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Możemy dla Ciebie zatrzymać, a nawet 
cofnąć czas. Zadbamy o Twoją skórę, 
wysmuklimy sylwetkę, zrobimy maki-
jaż trwały, zapewnimy regenerację sił. 
Zapraszamy do świata piękna, w którym 
zadbamy o Ciebie od stóp do głów.

Sharley Medical SPA
Instytut Zdrowia i Urody

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

tel./fax: +48 22 625 33 00
www.bella-derm.pl

Założony w 1995 roku przez dr M. Ło- 
puszyńską. Oferuje pełen zakres 
zabiegów z medycyny estetycznej 
i dermatologii oraz makijaż perma-
nentny. Słynie z autorskich metod 
leczenia trądziku młodzieńczego. 
Doświadczenie i nowoczesne tech-
nologie – m. in Venus Legacy, Vectus 
Palomar, laser frakcyjny CO2 Medart 
– są gwarancją holistycznego podej-
ścia do problemów skóry.

Gabinet Kosmetyki 
Lekarskiej BELLA

ul. Piękna 24/26A lok. 27
00-549 Warszawa
tel.: 22 622 00 07

kom.: 534 455 555
biuro@princessacademy.pl
www.princessacademy.pl

O zachowaniu młodego wyglądu i zdro-
wej skóry wiemy wszyst ko. Polecamy 
zabiegi kosmetyczne i med. estetycznej 
w jedynym w Polsce salonie Prin-
cess – specja listy w walce z oznakami 
starzenia. Nowość – wchłanialne nici 
liftingujące Happy Lift, First Lift PDO 
i MesoCogs.

Princess 
Academy

ul. Grzybowska 63
00-844 Warszawa

tel.: +48 22 398 90 96
mobile: +48 784 066 277
warszawaspa@la-perla.pl 

www.la-perla.pl

SPA Kliniki La Perla mieszczące się przy 
nowoczesnym hotelu Hilton, w samym 
centrum Warszawy, to idealne miejsce 
dla osób ceniących sobie luksus, wy-
godę, piękne wnętrza i profesjonalną 
obsługę na najwyższym poziomie. 
Kilkunastoletnie doświadczenie jest 
gwarancją tego, że każdy gość odzyska 
energię, wzmocni ciało i oczyści umysł.

 Klinika La Perla SPA 
Warszawa

ul. Telimeny 1
05-420 Józefów

tel.: +48 22 398 90 95
mobile: +48 784 066 276

jozefow@la-perla.pl  
www.la-perla.pl

Kolejne nowoczesne SPA w ofercie 
Kliniki La Perla - idealne miejsce za-
równo na konferencje i zjazdy, jak 
również na rodzinny wypoczynek. 
Jak każda placówka Kliniki La Per-
la zapewnia luksus, profesjonalną 
opiekę i najwyższe standardy zabie-
gów.

 Klinika La Perla SPA 
Józefów

ul. Balzera 21d
34-500 Zakopane

tel.: +48 18 479 13 10
mobile: +48 784 066 275

zakopane@la-perla.pl  
www.la-perla.pl

Wyjątkowe SPA Kliniki La Perla – 
połączenie luksusowych wnętrz, 
doświadczonego zespołu profesjo-
nalistów oraz nowoczesności i naj-
wyższych standardów. To wszystko 
w otoczeniu malowniczego krajo-
brazu i wyjątkowego mikroklimatu 
Tatr w Hotelu Grand Nosalowy Dwór 
w Zakopanem.

Klinika La Perla SPA 
Zakopane

ul. Wielopole 4
31-072 Kraków

mobile: +48 692 209 715
krakow@la-perla.pl   

www.la-perla.pl

Klinika La Perla w Krakowie to naj-
nowsza placówka otwarta w listopa-
dzie 2014r. Mieści się w nowoczesnym 
hotelu Holiday Inn w samym sercu 
Krakowa w sąsiedztwie Rynku Głów-
nego. Jest to idealne miejsce dla osób 
ceniących sobie komfort, luksus i pro-
fesjonalną obsługę. Klinika wyposażo-
na jest w najnowocześniejszy sprzęt. 

 Klinika La Perla SPA 
Kraków

rekomendacja

Kliniki 
zainteresowane 
rekomendacją 

Magazynu EDEN 
prosimy o kontakt:

rekomendacja@magazyneden.pl

•  2 noclegi w pokoju 2-osobowym economic
• 2 śniadania – bufet
•  1 lunch w restauracji na Starym Mieście
•  1 zaproszenie do znanej krakowskiej 

kawiarni na smakowity specjał i kawę
•  w niedzielę nieodpłatne przedłużenie doby 

do godz. 18.00
•  miejsce parkingowe

215 zł od osoby za weekend
HOTEL KRAKUS***
ul. Nowohucka 35, 30-717 Kraków
tel.  + 48 12 652 02 02, 652 02 23
fax: + 48 12 656 54 78
e-mail: recepcja@hotel-krakus.com.pl
www.hotel-krakus.com.pl 

Trzy dni w Krakowie
wyjątkowy weekend  
– wyjątkowa cena!
W cenie oferujemy:Tylko dla kobiet

W Trojanowie, niewielkiej miejscowości w połowie drogi między War-
szawą Lublinem, powstał pierwszy w Polsce obiekt stworzony wyłącznie 
z myślą o kobietach – Talaria Ladies SPA. To nietuzinkowy, dostosowanych 
do kobiecych potrzeb hotel, z przestronnymi szafami, dużymi lustrami, 
półkami na kosmetyki, ekskluzywnymi produktami do pielęgnacji. Sercem 
Talarii jest pieczołowicie odrestaurowany XIX-wieczny pałac z częścią ho-
telową, gastronomiczną i strefą SPA. My SPA obejmuje Strefę Wellness 
(basen z przeciwprądem i podwodną muzyką, jacuzzi, strefę relaksu, ham-
man, zespół saun i domek ziołowy), Strefę SPA z ośmioma gabinetami 
oraz Strefę aktywności z salą cardio, zewnętrzną ruską banią oraz gabine-
tem diagnostyki kondycyjnej.

www.talariaspa.pl


