
Wyjątkowe SPA TESTA w Sopocie tuż przy plaży

Skorzystajcie z zabiegów na twarz i ciało, które przeniosą Was w morski klimat relaksu i regeneracji. 
Zapoznajcie się również z szerokim wachlarzem masaży. Zadbamy z troską o Wasz komfort,

abyście mogli odprężyć się i wyciszyć w harmonii morskich barw i aromatów. 



SPA Testa jest głęboko związane z Morzem Bałtyckim.
Nowoczesny i kameralny obiekt położony jest zaledwie 50 metrów 
od piaszczystej sopockiej plaży.

Każda osoba odwiedzająca SPA Testa może wypocząć wśród szumu
wody oraz zregenerować siły, korzystając z zabiegów bazujących
na morskich minerałach.

Terapeuci starannie dobierają zabiegi luksusowych marek
Skeyndor oraz Kurland, do indywidualnych potrzeb każdego gościa,
dbając o jego komfort.

W ofercie SPA znajdują się terapie pielęgnacyjne na twarz dla różnych
rodzajów skóry i wieku. Oprócz tego karta menu zawiera zabiegi
oraz rytuały relaksujące i odżywcze na ciało z solą morską,
olejami roślinnymi i mikronizowanymi algami.

Dodatkowo Goście mogą skorzystać z bogatej oferty masaży
m. in. wyjątkowego masażu rozgrzanymi muszlami.



Zabiegi na twarz

Aquatherm - zabieg nawilżająco-łagodzący dla skóry suchej i wrażliwej. 235 zł/60’
 
Power C+ - zabieg energetyzująco-rozświetlający z witaminą C. 235 zł/60’

Power Oxygen - zabieg oczyszczająco-dotleniający dla skóry pozbawionej blasku. 255 zł/60’

Eternal Anti-Age - bankietowy zabieg nawilżająco-wygładzająco-ujędrniający  285 zł/60’
z komórkami macierzystymi i kwasem hialuronowym. 

Clear Balance - zabieg przeciwtrądzikowy, intensywnie oczyszczający 215 zł/60’
dla skóry mieszanej i tłustej.

Eyes&Eyelashes - zabieg na okolicę oczu dla skóry z widocznymi oznakami starzenia 240 zł/45’
lub przemęczenia i słabymi bądź cienkimi rzęsami. 

Skeyndor Men - zabieg energetyzujący dla Panów na bazie składników o udowodnionym 235 zł/60’
działaniu wygładzającym, nawilżającym i wzmacniającym.

Bogactwo alg
Peeling + maska algowa + ampułka + serum.

Zabieg nawilżająco-dotleniający. 147 zł/60’

Zabieg rewitalizująco-ujędrniający. 177 zł/60’

Zabieg rozświetlający z witaminą C. 177 zł/60’

Zabiegi uzupełniające 

Peeling kawitacyjny. 48 zł/20’

Odżywcza maska na dłonie i stopy. 67 zł/30’

Regenerująca i nawilżająca maska na ciało. 57 zł/30’



Ciało
 
Dary morza - zabieg nawilżająco-detoksykujący z mikronizowaną algą, który zapewnia skórze  227 zł/60’
witalność, zaopatruje ją w niezbędne minerały i przywraca jej odpowiednie PH.

Bogactwo minerałów - zabieg oczyszczająco-wygładzający z białą glinką i świeżą,  227 zł/60’
owocową kompozycją olejową.

Aqua Drain Roller - zabieg antycellulitowy bandażami Aroshaz solą Morza Martwego, 227 zł/60’
daje efekt nawet utraty do -3 cm, nawet po pierwszym zabiegu.

Crio Tonic Roller - zimny zabieg napinająco-nawilżający bandażami Arosha z kwasem hialuronowym 227 zł/60’
i żeńszeniem, bardzo mocno ujędrnia i modeluje sylwetkę. 
 

Peelingi ciała 

Owocowy 87 zł/30’

Czekoladowy 97 zł/30’

Solny 67 zł/30’

Pakiety SPA

Rytuał Bałtycki 337 zł/90’ 
• peeling solny całego ciała, 
• masaż muszlami morskimi, 
• maska algowa indywidualnie dobrana do potrzeb skóry.

Morskie nawilżenie 177 zł/60’ 
• peeling solny całego ciała, 
• maska regenerująca i nawilżająca na całe ciało,
• maska algowa indywidualnie dobrana do potrzeb skóry.

Piękno Amfiryty - Bogini Mórz  97 zł/45’
• peeling twarzy,
• maska algowa,
• serum. 67 zł/30’



Masaże
 
Masaż klasyczny poprawia krążenie, metabolizm układu nerwowego, przemianę materii. *97 zł/30’
Regeneruje skórę, poprawia elastyczność mięśni i stawów, odpręża.  ** 197 zł/60’

Masaż relaksacyjny poprawia krążenie, metabolizm układu nerwowego, *100 zł/30’
przemianę materii. Uspokaja i odpręża. **200 zł/60’

Masaż ujędrniający poprawia napięcie mięśniowe, uelastycznia skórę, 127 zł/30’
polepsza krążenie w naczyniach krwionośnych i limfatycznych.  247 zł/60’
Dodatkowo systematycznie wykonywany wpływa na wygląd sylwetki, 
ponieważ zmniejsza ilość podskórnej tkanki tłuszczowej.
 

Masaż gorącą czekoladą działa silnie odprężająco i regenerująco. 119 zł/30’
Odpowiada za poprawę krążenia krwi, redukuje nadmiar tkanki tłuszczowej 229 zł/60’
oraz zmniejsza widoczność cellulitu.

Masaż muszlami uelastycznia skórę, rozluźnia napięte mięśnie, usprawnia krążenie krwi i limfy. 257 zł/60’
Zapewnia doskonały relaks zarówno dla ciała jak i dla ducha.

Masaż aromatyczną świecą przynosi ukojenie skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję. 177 zł/30’
Nawilża skórę oraz pozostawia ją aksamitnie gładką. 237 zł/60’

Masaż twarzy to wspaniała forma relaksu i doskonały sposób na zachowanie młodego wyglądu. 67 zł/30’
Masaż koi skórę, poprawia jej koloryt i doskonale dotlenia. Skóra staje się wygładzona,
dotleniona, a zmarszczki widocznie zmniejszone.

Masaż dłoni i stóp działa relaksująco i antystresowo, likwiduje uczucie zmęczenia 77 zł/30’
oraz napięcia mięśniowe w obrębie dłoni i stóp, zmniejsza dolegliwości bólowe, 
powoduje poprawę mikrokrążenia oraz odbudowę ruchomości i elastyczności drobnych stawów. 

Masaż głowy rozluźnia mięśnie czaszki oraz szyi, uelastycznia i przywraca płynność ruchów 67 zł/30’
w zablokowanych stawach. Relaksuje całe ciało.

* masaż częściowy
** masaż całościowy



Day SPA 

Przyjaciółki w Sopocie (min. dwie osoby) 179 zł/os
•  morskie nawilżenie: nawilżający i wygładzający zabieg pielęgnacyjny na ciało i twarz 
  z peelingiem solnym, maską regeneracyjną na ciało i algą,
• relaks i odprężenie: relaksacyjny 45-minutowy masaż całego ciała aromatyczną świecą. 
  + 20% rabatu na dodatkowy wybrany zabieg z menu.
• pobyt w Strefie Saun (jacuzzi, sauna parowa, sauna sucha, strefa relaksu)

We dwoje 237 zł/os
• masaż twarzy z odpowiednio dobraną do potrzeb skóry maską,
• odżywczy zabieg na dłonie i stopy,
• pobyt w Strefie Saun (jacuzzi, sauna parowa, sauna sucha, strefa relaksu)
• relaks i odprężenie: 45-minutowy masaż relaksacyjny aromatyczną świecą 
  + 20% rabatu na dodatkowy wybrany zabieg z menu.

Wieczór panieński 197 zł/os
• wejście na strefę wellness (jacuzzi, sauna parowa, sauna sucha, strefa relaksu) (minimalna ilość osób 4)
• misa owoców, poczęstunek i kieliszek wina.
• możliwość wynajęcia SPA na wyłączność (max. 3h). 

  Zabieg dla Panny młodej: 
• 30 minutowy częściowy wybrany masaż relaksacyjny, 
• masaż całego ciała ciepłą, aromatyzowaną świecą.

  Zabieg dla gości: 
• odżywczy zabieg na dłonie i stopy.



Sopot, Kilińskiego 11A
tel.: 722 221 216


