
GODZINY ZABIEGÓW:

Dni powszednie 9.00 – 21.30

Soboty 8.30 – 19.30

Niedziele 9.30 – 20.30

REZERWACJA:

Rezerwacji można dokonywać 

telefonicznie, mailowo lub w 

Westin WORKOUT na 3 piętrze 

hotelu

PRZYGOTOWANIE:

Dla własnego komfortu i jako 

formę wprowadzenia do procesu 

relaksacji , sugerujemy wziąć ciepły 

prysznic tuż przed zabiegiem. 

Prosimy również o przybycie do 

Westin Workout (3 piętro) 5min. 

przed umówioną wizytą aby 

uregulować płatność. 

ODWOŁANIE WIZYTY:

Prosimy o powiadomienie 

o rezygnacji z zabiegu pracowni-

ków Westin Workout nie później 

niż 2 godziny przed umówionym 

terminem. W przypadku nieodwo-

łania wizyty lub odwołania po 

czasie pobieramy opłatę 

w wysokości  50% należności.

WARTOŚCIOWE RZECZY OSOBISTE:

Zalecamy nie nosić biżuterii 

w trakcie zabiegu. Hotel nie ponosi 

odpowiedzialności za stratę ubrań 

i rzeczy wartościowych pozosta-

wionych na terenie Westin 

Workout.

Uprzejmie informujemy, że korzystanie 
z zabiegów odbywa się na Państwa 

odpowiedzialność. Sugerujemy zapoznanie 
się z ewentualnymi przeciwwskazaniami 

przed skorzystaniem z wybranego zabiegu.

TREATMENTS HOURS:

Monday - Friday  9:00 AM- 9:30 PM

Saturday 8:30 AM- 7:30 PM

Sunday 9:30 AM - 8:30 PM

RESERVATION:

To make a reservation please 

contact us via phone, email or in the 

Westin Workout (3rd floor in the 

hotel).

PREPARATION:

For you own comfort and chilling 

introduction process we advise you 

to take a warm shower just before 

the treatment. Also please arrive at 

Westin Workout (3rd floor) 5min. 

prior to the treatment in order to 

set the bill.

CANCELLATION:

To cancel treatment appointments 

please notify Westin Workout no 

less than 2 hours prior to the 

appointment. If there is no 

notification the client will be 

charged 50% of the treatment fee.

PERSONAL BELONGINGS:

We recommend that you do not 

wear jewellery during your visit. 

The Westin Warsaw Hotel cannot 

take responsibility for any loss of 

valuables left in the Westin 

Workout and cannot be held liable 

for any such loss.

Please take in consideration that all 

treatments are provided at your own 

responsibility and full knowledge of all 

potential risks is adviced.

Prosimy o kontakt z Westin Workout 8080
lub osobiście na 3 piętrze hotelu

Please contact Westin Workout at 8080
or personally at the 3rd floor of the hotel

HENNA RZĘS LUB BRWI
EYELASH OR EYEBROW TINT                                        15min/30 zł

REGULACJA BRWI
EYEBROW SHAPE                                                                    15min/30zł 

HENNA RZĘS I BRWI Z REGULACJĄ
EYELASH & EYEBROW TINT WITH SHAPE             45min/50zł

STYLIZACJA OCZU I AROUND EYES TREATMENT

DEPILACJA WOSKIEM I WAXING               od 30zł do 140zł

Use your SPG points
for Spa services.

Możliwość wykorzystania
w Spa punktów SPG.



EXPRESS REFRESHMENT                             45min/150zł

Zabieg obejmuje masaż twarzy i odświeżającą maskę. 

Face massage with refreshing face mask.

VITAMIN REFRESHMENT                                            60min/280zł 

Witaminowa pielęgnacja wygładzająca. Intensywna detoksy-
kacja i regeneracja skóry nadwyrężonej działaniem negatyw-
nych czynników zewnętrznych.

Vitamin and smoothing care. An intense detoxification and 
regeneration of a skin impaired by negative effects of 
external factors. 

BLUE LAGUNE                                              90min/320zł

Morska pielęgnacja o działaniu intensywnie nawilżającym 
i ujędrniającym skórę twarzy.

Care of a sea breeze which intensively moisturizes and 
firms the facial skin.

ENERGY OF YOUTH                                                        90min/380zł

Intensywna pielęgnacja przeznaczona dla każdego typu skóry, 
pozbawionej jędrności i ze skłonnością do zmarszczek. 

Intense care suitable for all types of skin which lack 
firmness and are prone to wrinkles. 

90min/250zł

ZABIEGI NA TWARZ l FACE TREATMENT

THE SECRET OF BEAUTY                                                         90min/430zł

Ekskluzywny zabieg Anti-aging. Natychmiastowe ujędrnienie 
dzięki działającemu HSR LIFTING COMPLEX.

Select Anti-aging treatment. An immediate firming of skin thanks 
to the active HSR LIFTING COMPLEX.

BIZNESMEN                                                                                      60min/260zł 

Zabieg nawilżający i regenerujący dla skóry nadwyrężonej stresem.

Moisturizing and regenerating face treatment for a skin impaired 
by stress.

TRADYCYJNE, MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY 
TRADITIONAL, MANUAL PURYFINGFACE TREATMENT                                                                

DŁONIE & STOPY l HANDS & FEET

MANICURE KLASYCZNY
CLASSIC MANICURE                                                                     60min/80zł

                     with classic colour polish                                                        120zł
                     with hybrid polish                                                                       150zł

MANICURE JAPOŃSKI 
JAPANESE MANICURE                                                             45min/100zł

Zabieg nadaje paznokciom blask, pobudza prawidłowy wzrost, 
wzmacnia, dostarcza im składniki naturalne. Zabieg polecany 
szczególnie dla kruchych, łamliwych i rozdwajających się paznokci.  

The treatment gives your nails shine, stimulates their proper 
growth. It strengthens and provides natural elements. It is 
recommended particularly for brittle, fragile and split fingerna-
ils.

SPA DŁONI 
DE LUXE SPA FOR HANDS                                            30min/70zł

Relaksujący, odżywczy zabieg pielęgnacyjny dla dłoni i 
paznokci (aromatyczny peeling, masaż dłoni i przedramion, 
maska).

A relaxing, nourishing and conditioning treatment for your 
hands and nails (an aromatic peeling, hands and forearms 
massage, regenerative hand mask).

PEDICURE KLASYCZNY 
CLASSIC PEDICURE                                                        80min/120 zł

                     with classic colour polish                                            160 zł
                     with hybrid polish                                                           190 zł

SPA STÓP
DE LUXE SPA FOR FEET                                                   30min/80zł

Relaksujący, odżywczy zabieg pielęgnacyjny dla stóp 
(aromatyczny peeling, masaż stóp, maska). 

A relaxing, nourishing and conditioning treatment for your 
feet (an aromatic peeling, feet massage and feet mask).


