
Miejsce, w którym możesz odpocząć,
zrelaksować się, zadbać o zdrowie

i spędzić czas ze znajomymi.
Kompleks saun - Sauna Japońska — Grota lodowa — Grota solna — Siłownia

Fluo Wellness — Relaks & Sport



Chcesz zregenerować swoje ciało, ale nie wiesz jakie miejsce wybrać?
Lubisz korzystać z sauny, ale w Twojej okolicy nie ma ich zbyt wielu lub

Chcesz spędzić czas z bliską osobą i nie masz pomysłu jak to zrobić?
Potrzebujesz relaksu i odprężenia, aby poczuć się znacznie lepiej?
Chcesz zadać o swoje zdrowie i zacząć aktywnie spędzać czas?

Nie są wypoczęci, przez co są mniej efektywni w pracy i w życiu
codziennym.
Muszą korzystać z saun i siłowni, na których jest mnóstwo innych osób.
Nigdy nie byli z bliską osobą w SPA, aby zrelaksować się i odprężyć.

       są zatłoczone?

Wielu naszych gości mierzy się z tymi problemami. Dowiadujemy się także, że
ignorowanie tych problemów sprawia, że: 

Właśnie dlatego stworzyliśmy Fluo Wellness. Miejsce, w którym wszystkie te
problemy zostaną zapomniane. Możesz skorzystać ze Strefy Saun, Sauny
Japońskiej, Siłowni, Gorty Solnej, Gorty Lodowej czy Floatingu. Dzięki temu
zadbasz o zdrowie, zrelaksujesz się i spędzisz czas ze znajomymi 
i bliskimi osobami.

Czy ty też
się z tym
mierzysz?



Wyobraź sobie siebie po intensywnym treningu. Siła,
energia, spalone kalorie i dobre samopoczucie. Ciało
domaga się regeneracji. Co robisz? 

Spędzasz czas w saunie, grocie solnej, lodowej lub
jacuzzi. Odpoczywasz. Stres, niepokój i problemy
w pracy odchodzą. Kojący masaż rozluźnia Twoje
mięśnie, nawilża skórę i poprawia krążenie. Kończysz
ten dzień, czując się młodziej, piękniej i zdrowiej.

Fluo Wellness
odpoczynek,
relaks i sport



Fluo Wellness to:
Wszystko, czego potrzebujesz
— jeśli chcesz się zrelaksować
lub zrobić trening, możesz to
zrobić bez żadnego problemu.
Wszystko znajdziesz w jednym
miejscu. Siłownia, sauny, grota
lodowa czy masaż. Dzięki temu
nie musisz jeździć do wielu
miejsc, aby skutecznie zadbać o
swoje zdrowie.

Karty członkowskie
— dzięki naszym nowym kartom
członkowskim możesz skorzystać
z bonusowych zniżek i usług
dostępnych w naszym obiekcie, w
zależności od wybranej opcji. W
rezultacie zapłacisz mniej  oraz
skorzystasz z wielu rzeczy, które
oferujemy w ramach SPA oraz
strefy fitness.

Komfort
- Nie musisz się martwić o tłumy
osób. Odpowiednio przygotowane
strefy, są zorganizowane w taki
sposób, aby zapewnić Ci komfort w
100%.



Fluo Wellness
Membership Card

Fluo Wellness

  Membership 

Card

Fluo Wellness

  Membership 
Card

UWAGA: Od 1 kwietnia 2023 honorujemy własne karty członkowskie, czyli - Fluo Welness Membership Card. 

Oznacza to, że wszystkie inne karty (MultiSport, FitProfit,
Medicover Sport) przestaną być u nas dostępne z końcem
marca 2023. Wyjątkiem jest squash, gdzie dalej honorujemy te
karty.
   
Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, aby jeszcze lepiej
dopasować ofertę Fluo dla naszych gości i wierzymy, że jest to
rozwiązanie, które zapewni Ci wiele korzyści.

Posiadanie karty Fluo Membership Card daje dostęp do
LEPSZYCH CEN oraz masy bonusów, które przygotowaliśmy. 

Nasze nowe karty, możesz zakupić w PROMOCYJNEJ cenie, której
nie było jeszcze nigdy wcześniej.

Jest jednak pewien haczyk, promocja obowiązuje do 30.06.2023 i
jest także ograniczona ilościowo. Warto się pośpieszyć.



Sprawdź nasze
nowe karty

CENA REGULARNA 499 PLN / ROK

Cena promocyjna do 30.06.2023
(dla pierwszych 100 osób) to 

tylko 249 PLN!

KARTA SPA
MEMBERSHIP

Dedykowane szkolenie niespodzianka,
DOSTĘPNE WKRÓTCE!
Bezalkoholowy welcome drink przy każdym
wejściu na SPA,
Przekąska dla gości (dostępna w weekendy),
RABAT 10% na zabiegi we FLUO,
RABAT 10% na grę w kręgle w Hades
(obowiązuje od Pon. do Czw.),
RABAT 50% na miesięczne pakiety śniadaniowe
w restauracji Wino i Grono,
RABAT 40% na miesięczny pakiet dań w
restauracji Wino i Grono,
Karafka wody do każdego dania,
Przy zakupie deseru w restauracji Wino i Grono
- kawa gratis.

BONUSY:

Sprawdź ile zyskujesz: Całodniowy dostęp do
strefy SPA kosztuje 134 PLN w cenie regularnej

(Pon.-Pt). Z naszą kartą to tylko 94 PLN.



CENA REGULARNA 399 PLN / ROK

Dedykowane szkolenie niespodzianka,
DOSTĘPNE WKRÓTCE!
RABAT 10% na zabiegi we FLUO,
RABAT 10% na grę w kręgle w Hades
(obowiązuje od Pon. do Czw.),
RABAT 50% na miesięczne pakiety śniadaniowe
w restauracji Wino i Grono,
RABAT 40% na miesięczny pakiet dań w
restauracji Wino i Grono,
Karafka wody do każdego dania,
Przy zakupie deseru w restauracji Wino i Grono
- kawa gratis.

BONUSY:

Sprawdź ile zyskujesz: Karnet miesięczny
w regularnej cenie to koszt 399 PLN.

Z naszą kartą wynosi on jedynie 249 PLN!



Dedykowane szkolenie niespodzianka,
DOSTĘPNE WKRÓTCE!
RABAT 10% na zabiegi we FLUO,
RABAT 10% na grę w kręgle w Hades
(obowiązuje od Pon. do Czw.),
RABAT 50% na miesięczne pakiety śniadaniowe
w restauracji Wino i Grono ,
RABAT 40% na miesięczny pakiet dań 

Karafka wody do każdego dania,
Przy zakupie deseru w restauracji Wino i Grono
- kawa gratis,
Owoce dla gości bez limitu,
Woda i herbata bez limitu,
Bezalkoholowy welcome drink przy każdym
wejściu na SPA,
Przekąska dla gości (dostępna w weekendy).

BONUSY:

       w restauracji Wino i Grono,

Kup w promocyjnej cenie 339PLN/ za rok. Skontaktuj się z nami: biuro@fluowellness.pl lub +48 68 353 70 97

mailto:biuro@fluowellness.pl


SPA

2H

W cenie wejść do SPA:

    dostęp z wodą pitną bez limitu,

    herbaty bez limitu (świat herbat),

    jabłka.

SPA SIŁOWNIA

Sprawdź ile zyskujesz
z kartą Fluo Wellness Membership

SIŁOWNIAPon. - Pt. Sb. - Ndz.

4H

ALL DAY

2H

4H

ALL DAY

399 PLN

dla posiadaczy Karty Członkowskiej
Pon. - Pt. Sb. - Ndz.

dla posiadaczy Karty Członkowskiej

49 PLN

249 PLN

Karnet miesięczny BEZ LIMITU 

Karnet miesięczny BEZ LIMITU 

Wejście jednorazowe ALL DAY99 PLN89 PLN

129 PLN

149 PLN

119 PLN

134 PLN

64 PLN

84 PLN

94 PLN 109 PLN

94 PLN

74 PLN



Kompleks
Saun
W naszym obiekcie znajdziesz kompleks profesjonalnych saun,
które pozwolą Ci oczyścić ciało z toksyn i zrelaksować się
wyjątkowym klimacie.

Nasze sauny są stworzone w taki sposób, aby wszyscy goście
mogli czuć się komfortowo, po to, aby w pełni skorzystać z
benefitów, jakie dostarcza sauna, która doskonale wpływa na
rozluźnienie mięśni, oraz relaks.

Dodatkowo wizyta w saunie to świetny pomysł na zdrowe
spędzanie wolnego czasu. Twoje ciało Ci podziękuje.



Sauna
Japońska
Jako jedyny obiekt w Zielonej Górze posiadamy saunę japońską.
Regularne wizyty pomagają w redukcji stresu, odprężeniu
umysłu, poprawie rytmu snu oraz zmniejszeniu dolegliwości
bólowych mięśni i stawów. 
 

Sauna, w której zapewniamy wysoką prywatność. Możesz
korzystać z bliskimi bez obecności innych osób. W tym
intymnym miejscu nagrzejesz swoje ciało za pomocą styku 
z krzemionką wulkaniczną.
 

Dodatkowo emitowane przez kamieniste płyty promieniowanie
FIR poprawia pracę układu oddechowego, dotlenia i odżywia
tkanki głębokie, a także poprawia stan skóry.
 

Sauna Japońska idealnie rozgrzeje Cię też przed masażem.

Wybierz kartę dla siebie i skontaktuj się z nami:
biuro@fluowellness.pl lub +48 68 353 70 97

mailto:biuro@fluowellness.pl


Grota Solna
Jako jedyna grota solna w Zielonej Górze posiada tężnie,
która wtłacza jod do powietrza, co ma bardzo korzystny
wpływ na Twoje zdrowie. 

Grotę solną można porównać z pobytem nad morzem -
już tylko 45 minut w grocie równa się 3 dniom nad
morzem. 

Korzystanie z groty solnej wpływa korzystnie na układ
oddechowy, nerwowy, krążenia oraz odpornościowy. Jest
to również dobra forma odpoczynku dla kobiet w ciąży
pod warunkiem konsultacji z lekarzem. Do groty solnej
wejdziesz w ramach wejściówki do kompleksu SPA.



Floating 
Floating to zabieg, który polega na unoszeniu się na powierzchni
wody nasyconej solą Epsom. Założeniem floatingu jest
odizolowanie się od jak największej ilości bodźców zewnętrznych.

Godzinny seans w kapsule floatingowej z solą EPSOM może
zrekompensować brak 4 godzin snu i przyspieszyć regenerację
ciała. Sól EPSOM zawiera magnez i siarkę, które są niezbędne dla
zdrowia i urody, a ich niedobory mogą prowadzić do różnych
problemów zdrowotnych. 

Takie kąpiele mają również wiele korzystnych właściwości, takich
jak oczyszczanie organizmu, łagodzenie bólu i stanów zapalnych
oraz zwiększanie odporności organizmu.



Siłownia
Posiadamy siłownię, na której możesz zrobić swój trening.
Dzięki niemu zadbasz o swoje zdrowie, poprawisz kondycję i
zyskasz lepszą sprawność.

Dużą zaletą jest to, że możesz z niej korzystać 24 h na dobę
przez 7 dni w tygodniu. Nie musisz się też martwić o tłumy ludzi,
ponieważ jej specyfika sprawia, że nie ma tłoku.

Co więcej, w celu regeneracji, masz możliwość skorzystania 
z groty lodowej czy masażu.



Grota lodowa
To idealne miejsce, aby schłodzić się
po pobycie w saunie. Grota lodowa

zapewnia lepsze ukrwienie
organizmu oraz regenerację mięśni.

Strefa
„NO PHONE ZONE”

W naszej strefie SPA nie ma
zasięgu, co uniemożliwia

korzystanie z urządzeń mobilnych.
Dzięki temu cisza i relaks wokół

Ciebie pomoże Ci w redukcji
stresu i zapewni pełny relaks.

Gratisy i dodatki
w strefie Saun

Korzystasz z sauny? Otrzymasz od
nas jabłka, owoce, wodę i herbatę
w prezencie, aby Twoje doznania

były jeszcze lepsze!

Sensoryka
Estetyczny design pozytywnie
wpłynie na Twój zmysł wzroku,

podobnie jak nastrojowa muzyka na
słuch. Masaże pobudzą Twój zmysł
dotyku, a jabłka, owoce i herbata
wpłyną na Twój smak oraz węch. 

Masaże 
Tylko u nas dostaniesz wszystkie

ciepłe elementy masażu. Zaczynając
od łóżka, przez ręczniki, idąc przez
olejki, kończąc na zawsze ciepłych

rękach masażystów. To przynosi
jeszcze większą ulgę i relaksację dla

klientów podczas masażu. 

Strefa beztekstylna 
Eliminując używanie sztucznych

materiałów w odzieży kąpielowej,
pomagamy w uniknięciu

zatrzymywania toksyn w ciele. Zakaz
noszenia strojów kąpielowych pomaga

również w zapobieganiu rozwojowi
grzybic i bakterii, ponieważ stroje

kąpielowe utrudniają odprowadzanie
ciepła i wilgoci.

Wybierz kartę dla siebie i skontaktuj się z nami: biuro@fluowellness.pl lub +48 68 353 70 97

mailto:biuro@fluowellness.pl


Opinie naszych gości

Super SPA. Świetne masaże, czysty i przyjemny
wystrój.

Justyna Tuszyńska 
9 grudnia 2022

Bardzo dobra oferta, najlepsze miejsce na
relaks w Zielonej Górze. Serdecznie polecam :))

Agnieszka Tuszyńska 
8 grudnia 2022

Świetna oferta masaży. Grota solna bardzo
klimatyczną. Bardzo polecam. Czekam też na
ponowne otwarcie strefy saun, w której jest

cudownie 

Marcin Golis
11 maja 2021

https://www.facebook.com/justyna.szocik?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/justyna.szocik?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/justyna.szocik/posts/pfbid0B4VNzkrjzKt8SpenYcUmJgYsFnBPcpXcLcpusErLmEU8TS3FfzyC8BnQ3V5ueGFJl?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/justyna.szocik?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/justyna.szocik?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/justyna.szocik/posts/pfbid0B4VNzkrjzKt8SpenYcUmJgYsFnBPcpXcLcpusErLmEU8TS3FfzyC8BnQ3V5ueGFJl?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/justyna.szocik?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/justyna.szocik/posts/pfbid0B4VNzkrjzKt8SpenYcUmJgYsFnBPcpXcLcpusErLmEU8TS3FfzyC8BnQ3V5ueGFJl?__cft__[0]=AZW7x4h245mmawpINfOY_xR4eNVmKw-8PWnpKQzirFcHH8zsn65_Kdmqgecei-aX-ib6ew84-3fR7Z4Mn_rofY9XMqfENFQshsXnUYw-sUdG6A&__tn__=%2CO%2CP-R






Dlaczego warto być
częścią Fluo Wellness?

Tworząc nasz obiekt, chcieliśmy, aby każdy z gości mógł
przeżyć coś niesamowitego, a przy okazji mógł zadbać o swoje
ciało. Właśnie dlatego połączyliśmy siłownie, z możliwościami
regeneracyjnymi naszego SPA.

Oczywiście, możesz wybrać także inną drogę, znaleźć sobie
inną siłownię i skorzystać z usług innego SPA.

Nasi goście wybierają rozwiązanie Fluo, przede wszystkim ze
względu na kompleksowość i dostępność wszystkich usług 
w jednym obiekcie, aby oszczędzić swój czas. Dodatkowo
najwyższa jakość sprzętu oraz produktów, które używamy,
zapewni Ci w pełni satysfakcjonujące odczucia i doznania.

Wybierz kartę dla siebie i skontaktuj się z nami: biuro@fluowellness.pl lub +48 68 353 70 97

mailto:biuro@fluowellness.pl


Wybierz
kartę dla

siebieKARTA SPA
MEMBERSHIP

KARTA  GYM
MEMBERSHIP

KARTA SPA &GYM
MEMBERSHIP

Cena regularna 499 PLN / ROK

Dedykowane szkolenie niespodzianka,
DOSTĘPNE WKRÓTCE!
Bezalkoholowy welcome drink przy każdym
wejściu na SPA,
Przekąska dla gości (dostępna w weekendy),
RABAT 10% na zabiegi we FLUO,
RABAT 10% na grę w kręgle w Hades
(obowiązuje od Pon. do Czw.),
RABAT 50% na miesięczne pakiety śniadaniowe
w restauracji Wino i Grono,
RABAT 40% na miesięczny pakiet dań                 
 w restauracji Wino i Grono,
Karafka wody do każdego dania,
Przy zakupie deseru w restauracji Wino i Grono
- kawa gratis.

BONUSY:

Cena promocyjna do 30.06.2023
(dla pierwszych 100 osób) to 

tylko 249 PLN

Cena promocyjna do 30.06.2023
(dla pierwszych 100 osób) to 

tylko 339 PLN

Dedykowane szkolenie niespodzianka,
DOSTĘPNE WKRÓTCE!
RABAT 10% na zabiegi we FLUO,
RABAT 10% na grę w kręgle w Hades
(obowiązuje od Pon. do Czw.),
RABAT 50% na miesięczne pakiety
śniadaniowe w restauracji Wino i Grono ,
RABAT 40% na miesięczny pakiet dań 

Karafka wody do każdego dania,
Przy zakupie deseru w restauracji Wino 

Owoce dla gości bez limitu,
Woda i herbata bez limitu,
Bezalkoholowy welcome drink przy każdym
wejściu na SPA,
Przekąska dla gości (dostępna w weekendy).

BONUSY:

       w restauracji Wino i Grono,

       i Grono - kawa gratis,

Cena regularna 649 PLN / CAŁY ROK

Dedykowane szkolenie niespodzianka,
DOSTĘPNE WKRÓTCE!
RABAT 10% na zabiegi we FLUO,
RABAT 10% na grę w kręgle w Hades
(obowiązuje od Pon. do Czw.),
RABAT 50% na miesięczne pakiety śniadaniowe
w restauracji Wino i Grono,
RABAT 40% na miesięczny pakiet dań                   
 w restauracji Wino i Grono,
Karafka wody do każdego dania,
Przy zakupie deseru w restauracji Wino i Grono
- kawa gratis.

BONUSY:

tylko 249 PLN /CAŁY ROK 

Wybierz kartę dla siebie i skontaktuj się z nami: biuro@fluowellness.pl lub +48 68 353 70 97

mailto:biuro@fluowellness.pl


Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź: 
Zdecydowanie nie. Nasz personel
zaprezentuje Ci wszystko, czego

potrzebujesz. Nie musisz się niczym
przejmować.

Pytanie 6
Czy muszę mieć
doświadczenie w

korzystaniu z takich usług,
aby skorzystać z FLUO

Wellness?

Odpowiedź: 
To miejsce, w którym wszystkie problemy

zostaną zapomniane. Możesz skorzystać ze
Strefy Saun, Sauny Japońskiej, Siłowni, Gorty

Solnej, Gorty Lodowej czy Floatingu. Dzięki temu
zadbasz o zdrowie, zrelaksujesz się i spędzisz

czas ze znajomymi i bliskimi osobami.

Pytanie 1
Czym jest FLUO Wellness?

Odpowiedź: 
Regularne korzystanie z saun, groty solnej,
lodowej czy treningów fizycznych, pozwoli

Ci zadbać o swoje zdrowie, zrelaksować się,
odprężyć i zregenerować ciało.

Pytanie 2
Jakie korzyści dla zdrowia
mogę uzyskać korzystając

z FLUO Wellness? Odpowiedź: 
W naszym kompleksie znajdziesz strefę saun,
siłownię, grotę solną, floating, grotę lodową,

squash czy saunę japońską oraz wiele różnych
zabiegów. Fluo znajduje się w centrum rozrywki
 i relaksu Park 79, w którym znajdziesz najlepszą

w Zielonej Górze restaurację, pub z kręgielnią
i świetnymi koktajlami oraz czterogwiazdkowy

hotel. Możesz z nich skorzystać dodatkowo przed
lub po wizycie we Fluo.

Pytanie 3
Jakie usługi oferuje FLUO

Wellness?

Odpowiedź: 
Nasze SPA jest otwarte 7 dni w tygodniu od

16:00 do 22:00. Siłownia jest czynna 24 h
przez 7 dni w tygodniu.

Pytanie 4 
Jakie są godziny otwarcia

FLUO Wellness?  
 

Odpowiedź: 
Aktualnie wprowadziliśmy własne karty

członkowskie i żadne inne, nie będą
honorowane. Mimo tego mamy świetne

ceny, z których naprawdę warto
skorzystać, zwłaszcza podczas promocji.

Wyjątkiem jest squash, gdzie dalej
honorujemy te karty.

Pytanie 5 
Czy honorujecie karty
takie jak FitProfit lub

MultiSport?



SPA SIŁOWNIA

SPA

Cennik wejść — sprawdź ile zyskujesz

SIŁOWNIAPon. - Pt. Sb. - Ndz.

2H

4H

ALL DAY

2H

4H

ALL DAY

399 PLN

dla posiadaczy Karty Członkowskiej
Pon. - Pt. Sb. - Ndz.

dla posiadaczy Karty Członkowskiej

49 PLN

249 PLN

Karnet miesięczny BEZ LIMITU 

Karnet miesięczny BEZ LIMITU 

Wejście jednorazowe ALL DAY99 PLN89 PLN

129 PLN

149 PLN

119 PLN

134 PLN

64 PLN

84 PLN

94 PLN 109 PLN

94 PLN

74 PLN

W cenie wejść do SPA:

    dostęp z wodą pitną bez limitu,

    herbaty bez limitu (świat herbat),

    jabłka.

Wybierz kartę dla siebie i skontaktuj się z nami: biuro@fluowellness.pl lub +48 68 353 70 97

mailto:biuro@fluowellness.pl

