tym stanie odbieranie 
rzeczywistości daje zupełnie inne spojrzenie na siebie i otoczenie. 
Prowadzi to dalej do wzmocnienia procesów regeneracji, zharmo-
nizowania i wzmocnienia się organizmu.

czas: 60 minut cena: 300 pln

Wskazówka: Nasze masaże są specjalnością wybranych terapeutów i  dlatego 
dostępność ich może być ograniczona w określonym czasie. Prosimy więc o re-
zerwację terminów najlepiej na kilka dni przed planowaną wizytą.

vital stone – 
terapia kamieniami wulkanicznymi

To harmonijne połączenie rozmaitych technik masażu rozgrza-
nymi kamieniami. Doprowadza do pozytywnego przekrwienia 
w każdym rejonie ciała, łagodzi napięcie oraz zmęczenie mięśni 
i stawów, wspomaga ich regenerację, łagodzi stres. Inspirujące 
zwłaszcza dla tych, którzy chcą poznać odczucia na innym pozio-
mie niż w masażu klasycznym.

czas: 55 minut cena: 300 pln
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masaż świecą
Zabieg ten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną odprę-
żenia w luksusowych warunkach, poddając się działaniu aroma-
tycznej świecy o zapachu Brazylijskiego Rytmu, Słodyczy Orientu 
lub Czaru Andaluzji. Wosk pszczeli i olej sojowy zawarty w świecy 
odbudowują naturalną barierę ochronną naskórka, przywracając 
skórze właściwy poziom nawilżenia i odżywienia. To niesamowita 
uczta dla wielbicieli zmysłowych doznań.

czas: 55 minut cena: 300 pln

bio – 
masaż dla przyszłych mam

Specjalne techniki masażu doskonale relaksują, poprawiają krą-
żenie, zapobiegają obrzękom kończyn i łagodzą bóle kręgosłupa. 
Bio olejki wykorzystywane do masażu pielęgnują skórę: nawilżają, 
odżywiają i zapobiegają rozstępom.

czas: 55 minut cena: 200 pln
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we dwoje               
2 dla 2 = 1

Zabiegi, które możemy wykonać w tym samym czasie, w tym samym gabinecie. Wspaniała 
propozycja nie tylko na romantyczny rytuał, ale dla wszystkich podróżujących z przyja-
ciółmi, którzy chcą zrobić coś tylko dla siebie, a jednocześnie nie tracić ani chwili czasu 
ze wspólnego spotkania. Wybierz zabieg, którym chcesz się dzielić z przyjacielem, mamą, 
córką, siostrą, mężem, żoną, narzeczonym… Jeden czas, jeden gabinet – a podwójna przy-
jemność. 

masaż quadrille –
wasz ulubiony masaż 

Autorski masaż powstał z myślą o osobach pragnących uwolnić się 
od napięcia i bieżącego stresu wynikającego z codziennych, ruty-
nowych prac, stresujących sytuacji oraz nieprawidłowej postawy 
ciała. W tym masażu połączyliśmy techniki masażu klasycznego 
oraz pracę na głębokich tkankach i stawach z charakterystycznymi 
długimi, płynnymi ruchami masażu lomi lomi oraz likwidującymi 
bóle uciskami masażu shiatsu. 

czas: 90 minut cena dla dwóch osób: 600 pln 

kraina słodkich terapii – 
czekolada dla dwojga

Ten wyjątkowy masaż prawdziwą, gorzką czekoladą wykonywany 
jest przy akompaniamencie relaksującej muzyki. Gorąca czekolada 
daje niebywały efekt ciepła, rozgrzewając ciało i pobudzając zmysły 
sprawia, że wydzielają się endorfiny- hormony szczęścia. Dzięki 
temu czujemy się bardziej radośni. Czekolada ma również silne 
właściwości odżywcze dla skóry, pobudza mikrokrążenie i ujędrnia 
ciało. Każdy choć raz w życiu powinien doświadczyć dobrodziejstwa 
tego masażu!

czas: 60 minut cena dla dwóch osób: 400 pln
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final beauty 
ukoronowanie piękna

Final Beauty to zabiegi pielęgnacyjne, które ukoronują Twój pobyt w Quadrille spa. Wypie-
lęgnowane dłonie i stopy, gładkie, wydepilowane nogi oraz perfekcyjny makijaż dodadzą 
nam pewności siebie nawet w nie całkiem udanym dniu. Idealnie sprawdzą się przed 
wielkim wyjściem oraz na co dzień. Zakosztuj dotyku piękna w naszym spa!

zaffiro – 
odmłodzone dłonie

Zabieg, który w szybkim tempie odmładza cienką skórę dło-
ni. Dzięki zastosowaniu technologii podczerwieni IR skóra 
staje się napięta, rozświetlona, odświeżona i młodsza.   
 

czas: 30 minut cena: 400 pln

manicure quadrille de luxe –
manicure quadrille + peeling + masaż + parafina

Manicure Quadrille de Luxe to nasz autorski rytuał pielęgnujący 
dla dłoni i paznokci. Stanowi połączenie tradycyjnego manicure 
z peelingiem, maską i parafiną, które nadadzą Twoim dłoniom 
jedwabistą gładkość.

czas: 90 minut cena: 120 pln

manicure quadrille –
czas: 60 minut cena: 70 pln

W przypadku wyboru malowania gel color OPI (hybryda) dopłata wynosi 30 zł

pedicure quadrille de luxe – 
pedicure quadrille + peeling + masaż + maska

Pedicure spa Quadrille to kompleksowy rytuał pielęgnujący dla 
stóp, połączony z peelingiem i maską, który nadaje stopom wyjąt-
kową miękkość i jedwabistą gładkość.

czas: 90 minut cena: 150 pln

pedicure quadrille –
czas: 70 minut cena: 130 pln

W przypadku wyboru malowania gel color OPI (hybryda) dopłata wynosi 30 zł

drobne przyjemności –
malowanie paznokci, henna + regulacja brwi, peeling kawitacyjny/
parafina

czas: 10-30 minut cena: 50 pln
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laser vectus
wosk

pasta cukro-
wa

1 zabieg seria 4

górna warga 150 pln 500 pln 20 pln 30 pln

twarz·pachy· 
ramiona·prze-
dramiona·kark· 
częściowe bikini

300 pln 900 pln 40 pln 50 pln

plecy·bikini· 
całościowe· klat-
ka piersiowa

450 pln 1450 pln 50 pln 80 pln

całe nogi 800 pln 2400 pln 90 pln 170 pln

uda 500 pln 1700 pln 50 pln 90 pln

łydki 350 pln 1100 pln 50 pln 90 pln

depilacja
Podstawą filozofii Quadrille spa są zabiegi skrojone na miarę, 
idealnie dopasowane do Twoich potrzeb. Bez względu na to, czy 
preferujesz zabiegi high-tech, stawiasz na metody tradycyjne, czy 
zabiegi umożliwiające kontakt z naturą, w Quadrille spa dajemy Ci 
możliwość wyboru w zgodzie z Twoimi preferencjami. 

Wybierz tradycyjną depilację woskiem lub ekologiczną naturalną 
metodę depilacji pastą cukrową, która nie podrażnia skóry i nadaje 
się świetnie dla alergików, kobiet w ciąży, czy też osób z problemem 
żylaków i skórą naczynkową.

Jeśli raz na zawsze chcesz pozbyć się problemu z wiecznie odra-
stającymi włosami, zdecyduj się na depilację laserową Vectus. Ta 
metoda to idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują trwałych 
rezultatów. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 
skutecznie usuwa zbędne owłosienie, bez względu na kolor i karna-
cję skóry. Ponieważ podczas zabiegu usuwane są włosy w aktywnej 
fazie wzrostu, najlepsze rezultaty daje seria od 4 do 6 zabiegów, 
dzięki którym na stałe pozbędziesz się niechcianego owłosienia.
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a°quadrille
wodna strefa relaksu
Idealne miejsce, aby odzyskać energię, zrelaksować się i zregenero-
wać po codziennym stresie. Do dyspozycji naszych gości codzien-
nie od godziny 08:00 do 22:00 udostępniamy basen, jacuzzi, saunę 
suchą, łaźnię parową, strefę chłodzenia z prysznicami i lodem oraz 
strefę relaksu przy basenie ze słoneczną łąką oraz strefę cardio.

twój dzień w quadrille spa 
Przyjdź i wyłącz się z nurtu dnia!

Pozwól swoim troskom odpłynąć w drewnianej suchej saunie 
fińskiej; odpręż się i oczyść skórę w łaźni parowej delikatną 
parą lub skorzystaj z rewitalizującego peelingu solnego i doznaj 
przyjemnego szoku nacierając się orzeźwiającym lodem lub biorąc 
kąpiel pod prysznicem. 

Weź orzeźwiającą kąpiel w naszym krytym basenie lub doświadcz 
przyjemnego masażu w gorących wodach jacuzzi. Chwila relaksu 
na jednym z leżaków pod słoneczną łąką sprawi, że poczujesz się 
odprężony po zabiegach lub właśnie nabierzesz ochotę na więcej, 
więc zaryzykuj !

Jeśli potrzebujesz trochę aktywności skorzystaj z naszej sali cardio 
- w kameralnej atmosferze możesz wykonać trening obwodowy, 
wzmocnić mięśnie, czy też spalić trochę tłuszczu – jeśli nie masz 
pomysłu – daj się zainspirować naszym trenerom podczas treningu 
personalnego * 

Odprężenie dla wszystkich zmysłów!

cena od osoby 70 pln*

10 wejść cena: 500 zł / 20 wejść cena: 850 zł

*ze względu na chęć zapewnienia naszym Gościom odpowiedniej przestrzeni do relaksu, liczba 

możliwych do zrealizowania pakietów Day Spa jest ograniczona, prosimy więc o wcześniejszą 

rezerwację 

Wskazówka: Goście hotelowi oraz goście Day spa korzystający 
z  programów zabiegowych QUADRILLE mają w dniu zabiegów 
nieograniczony dostęp do strefy AQuadrille w cenie pobytu. 



zrób prezent 

vouchery dla tych, którzy 
są tobie bliscy
 
Dlaczego nie dać ważnym w Twoim życiu 
osobom szczególnego upominku? 

Czas w Quadrille spa możesz prze-
kazać w postaci voucheru na spe-
cjalny zabieg lub program. 
Porozmawiaj z nami – zawsze z chęcią Ci 
poradzimy.

Zrób sobie prezent i zajrzyj do naszego spa 
- wybierz pielęgnację domową i kontynuuj 
przyjemność Quadrille w domu. Rekomen-
dacja terapeuty, dotycząca sposobu pielę-
gnacji oraz kosmetyków, które najlepiej 
odpowiadają potrzebom Twojej skóry jest 
bezpłatna i stanowi część Twojej pielęgnacji 
spa.
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Mój Boże, jakie wszystko jest dzisiaj dziwne. 
A wczoraj jeszcze żyło się zupełnie normalnie. 
Czy aby nocą nie zmieniono mnie w kogoś inne-
go? Bo, prawdę mówiąc, czuję się jakoś inaczej. 
Ale jeśli nie jestem sobą, to w takim razie kim 
jestem? 

Lewis Caroll, Alicja w Krainie Czarów 
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Zatrzymać czas – to marzenie każdego z nas 
i jedno z tych, które nigdy się nie spełni 
w całości. Skutki upływającego czasu może-
my trochę opóźnić odpowiednio dbając na 
o swoją skórę na co dzień.

Quadrille spa to jedyna strefa w Pałacu, 
gdzie nie czarujemy. To świat stworzony dla 
Alicji, jako krainy świadomych i indywidu-
alnych wyborów oraz „twardych” efektów. 
Czasu nie oszukamy, ale możemy go dobrze 
wykorzystać…

Codzienne stajemy przed lustrem, zastana-
wiając się, co zrobić z niechcianymi wałecz-
kami na brzuchu, podkrążonymi oczami, 
rozstępami, zmęczeniem na twarzy – to 
tylko niektóre pytania, z którymi borykamy 
się, stając twarzą twarz z naszym odbiciem. 

W odpowiedzi na te i inne dylematy 

iii: dylematy alicji

terapeuci i specjaliści urody Quadrille spa 
przygotowali specjalne zestawy zabiegów:
 › kontroli wagi, 
 › detoksykujące, 
 › opóźniające procesy starzenia, 
 › likwidujące objawy stresu czy też progra-

my dla przyjemności. 

Sercem nowej propozycji Quadrille spa są 
kompleksowe programy skonstruowane 
z myślą o osiągnięciu długotrwałych efek-
tów oraz dostarczeniu długoterminowych 
rozwiązań – odmłodzenia, odchudzenia, 
modelowania, czy też odnowy i regeneracji.

Programy Quadrille spa to tylko propozycja 
wskazówka do odkrywania piękna w sobie. 
Z przyjemnością przygotujemy program 
urody, odnowy i relaksu odpowiadający 
indywidualnym potrzebom. 
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kolekcja 
day quadrille spa

Zapraszamy do odkrywania piękniejszej strony… lustra. 

Pozwól sobie na odpoczynek podczas pobytu Day spa w pałacu Quadrille, gdzie wszystko 
zostało stworzone, by z przyjemnością i wszystkimi zmysłami czerpać dobrą energię.

Strefa a°quadrille składająca się z imponującego basenu, jacuzzi, sauny fińskiej i parowej 
oraz strefy chłodzenia lodem oraz cardio zachwyci aranżacją i dobroczynnym działaniem. 

Istnieje możliwość zakupu zaproszenia na Day spa, w formie eleganckiej karty podarunko-
wej i obdarowania cudownym relaksem oraz odprężeniem ważną dla nas Osobę.

Podczas pobytu Day spa zapewniamy szlafrok, ręcznik oraz herbatkę wzmacniającą efekt 
pakietu.

Zaplanuj swój dzień w Quadrille spa w taki sposób, abyś mogła przed zabiegami skorzystać 
ze strefy a°quadrille. 
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day spa pełen blasku
Intensywny zestaw zabiegów poprawiający 
wygląd i koloryt zmęczonej skóry: przesuszonej 
i odwodnionej. 

Idealny dla wszystkich Pań, które chcą 
w krótkim czasie odświeżyć i odżywić skórę, 
trochę zapomnianą podczas wakacji.

program zawiera: 

 › 1 zabieg hydrafacial – oczyszczanie + 
nawilżanie z kompleksem kwasu hialurono-
wego – zabieg gwiazd Hollywood!

 › 1 zabieg Vitasperes C – rozjaśniająco-
-rozświetlający zabieg z witaminą C, który 
zapewnia każdemu typowi skóry natych-
miastowy efekt świeżości i wygładzenia 
dzięki utleniaczom i składnikom rozświe-
tlającym

 › Dobrana do potrzeb skóry pielęgnacja 
domowa uzupełniająca procedurę zabiego-
wą.

czas: 3 h cena: 760 pln

„w głąb króliczej nory“
Masaż dźwiękiem – koncert relaksacyjny

Jest to niecodzienny masaż, w którym 
wykorzystuje się misy dźwiękowe z dale-
kich Himalajów. Każda z misy ustawiana 
jest na ciele masowanego i uderzeniu w nią 
wprowadza drgania w głąb ciała. W cie-
le masaż odczuwany jest jako przyjemna 
wibracja, która faktycznie dociera do napięć 
znajdujących się wewnątrz organizmu rezo-
nując z nimi, prowadząc do rozluźnienia. 
Szybko wprowadza w głęboki stan medytacji 
i relaksu, w którym dochodzi do odprężenia 
ciała i myśli. W tym stanie obieranie rzeczy-
wistości daje zupełnie inne spojrzenie na 
siebie i swoje otoczenie.

czas: 2 h cena: 300 pln
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body contour express
Minimum czasu dla maximum efektu

Synergia metod – drenażu limfatyczne-
go, wyjątkowego masażu modelującego 
Med2Contour z wykorzystaniem potęgi 
ultradźwiękowej kawitacji do rozbijania 
i upłynniania komórek tłuszczowych oraz 
mocy składników aktywnych ujędrniającego 
zabiegu Body Strategist – że już po pierw-
szym zabiegu widzimy zdecydowany efekt 
ujędrnienia, wygładzenia skóry i wymode-
lowania sylwetki (ten ostatni mierzalny cen-
tymetrem). Program ten może być zachętą 
dla ciała do pięknego wyglądu i pierwszym 
krokiem do modelowania sylwetki – bo już 
po pierwszym zabiegu poczujesz się lżejsza, 
a to motywuje do działania. To propozycja 
dla tych osób, które chcą przyjemnie spę-
dzić czas w spa i wykorzystać go maksymal-
nie i efektywnie dla swojej figury. 

program zawiera:

 › 1 zabieg drenażu limfatycznego. 

 › 1 zabieg Med2Contour na jedną partię 
ciała: brzuch + boczki / uda zewnętrzne / 
wewnętrzne / pośladki lub na dwie wybrane 
partie ciała.* 

 › 1 zabieg body strategist Comfortzone 
dopasowany indywidualnie do sylwetki.

Wskazówka: Pakiet powtarzany raz w ty-
godniu przez kilka tygodni może stać się 
dobrym partnerem dla Twojego indy-
widualnego program modelowania lub 
raz w miesiącu wspaniałą kontynuacją 
jednego z  naszych kilkutygodniowych 
intensywnych programów modelujących 

1 partia ciała czas: 4 h cena: 900 pln 

2 partie ciała czas: 6 h cena: 1200 pln

body contour płaski brzuch 
Każdy z nas marzy o gładkim, płaskim 
brzuchu. 

Dlatego w Quadrille Spa stworzyliśmy 
modułowy zestaw zabiegów, dla wszyst-
kich którzy walczą z nadmiarem tłuszczu 
na brzuchu. Program przygotowalismy 
w dwóch wariantach, za każdym razem jed-
nak tak, aby wmocnić efektywnośc jednej 
metody. Drenujący i ujędrniajacy zabieg 
bodystrategist pozwoli na szybsze odprowa-
dzenie z organizmu złogów i przyspieszy 
spalanie tłuszczu, thermolifitng zaffiro uję-
drni zwiotczałą skórę po odchudzaniu. Już 
po pierwszym zabiegu zobaczysz wyrażny 
efekt poprawy wyglądu Twojego brzucha. 

program zawiera:

 › 1 zabieg Med2Contour brzuch.

 › 1 zabieg bodystrategist dobrany indywidu-
alnie* lub 1 zabieg thermoliftingu zaffiro.**

 › 1 instruktarzowy zestaw ćwiczeń na 
brzuch do kontynuacji w domu.

czas: ok. 2 – 2,5 h cena: 850 pln*/1500 
pln** 
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quadrille anty stres 
na dobranoc 
To zestaw zabiegów na popołudnie i wieczór 
w spa idealny po tygodniu pracy w biurze. 

Regeneracja i odprężenie to nasz cel takiej 
kompozycji zabiegowej. Efekt: lepszy i 
spokojniejszy sen, odprężenie dla ciała i 
umysłu, świeżość i energia dnia następne-
go. To idealny program na 1 lub 2 popołu-
dnia zabiegowe.

program zawiera:

 › 1 zabieg waterpeel – peeling wodny 
twarzy. To zabieg głębokiego złuszczania 
martwych komórek naskórka przy pomo-
cy silnego dwufazowego strumienia wod-
no-tlenowego. Idealny zabieg bankietowy.

 › 1 zabieg tranquility – głębokie odpręże-
nie, odnowa dla ciała i twarzy. Komplek-
sowy antystresowy rytuał na twarz i ciało 
pozwalający na całkowity relaks i odprę-
żenie, łączący peeling, pielęgnację i masaż 
w jednym zabiegu, a zapach towarzyszący 
zabiegowi pozwala za każdym razem prze-
żyć niesamowitą podróż w krainę esencji 
i wspaniałych aromatów.

czas: 2,5 h cena: 400 pln

aromatyczne day spa 
dla dwojga
Pakiet dla dwojga bliskich sobie ludzi, którzy 
chcą spędzić razem intymnie i kameralnie 
kilka relaksujących dni w ekskluzywnym 
spa. 

pakiet zawiera:

 › 2 rytuały sekret natury – organiczna 
pielęgnacja twarzy i ciała oparta o czy-
ste, ekologiczne surowce, wyróżnione 
prestiżowym certyfikatem Ecocert. 

 › 2 intensywnie odprężające i relaksujące 
masaże głowy.

czas: 2 h cena: 700 pln
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57beauty lift
To krótki, weekendowy program odmładzający, 
który daje natychmiastowy efekt ujędrnienia 
i odmłodzenia wyglądu skóry, pobudzając 
jednocześnie skórę do produkcji kolagenu . 

Może być stosowany zapobiegawczo już po 
30 roku życia. To wspaniały program na 
poprawę samopoczucia .

program zawiera:

 › 1 zabieg waterpeel – peeling wodny 
twarzy.

 › 1 zabieg thermolifting zaffiro. 
 › 1 zabieg vitasferes .
 › Konsultację kosmetyczna w zakresie 

odpowiedniej pielęgnacji domowej.
Podczas każdej sesji zabiegowej możliwość 
skorzystania ze strefy a°quadrille. Program 
ten możesz połączyć z dowolnym 
programem na ciało. 

cena: 1700 pln

quadrille mind 
& body balance 
Pakiet zaprojektowany z myślą o odnowie 
i regeneracji mięśni, stawów i umysłu 

To pakiet skomponowany z najlepszych 
naszych masaży:

 › 1 zabieg wulkanicznego peelingu całego 
ciała.

 › 1 masaż Quadrille, autorski masaż 
powstał z myślą o osobach pragnących 
uwolnić się od napięcia i bieżącego stresu 
wynikającego z codziennych rutynowych 
prac.

 › 1 Vital sound massage – znajdź swój 
wewnętrzny balans. Masaż dźwiękiem mis 
tybetańskich.

Podczas każdej sesji zabiegowej możliwość 
skorzystania ze strefy a°quadrille. 

cena: 690 pln
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body contour weekend – 
Smuklejsza sylwetka w kilka dni 

To program, który powstał dla wszystkich, 
którzy chcą lekko przedefiniować swoją 
sylwetkę ale trudno jest im rozpocząć. 
Krótki urlop to szansa na dobry początek 
a nasz 3 dniowy pakiet, po którym od razu 
zobaczycie pierwsze efekty, to wspaniała 
motywacja do kontynuacji w domu.

 › 1 zabieg peelingu solnego całego ciała 
 › 2 zabiegi endermologii
 › 1 zabieg Med2Contour na jedną partię 

ciała: brzuch + boczki / uda zewnętrzne / 
wewnętrzne / pośladki lub na dwie wybra-
ne partie ciała* 

 › 1 zabieg body strategist comfortzone 
dopasowany indywidualnie do sylwetki 

 › 1 trening personalny z zestawem ćwiczeń 
na wybrane partie ciała do kontynuacji 
w domu 

Podczas każdej sesji zabiegowej możliwość 
skorzystania ze strefy a°quadrille. 

1 partia ciała cena: 1200 pln

2 partie ciała cena: 1750 pln

weekend japońskiego 
masażu shiatsu – 
Odpręż się oraz zrelaksuj według receptur 
kultury Dalekiego Wschodu

Zapraszamy wszystkich tych, którzy 
potrzebują zatrzymania się na chwilę w celu 
pełnego odprężenia oraz relaksu. Ten dwu 
dniowy pakiet pozwala poczuć siebie w swo-
im ciele, odzyskać równowagę przepływu 
energii (chi) oraz w zależności od potrzeb: 
wyciszyć się lub do energetyzować. 

pakiet zawiera:

 › Zabieg japońskiego masażu Shiatsu*
 › Nauka Automasażu według japońskiej 

sztuki Shiatsu* 
 › Japoński masaż twarzy Face Lift 

* Spotkanie podyktowane nauce automasażu relaksacyjnego, 

który jesteś w  stanie wykonać samodzielnie. Podczas sesji 

poznajesz metody ucisku oraz auto masażu oddziałujące: 

prozdrowotnie, antystresowo, energetyzująco lub uspakaja-

jąco. Prezentowane elementy automasażu będą dopasowane 

do Twoich potrzeb prozdrowotnych, wynikłych ze spotkania 

w ramach japońskiego masażu Shiatsu.

Podczas pobytu częstujemy japońską zielo-
na herbatą parzoną według prozdrowotnej 
receptury. W ramach weekendu istnieje 
możliwość umówienia się na indywidualne 
spotkanie life coachingowe. Podczas każdej 
sesji zabiegowej możliwość skorzystania ze 
strefy a°quadrille. 

cena: 760 pln
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quadrille slim contour – 
Efektywne modelowanie i kontrolowane 
odchudzanie 

Racjonalne oraz zdrowe odchudzanie.

Program racjonalnego i zdrowego odchu-
dzania prowadzony pod kontrolą tera-
peutyczną w celu trwałego „odchudzenia 
wyglądu” oraz wykształceniu świadomości 
oraz znaczenia nawyków w utrzymaniu pra-
widłowej wagi. Intensywny zrównoważony 
program modelowania sylwetki wg metody 
Quadrille, wymaga konsekwencji i czasu. 

Program może być realizowany w formule 
3 x 4 = 12 wizyt w formule day spa lub czte-
rech 3 dniowch (weekendowych) pobytów 
hotelowych. 

 › 10 zabiegów endermologii.
 › 4 zabiegi body contour na na jedną partię 

ciała: brzuch + boczki / uda zewnętrzne / 
wewnętrzne / pośladki

 › lub na dwie wybrane partie ciała.* 
 › 2 zabiegi body strategist: zabieg ujędrnia-

jący i lub modelujący na ciało za każdym 
razem dobrany indywidualnie.

 › 3 zabiegi antycellulitowego masażu ciała.
 › 3 zabiegi peelingu całego ciała.
 › 10 indywidualnych sesji z trenerem, 

coaching dietetyczny oraz opieka trener-
ska.

Skan ciała Fit Craft 360 przed i po zakoń-
czeniu programu, aby jak na dłoni zobaczyć 
efekty wykonywanych zabiegów. Podczas 
każdej sesji zabiegowej możliwość skorzy-
stania ze strefy a°quadrille. 

czas trwania: 1-1,5 miesiąca

cena: 5600 pln w programie krem do ciała 
Remodeler oraz antycellulitowe plastry 

Wskazówka: Aby uzyskać bardziej zdecydowane efek-
ty utraty wagi program możesz prowadzić przez 3 
miesiące. 

body contour płaski brzuch 
Zrównoważony program 3 miesiące 

Brzuch to obszar ciała, z którym naprawdę 
chcesz coś zrobić…? Ten pakiet jest właśnie 
dla Ciebie. Płaski brzuch to nie tylko ozna-
ka zgrabnej sylwetki, to również najlep-
sza rzecz jaką możesz zrobić dla swojego 
zdrowia.

 › 6 zabiegów Med 2 Contour 
 › 20 zabiegów endermologii
 › 3 zabiegi peelingu solnego połączone 

z masażem modelującym brzuch 
 › 10 x personalny trening brzucha, opieka 

trenerska oraz coaching dietetyczny
 › zestaw wspomagający spalanie tkanki 

tłuszczowej do stosowania w domu 
 › skan ciała Fit Craft 360 przed i po zakoń-

czeniu programu, aby jak na dłoni zoba-
czyć efekty wykonywanych zabiegów.

 › Podczas każdej sesji zabiegowej możli-
wość skorzystania ze strefy a°quadrille. 

czas trwania: około 3 miesiace (12 sesji 
jednodniowych) lub 6 dwudniowych       

cena: 6800 pln 
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lifting twarzy bez skalpela 
Exclusive w 3 miesiące 

Intensywny program zabiegów poprawia-
jący napięcie skóry, korygujący drobne 
linie i zmarszczki i pobudzający skórę do 
produkcji kolagenu i kwasu hialuronowe-
go w celu widocznego efektu odmłodze-
nia i pojędrnienia skóry twarzy i szyi. To 
unikatowa kompozycja innowacyjnych ale 
mało inwazyjnych metod thermoliftin-
gu zaffiro oraz mikronakłuwania metodą 
surgen uzupełniona o program pielęgnacji 
wykorzystujący wysokie stężenia witaminy 
C; skierowana do świadomych swojego 
wieku kobiet, które chcą skorygować wygląd 
twarzy i spłycić i spłycić zmarszczki przy 
wykorzystaniu nieoperacyjnych metod 
korekty napięcia i kolorytu skóry. To pro-
gram dla Pań po 40, który stosowany raz na 
2 lata pozwoli Ci utrzymać na dłużej młody 
wygląd twarzy na długo i spowolnić proces 
starzenia. 

Program może być stosowany w ramach 8-do 
10 wizyt raz na dwa tygodnie lub w ramach 4 
do 5 pobytów hotelowych ( raz na miesiąc).

Program można uzupełnić o zabieg Hydra-
facial „otwierający” serię. Wykonywany jako 
pierwszy pozwoli na odświeżenie i oczysz-
czenie skóry przed dalszą intensywną pracą 
nad poprawą jej stanu. 

Inną opcją jest zamiana zabiegu Hydrame-
mory na zabieg oparty na witaminie C.

 › 3 zabiegi thermoliftingu zaffiro 
 › 3 zabiegi surgen 
 › 1 hydrofacial oczyszczający
 › 2 zabiegi hyrdromemory 
 › 1 zabieg peptyd lift
 › 3 zabiegi vitasferes – rozjaśniająco-roz-

świetlający zabieg z witaminą C
 › Podczas każdej sesji zabiegowej możli-

wość skorzystania ze strefy a°quadrille. 
cena: 9000 pln

quadrille – natural beauty 
& plesure twarz i ciało
Odkryj piękno w sobie, delektuj się i celebruj 
drobne przyjemności 

Piękno wynika ze zdrowia, dystansu 
i akceptacji swojego ciała, zrelaksowane-
go umysłu i poczucia własnej wartości. 
Wszystkie te element zawarliśmy w naszym 
całościowym programie, którego ważnym 
elementem jest naturalna pielęgnacja opar-
ta o linię kosmetyków ECO. To program 
idealny do wykorzystania w ciągu tygodnio-
wego pobytu w Quadrille a realizowany 
w formule day spa w ramach 7 do 10 dni 
może stanowić “ekwiwalent urlopu“ dla 
tych, którzy swój urlop już wykorzystali . 

program zawiera: 
 › Masaż dźwiękiem mis tybetańskich
 › eco spa – ochrona i odnowa w 99% natu-

ralna. Zabieg na całe ciało poprawiający 
jędrność i elastycznośc skóry, zapo-
biegając uszkodzeniom dna komórek 
wywoływanych przez szkodliwe czynniki 
środowiskowe. 

 › eco nature - zabieg na twarz. Organiczna 
pielęgnacja odmładzająca oparta w 99% 
na składnikach naturalnego pochodzenia, 
która redukuje objawy starzenia, zapobie-
gając jednocześnie uszkodzeniom dna. 

 › Primordiale Eye – zrelaksowane spojrze-
nie. Zabieg na okolicę oczu, eliminuje 
opuchliznę, oznaki zmęczenia i rozświetla 
spojrzenie. 

 › Masaż Body Shiatsu 
 › Pedicure de Lux
 › Manicure de Lux
 › Oprawa oczu
 › Podczas każdej sesji zabiegowej możli-

wość skorzystania ze strefy a°quadrille. 
cena: 1400 pln
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63indywidualne potrzeby naszych gości

Wasze indywidualne potrzeby są dla nas ważne. Daj nam znać, 
jeżeli masz jakieś specjalne życzenia, abyśmy mogli sprawić, 
że Twój pobyt u nas będzie tak przyjemny, jak to tylko jest 
możliwe. Wykorzystaj to w pełni podczas swojego pobytu 
i pozwól naszemu zespołowi zaprosić Cię do całkiem nowego 
świata – świata dobrego samopoczucia i regeneracji.



64 godziny otwarcia

Strefa spa: codziennie 09:00 – 21:00,
Strefa a°quadrille: codziennie w godz. 08:00 – 22:00

rezerwacje

Zalecamy dokonywanie rezerwacji zabiegów z wyprzedzeniem, aby dać 
Ci pewność, że będziesz mógł cieszyć się nimi w dogodnym dla Ciebie 
terminie. 

Zachęcamy do wcześniejszego kontaktu z recepcją spa, gdzie nasi spe-
cjaliści chętnie pomogą w wyborze zabiegów najlepiej dostosowanych 
do Twoich potrzeb. 

Dla wszystkich Gości Quadrille spa dostępny bezpłatny parking.

Zarezerwuj swoje chwile w klimacie spa, kontaktując się z naszą  
recepcją:

tel. +48 58 351 03 20 lub wewnętrzny numer wybierany z Twojego  
pokoju: 320

email: spa@quadrille.pl
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www.quadrille.pl




