RELAKS
MASAŻE
Masaż klasyczny całościowy
Masaż klasyczny częściowy
Masaż relaksacyjny
Masaż bańką chińską częściowy/całościowy
Abhyanga
Peeling ciała

PAKIETY SPA

CENA 1os./2os.
150
80
150
60/120
150/200
50

Pakiet 1 opcji

69,99/129,99

Luksury Spa

99,99/189,99

Odwzajemniona Miłość

149,99/289,99

Blask Miłości

119,99/219,99

Cynamonowy Raj

99/189

Wino i Cynamon

149/289

(Peeling ciała, maska na ciało, masaż 30 min, aromaterapia)
(peeling ciała, maska na ciało, masaż 30 min, zabiegi na twarz do wyboru,
maska na twarz, masaż twarzy, aromaterapia)
(peeling solny, masaż gorącymi kamieniami/relaksacyjny/czekoladowy,
maska cynamonowa/czekoladowa, aromaterapia, peeling kawitacyjny na
twarz, maska na twarz)
(peeling solny, masaż klasyczny/ajurweda, kokosowa maska na ciało, peeling
kawitacyjny, maska na twarz, masaż twarzy)
(Peeling ciała- miodowy/cynamonowy/czekoladowy, masaż ciała 30 min,
peeling kawitacyjny z maską na twarz)
(Peeling ciała- miodowy/cynamonowy/czekoladowy, masaż 60 minayurveda/gorące kamienie, zabiegi na twarz do wyboru, dla 2os lampka
wina gratis)

ŚWIĄTECZNE PAKIETY SPA
Świąteczne Spa

159,99/299,99

Kwiat Lotosu

159,99/299,99

Aksamitny Blask

119,99/229,99

Pomarańczowy Gaj

149,99/289,99

(masaż cynamonowo-ziołowymi stemplami lub gorącymi kamieniami,
cynamonowy peeling ciała, cynamonowa ujędrniająca maska na ciało,
zabieg na twarz z maską ujędrniającą, masaż twarzy stemplami lub
nawilżający z peelingiem gruszkowym, zabieg na dłonie, masaż dłoni, dla 2
osób lampka wina i owoce gratis)
(olejowanie i masaż głowy, akupresura twarzy, masaż twarzy, masaż
ajurwedyjski ciała, peeling ziemią wulkaniczną, maska na ciało, masaż stóp,
aromaterapia, dla 2 osób zielona herbata i owoce)
(peeling solny z wit. C, nawilżająca czekoladowa maska na ciało, masaż na
bazie gorącego oleju sojowego z wit. A i E, złuszczający zabieg na twarz,
maska na twarz nawilżająca lub rozjaśniająca)
(cytrusowa aromaterapia, masaż olejem o zapachu pomarańczy bańką
chińską lub klasyczny, masaż stóp, maska na stopy, maska na ciało, zabieg
rozjaśniająco- złuszczający mikrodermabrazją lub kawitacją, masaż twarzy,
dla 2os. lampka wina i owoce gratis)

PAKIETY DAY SPA

Day Spa Lekkie Nogi

69,99/134,99

Day Spa

99,99/179,99

Day Spa Gold

119,99/219,99

Day Spa Premium

139,99/259,99

(moczenie stóp w aromatycznej solance, peeling stóp, masaż stóp i nóg
bańką chińską, maska ujędrniająca- antycellulitowa na nogi)
(relaksacyjny masaż pleców, peeling kawitacyjny twarzy, maska na twarz,
peeling dłoni, masaż dłoni, maska nadłonie, kawa lub herbata)
(relaksacyny masaż całościowy, peeling kawitacyjny twarzy, maska na twarz,
peeling dłoni, maska i masaż dłoni, kawa lub herbata)
(relaksacyjny masaż całościowy, peeling ciała, maska na ciało, peeling
kawitacyjny, maska na twarz, peeling dłoni, maska i masaż dłoni, masaż stóp,
kawa lub herbata)

KOSMETYKA
KOSMETYKA ESTETYCZNA
Botoks
Wypełnianie zmarszczek- kwas hialuronowy
Mezoterapia igłowa głowy
Modelowanie owalu twarzy za pomocą kwasu
hialuronowego
HydroksyapatydwapinaVolumentia
Usuwanie naczynek
Laserowe usuwanie naczynek
Cosmelan- likwidacja przebarwień
Fotoodmładzanie laserowe
Lifting laserem ElÕs
Fibryna bogatopłytkowa- twarz
Fibryna bogatopłytkowa- twarz+szyja+dekolt
Osocze bogatopłytkowe- twarz
Osocze bogatopłytkowe- dekolt
Osocze bogatopłytkowe- twarz+szyja+dekolt

CENA

od 199
od 300
300/500
1300
1300/1800
od 80
300
1300
300
od 300
400*promocja
800*promocja
300
400
600

DEPILACJA
Depilacja ciepłym woskiem na wybrane partie ciała
Depilacja laserowa metodą ElÕs

od 15
od 150

ZABIEGI NA TWARZ

Peeling kawitacyjny
Mikrodermabrazja
Mikrodermabrazja lub kawitacja + kwas glikolowy
Mikrodermabrazja lub kawitacja + kwas medyczny
Mikrodermabrazja lub kawitacja + mezoterapia
Radiofrekfencja
Radiofrekfencja + mikrodermabrazja + kawitacja
Sonoforeza
Kwas azelainowy
Kwas glikolowy
Kwas migdałowy
Kwas kojowy
PQ AGE
Kwasy TCA scin peel
Zabieg wzmacniający naczynka
Zabieg dla skóry naczyniowej z kwasem medycznym
Henna brwi
Regulacja brwi
Henna rzęs
Henna brwi + henna rzęs + regulacja

70
100
180
180
130
od 80
300
80
180
180
180
180
350
250
180
250
30
10
30
40

