
Prosimy o zgłoszenie się w recepcji SPA na 10 minut przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia 

KARTY KONSULTACYJNEJ. Jeżeli chcą Państwo odwołać lub zmienić termin rezerwacji, prosimy zrobić to nie później 

niż 6 godz. przed umówionym terminem. W przypadku braku takiego zgłoszenia zastrzegamy sobie prawo do pobrania 

opłaty w wysokości 50% wartości zamówionego zabiegu.  Numer telefonu rezerwacji: +48 534 011 500 

PIELĘGNACJA TWARZYPIELĘGNACJA TWARZY ZABIEGI NA CIAŁOZABIEGI NA CIAŁO

MASAŻEMASAŻE

1. Masaż terapeutyczny karku 
    i kręgosłupa   
    25 min. 120  

2. Masaż klasyczny całego ciała
     50 min. 180 zł

3. Masaż Wspaniały Relax 
        50 min. 180 zł  

4. Masaż gorącymi kamieniami
     50 min. 200 zł / 25 min. 140 zł

5. Masaż kokosowy
     50 min. 200 zł  

6. Masaż czekoladowy
     50 min. 200 zł 

1. Peeling ciała
    30 min. 100 zł
2. Rytuał Polinezja   
    Peeling kokosowy, maska z kokosem, 
    relaksacyjny masaż
    90 min. 250 zł
3. Rytuał Czekoladowy 3. Rytuał Czekoladowy 
    Peeling czekoladowy, maska 
    z czekoladą, relaksacyjny masaż ciała
    90 min. 250 zł  
4. Luksusowy zabieg na ciało ze złotem
    Peeling ze złotem, maska, 
    relaksacyjny masaż
       90 min. 280 zł 
5. Miodowy zabieg wygładzający
    Masaż na peelingu miodowym
    50 min. 200 zł 

PAKIETY SPECJALNEPAKIETY SPECJALNE

1. Rytuał dla mężczyzn
   Masaż ciała ciepłym olejkiem, 
   masaż twarzy, masaż głowy
    90 min. 250  

2. Zabieg dla zestresowanych  
    Peeling ciała, masaż ciepłym olejkiem, 
    masaż głowy    masaż głowy
     90 min. 250 zł

3. Day Spa 
    Peeling ciała ,masaż ciała na masce 
    Shea, pielęgnacyjny zabieg na twarz
    120 min. 420 zł  

ZALECENIA
Pij dużo wody przed, po i między posiłkami 

Unikaj obfitych posiłków na godzinę przed 
planowanym zabiegiem

Unikaj kąpieli słonecznych przed i po zabiegu 
Kąpieli w basenie lub jacuzzi zażywaj zawsze 
przed zabiegiem, nigdy poprzed zabiegiem, nigdy po

Spożywanie alkoholu przed planowanym 
zabiegiem stanowi zagrożenie dla życia 
lub zdrowia
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1. Zabieg oczyszczający 
     50 min. 240  

2. Zabieg intensywnie nawilżający
     50 min. 240 zł

3. Luksusowy zabieg odmładzający
      50 min. 320 zł  

4. Masaż twarzy wraz z peelingiem4. Masaż twarzy wraz z peelingiem
      30 min. 160 zł 

Day Spa


