OFERTA SPA

PAŁACOWE SPA
ZABIEGI NA CIAŁO

MASAŻ KLASYCZNY
Umiarkowany natężony, pomaga w zwalczaniu bólu stawów, rozluźnia napięte mięśnie, poprawia wygląd skóry, ma działanie lecznicze, relaksacyjne i
pobudzające. Do zabiegu wykorzystywany jest olej z pestek winogron w połączeniu z olejkami eterycznymi, lub olej kokosowy. Za dopłatą masło shea Organique.
Świetnie nawilża, wygładza i rewitalizuje skórę.
CENA : 30 min (masaż częściowy)
50 min (masaż całościowy)

60 PLN
110 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY
Delikatny dotyk usuwa zmęczenie psychiczne i fizyczne, głęboko odpręża, ma działanie antystresowe. Wykonywany olejem z pestek winogron z olejkami
eterycznymi lub olejem kokosowym.
CENA : 30 min (masaż częściowy)
50 min (masaż całościowy)

70 PLN
120 PLN

MASAŻ CZEKOLADĄ
Masaż czekoladowy cieszy się dużą popularnością , gdyż poza cielesnymi korzyściami, również przynosi ukojenie psychiczne. Masaż czekoladą wskazuje masę
dobroczynnych wpływów na organizm. Efektem jest intensywne wygładzenie, odżywienie, ujędrnienie skóry oraz redukcja cellulitu.
CENA : 40 min (masaż częściowy)
80 min (masaż całościowy)

70 PLN
140 PLN

MASAŻ KAMIENIAMI WULKANICZNYMI
Masaż kamieniami jest dobrym wyborem dla osób. które bolą mięśnie, jest zabiegiem uzupełniającym działania fizjoterapeutyczne. Połączenie ciepła kamieni z
odpowiednimi technikami masażu jest zbawienne dla zmęczonego, zestresowanego ciała i umysłu współczesnego człowieka. Zabieg relaksuje i regeneruje całe ciało.
CENA : 50 min

100 PLN

MASAŻ ANTYCELLULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Ten masaż działa antycellulitowo, poprawia krążenie, działa rozluźniająco i przeciwbólowo na plecy, wykonywany jest przy użyciu olejku z pestek winogron.
CENA : 30 min

70 PLN

60 min

100 PLN

MASAŻ ŚWIECĄ
Masaż woskiem aromatycznej świecy to znakomity sposób na odprężenie i relaks. Skóra staje się elastyczna, miękka w dotyku i jedwabiście gładka otulona miłym
aromatem. Skóra jest o wiele bardziej nawilżona, odżywiona, ukrwiona i promienista. Masaż świecą przynosi cudowne ukojenie dla suchej skóry pozbawionej witalności.
CENA : 30 min (masaż częściowy)

60 PLN

50 min (masaż całościowy)

110 PLN

50 min (masaż całościowy z peelingiem)

200 PLN

PEELING CIAŁA (całościowy)
Zabieg służy do złuszczenia martwego naskórka i pobudzenia skóry do produkcji nowych tkanek. Skóra po zabiegu staje się lepiej ukrwiona, elastyczna, gładsza i
pełna blasku.
CENA : 30 min

50 PLN

CENA : 60 min

100 PLN

CENA : 50 min

150 PLN

PEELING Z MASAŻEM + KOC (całe ciało)
MINI ZABIEG BŁOTNY (peeling + błoto)
Zabieg rozpoczyna się peelingiem na całe ciało, po którym zostaje nałożone błoto z Morza Martwego oraz owinięcie folią.

BŁOTNY ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY
Zabieg ten, to wszystko czego nasze ciało pragnie. Rozpoczynamy peelingiem cukrowym, który pozwala złuszczyć martwy naskórek, otworzyć pory i
przygotować je na wchłanianie dobroczynnych minerałów z Morza Martwego. Po peelingu wykonujemy lekki masaż całego ciała oliwką z pestek winogron. Po masażu
nakładamy błoto i owijamy ciało folią na 30-40 min, teraz jest czas na całkowity relaks. Po upływie czasu zmywamy błoto a na ciało nakładamy serum pomarańczowe
antycellulitowe.
CENA : 90 min

200 PLN

CENA : 35 min

60 PLN

MASAŻ TWARZY
Pielęgnujący masaż twarzy dla skóry suchej, wrażliwej i zniszczonej.
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ZMYSŁOWY NAWILŻAJĄCO OCZYSZCZAJĄCY
Kompleksowy zabieg na ciało rozpoczynamy peelingiem masującym, który usuwa martwy naskórek, otwiera pory i przygotowuje skórę na wchłanianie
dobroczynnych składników dalszego zabiegu. Na ciało kolejno nakładane zostają: koncentrat, maska i masło. Wszystko z jednej linii zapachowej. Skóra po zabiegu staje się
jędrna, sprężysta, aksamitna w dotyku oraz otulona delikatnym zapachem.
CENA : 70 min

OFERTA SPA

130 PLN

PAŁACOWE SPA
KĄPIELE

KĄPIEL W OLEJKACH I SOLI
Chwile spokoju dla ducha i ciała w aromatycznej kąpieli w olejkach i soli. Sole oczyszczają, wzmacniają i odprężają. Z dodatkiem ziół lewendy ułatwiają nocny
odpoczynek. Kąpiele w soli intensyfikują proces wymiany jonowej pomiędzy ciałem człowieka a roztworem kąpielowym. Organizm opuszczają toksyny i produkty
przemiany materii m.in. mocznik, kwas moczowy, mlekowy, aceton, kreatynina a wchłaniane są rozpuszczone z soli minerały. W efekcie w organizmie zaczynają zachodzić
korzystne zmiany. Odciążeniu ulega praca wątroby, nerek i innych organów wydalniczych, a pobudzony i wzmocniony zostaje układ odpornościowy, immunologiczny i
hormonalny. Im stężenie roztworu kąpielowego jest większe tym procesy te zachodzą szybciej i bardziej intensywnie. Kąpiele działają na organizm antyalergicznie,
rozgrzewająco i hartująco, wzmacniają kości i zapobiegają osteoporozie. Olejki sprawiają, że skóra stanie się miękka, aksamitna i gładka. Zmniejszają uczucie zmęczenia.
Pomagają odzyskać spokój i wewnętrzną równowagę Po kąpieli nie ma potrzeby użycia balsamu ani kremu ponieważ skóra jest już wygładzona, aksamitna i nawilżona.
CENA : 30 min

70 PLN

KĄPIEL Z HYDROMASAŻEM W PIWIE
Aromatyczna kąpiel w piwie pobudza krążenie krwi oraz obniża ciśnienie. Drożdźe piwne działają oczyszczająco, poprawiają wilgotność skóry oraz oczyszczają
pory. Kąpiel w piwie ma właściwości relaksujące, odprężające i rozluźniające. Połączenie wanny do hydromasażu i mieszanki na bazie drożdży, chmielu i słodu, w
odpowiedniej temperaturze traktowane jest jako terapia. Substancje odżywcze popularnego browaru, tj. witamina B, sacharydy i proteiny, wchłaniane są dzięki ruchowi wody
przez skórę i pomagają ją zrelaksować i zregenerować. Korzyści odnosi również całe ciało - ciepła kąpiel w przyjemnie pachnącej kadzi ułatwia odpoczynek, relaksację i jest
świetnym pomysłem na romantyczne jacuzzi. Dzięki obecności dwutlenku węgla dochodzi do dyfuzji, polepsza się krwiobieg i poprawia trawienie.
CENA : 30 min

80 PLN

KĄPIEL Z HYDROMASAŻEM W KOZIM MLEKU I MIODZIE
Luksusowa kąpiel w kozim mleku i miodzie to prawdziwy zabieg relaksacyjny. Kozie mleko zawiera wiele witamin i minerałów, które odżywiają skóreę, a kwas
mlekowy ma właściwości złuszczające, dzięki czemu skóra po takiej kąpieli jest oczyszczona, zregenerowana. Kozie mleko doskonale nadaje się do każdego rodzaju skóry.
Miód zapewnia jedwabiście miękką, gładką i promienną skórę oraz daje niezapomniane uczucie błogości i komfortu.
CENA : 20 min

90 PLN

