
 

 

W centrum największego zadaszonego parku wodnego w Europie-Suntago, znajduje się wyjątkowa 

strefa  dobrego samopoczucia Suntago Wellness&SPA, której Partnerem jest firma ZIAJA.  

„Oferujemy profesjonalne zabiegi na twarz wykonane kosmetykami z linii ZIAJA PRO, które są bogate 

w naturalne składniki aktywne takie jak : algi, glinki, kwas hialuronowy, mocznik czy retinol. Zabiegi 

poprzedzone są, każdorazowo, indywidualną konsultacją kosmetologów, którzy dobierają rodzaj 

zabiegu do aktualnych potrzeb skóry. W ofercie znajdują się zabiegi dla każdego rodzaju skóry, od 

normalnej do dojrzałej. Personalizowana pielęgnacja dzisiaj jest odpowiedzią na potrzeby Gości, 

którzy mogą borykać się z wieloma dysfunkcjami skóry i potrzebują indywidualnie projektowanych 

zabiegów SPA.” - powiedziała Anita Bajdalska Manager strefy Suntago Wellness&SPA. 

W kompleksowej ofercie miejsca znajduje się ponad 16 różnych masaży. Od masażu głowy, 

liftingującym KOBIDO aromatyczną świecą, masaż ciała masłem SHEA po masaż refleksologiczny stóp. 

Suntago Wellness&SPA to również wyjątkowe i unikalne na polskim rynku wyposażenie gabinetów 

kosmetycznych, w tym także dwa przeznaczone dla par. Na szczególną uwagę zasługują profesjonalne 

łóżka do masażu (np. specjalne łóżko do rytuału hammam, łóżka wodne z koloroterapią , piaskiem 

kwarcowym oraz solą himalajską) oraz zabiegów pedicure SPA.  Warto dodać, iż usługa pedicure, 

poza zabiegiem pielęgnacji stóp, to także koloroterapia, masaż stóp i pleców w tym samym czasie. 

 

 

 

Suntago Wellness&SPA może pochwalić się także wyjątkowymi autorskimi rytuałami, które zostały 

zaprojektowane specjalnie dla Gości tej strefy:  

 Autorski rytuał SUNTAGO to relaksacyjny masaż na bazie olejku z bawełny. Delikatne ruchy 

masażu w rytm oddechu masowanego Gościa na komfortowym , podgrzewanym łóżku wodnym 

są doskonałym sposobem na pozbycie się stresu i wyciszenie zmysłów. Terapeutki SPA do tego 



wyjątkowego rytuału, ubrane są w hawajskie pareo i mają kwiaty we włosach. Wszystko to 

sprawia, że czujemy  się jak na prawdziwych rajskich wakacjach. 

 Autorski rytuał JAMANGO, to energiczny masaż na bazie olejku z kompleksem witamin. Bogaty 

skład olejku  na który składają się witaminy, rozpuszczalne w tłuszczach to nie tylko doskonała 

pielęgnacja ciała ale także odprężający masaż całego ciała. Ten wyjątkowy rytuał , wykonywany 

jest na łóżku z ciepłym kwarcem. Doznania multi sensoryczne wzmacniane są dodatkowo poprzez 

koloroterapię, która jest integralna częścią wszystkich gabinetów SPA. 

 

Ponadto w ofercie menu spa znajdują się : 

 masażu harmonizującego koreańskimi kulkami 

 ujędrniającego rytuału filipińskimi muszlami  

 wyszczuplającego masażu hawajskimi kamieniami albo kolumbijskiego rytuału oczyszczająco- 

modelującego drewnianym kielichem 

W naszym rajskim spa nie mogło również zabraknąć marokańskiego rytuału hammam. Ten masaż na 

ciepłym łóżku wykonywany jest oczyszczającą rękawicą kessa a także pianą z mydła beldi na bazie 

czarnych oliwek. Okład z glinki ghassoul usuwa zanieczyszczania a całość rytuału kończy relaksujący 

masaż ciepłym olejem arganowym, który nazywany jest „ Złotem Maroka”. 

Strefa dobrego samopoczucia Suntago Wellness&SPA to podróż do krainy relaksu z najlepszymi 

tradycjami zabiegowymi rodem z całego świata. Personalizowana pielęgnacja „od stóp do głów” 

zadowoli najbardziej wymagających Gości Suntago. 

 

  


