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tylko we wrześniu i październiku*

PROMOCJE
SOPOTORIUM BEAUTY & SPA

* nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi

Sopotorium Medical Center & Spa
ul. Bitwy pod Płowcami 52
81-731 Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 52
81-731 Sopot

tel. 58 35 35 959 | www.sopotorium.pl
tel. 58 35 35 959

e-mail: med@sopotorium.pl lub spa@sopotorium.pl
www.sopotorium.pl 

Migdałowa podróż
Odmłodzenie i oczyszczenie Twojej skóry. Ultradźwiękowe oczyszczanie 
skóry wraz z rozpuszczającym zrogowacenia kwasem z gorzkich migdałów.

Cena 260 zł 430 zł

Źródło odnowy
Nawilżenie i odżywienie Twojej skóry. Zabieg nawadniający na bazie wody 
termalnej z masażem karku i przedramion oraz nawilżającą termo maską  
na dłonie.

Cena 260 zł 350 zł

Piękno Bałtyku
Dotlenienie i rozjaśnienie Twojej skóry. Infuzja tlenowa urządzeniem 
Dermaoxy na bazie serum bogatego w kwas hialuronowy poprzedzona 
kwasem ferulowym. 

Cena 380 zł 600 zł

Siła Piękna
Lifting bez skalpela oraz rozjaśnienie Twojej skóry. Elektrostymulacja 
mięśni twarzy oraz drenaż limfatyczny urządzeniem Catio vital  
w połączeniu z oczyszczającą  siłą kwasu migdałowego.

Cena 360 zł 550 zł

Wehikuł Młodości
Spłycenie zmarszczek oraz odmłodnienie Twojej skóry. Radiofrekwencja 
mikroigłowa twarzy za pomocą mikronakłuć oraz fali radiowej. 
Wytwarzanie włókien kolagenowych oraz kwasu hialuronowego.

Cena 500 zł 1000 zł



tylko we wrześniu i październiku*

Partnerzy:Wydarzenie
objęte patronatem

Prezydenta Miasta Sopotu

PROMOCJE
SOPOTORIUM MEDICAL CENTER

Zabiegi Medical Center
10% zniżki na wszystkie zabiegi z cennika Medical Center.

Rabat 10%!

Konsultacje dietetyczne
Rabat 20% na konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne lub 30%
przy zapisie dwóch osób.

Zniżki do 30%!

Kriokomora
Zregeneruj organizm, popraw wydolność i odmłodź swoje ciało.
Tylko teraz krioterapia w promocyjnych cenach. 

5 w cenie 4, 10 w cenie 7!

Joga Medica  i Pilates terapeutyczny 
Rehabilitacja ćwiczeniami. Bezpłatne wejście do tężni wewnętrznej 
po zajęciach jogi i pilatesu.

Tężnia gratis! Tylko teraz karnet 10 wejść za 250 zł!

Pakiety Twój Dzień Zdrowia
Do każdego zakupionego pakietu bezpłatne całodzienne wejście do 
strefy rekreacyjnej (basen solankowy, jacuzzi, kompleks saun, tężnia, 
wypoczywania).

Całodzienne wejście do strefy rekreacyjnej gratis!

Pakiet Zdrowy kręgosłup:
- Wizyta kwalifikacyjna
- Fizykoterapia
- Balneologia
- Ćw. Indywidualne 
  lub terapia manualna
- Masaż całego ciała
Cena: 330 zł

Pakiet Szybka regeneracja:
- Wizyta kwalifikacyjna
- Masaż mechaniczny - BOA
- Ćw. Indywidualne lub terapia manualna 
- Fala uderzeniowa lub kriokomora
- Masaż całego ciała
Cena: 370 zł

* nie łączą się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi

· poznaj nasze możliwości

· porozmawiaj z naszymi specjalistami

· wygraj pakiety zabiegów i karnety basenowe

· skorzystaj ze specjalnych promocji


