OFERTA SPA

PAŁACOWE SPA

ZABIEGI NA CIAŁO

MASAŻ KLASYCZNY
Umiarkowany natężony, pomaga w zwalczaniu bólów stawów, rozluźnia napięte mięśnie, poprawia wygląd skóry, ma działanie lecznicze.
CENA 25min.

60 PLN

50min.

110 PLN

CENA 25min.

70 PLN

50min.

120 PLN

CENA 25min.

80 PLN

50min.

130 PLN

Masaż woskiem aromatycznej świecy to znakomity sposób na odprężenie i relaks. Skóra staje się elastyczna, miękka w dotyku, otulona miłym aromatem.
CENA 25min.

80 PLN

50min.

130 PLN

PEELING+ MASAŻ 75 min.

200 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY CIEPŁYMI OLEJKAMI
Delikatny dotyk usuwa zmęczenie psychiczne i fizyczne, głęboko odpręża.

MASAŻ RELAKSACYJNY MASŁEM SHEA
Luksusowy masaż z wykorzystaniem masła Shea, które odmładza, nawilża i regeneruje nawet najgłębsze warstwy skóry.

AROMATERAPEUTYCZNY MASAŻ ŚWIECĄ

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ
Masaż czekoladą niesie ukojenie psychiczne. Ma dobroczynny wpływ na naszą skórę wygładza, odżywia, ujędrnia oraz likwiduje cellulit.
CENA 30min.

70 PLN

60min.

140 PLN

PEELING + MASAŻ 70 min.

210 PLN

ROSYJSKI MASAŻ MIODEM
Masaż miodem jest jedynym rodzajem masażu wyciągającym nagromadzone w organizmie toksyny przez skórę, zawdzięczamy to ściągającej toksyny właściwości miodu.
CENA 25min.

80 PLN

60min.

140 PLN

CENA 30min.

70 PLN

60min.

130 PLN

CENA 30min.

70 PLN

50min.

110 PLN

CENA 30min.

70 PLN

CENA 70min.

160 PLN

CENA 50min.

150 PLN

CENA 75min.

200 PLN

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI WULKANICZNYMI
Połączenie ciepła kamieni z odpowiednimi technikami masażu relaksuje i regeneruje ciało i umysł.

MASAŻ ANTYCELLULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ
Intensywny masaż metodą próżniowego zasysania fałdu skóry, pozytywnie wpływa na redukcję cellulitu.

PEELING CAŁEGO CIAŁA
Zabieg polega na usunięciu obumarłych komórek i wszelkich zanieczyszczeń skóry. Peeling przyspiesza proces regeneracji i odbudowy naskórka

PEELING + MASAŻ RELAKSACYJNY
MINI ZABIEG BŁOTNY
Peeling + maska błotna

BŁOTNY ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY
Peeling + ampułka + maska błotna + masaż ujędrniający bańką chińską

PAŁACOWE SPA
OFERTA SPA

ZABIEGI NA CIAŁO

SOCZYSTA POKUSA
Skóra otulona delikatnym zapachem arbuza: Peeling+ koncentrat+ maska + masło
CENA 70min.

150 PLN

CENA 20min.

80 PLN

CENA 20min.

60 PLN

CENA 20min.

60 PLN

CENA 25min.

70 PLN

CENA 40min.

100 PLN

CENA 30min.

90 PLN

MASAŻ TWARZY, SZYI, KARKU
LIFTUJĄCY MASAŻ TWARZY, SZYI, DEKOLTU
MASAZ TWARZY SZKLANYMI KULAMI
MASAŻ STÓP

ZABIEGI NA TWARZ
PEELING TWARZY + SERUM+ MASKA KREMOWA + KREM
PEELING TWARZY + SERUM+ MASAŻ TWARZY

KĄPIEL W OLEJKACH I SOLI

KĄPIELE

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

