POLECAMY WIOSENNE PRZEBUDZENIE:
WE RECOMMEND SPRING AWAKENING:

2,5H
2,5H

520 ZŁ
520 ZŁ

349 ZŁ
349 ZŁ

• Zabieg wykonywany przy użyciu aromaterapii – nuta zapachowa
wybrana przez Klienta
• Treatment with accompaniment of aromatherapy – the scent
chosen by Customer
• Oczyszczający Peeling do łaźni parowej
• Cleansing scrub in the steam room
• Odżywczy Zabieg na twarz WITAMINA z masażem well-being 1h
• Nourishing face treatment VITAMIN with massage well-being 1h
• Rewitalizujący Masaż GŁOWA-PLECY-STOPY 1h
• Revitalizing Massage HEAD-BACK-FEET 1h
• Regenerująca Maska na włosy do sauny ﬁńskiej
• Regenerating hair mask during a session in Finnish Sauna

NOWOŚCI:
NEWS:
• Masaż gorącymi kamieniami
1h (tył ciała) / 1,5h (całe ciało)
• Hot Stones massage
1h (back of the body) / 1,5h (whole body)

250 zł / 310 zł

• Egzotyczny masaż pałkami bambusowymi
1h (tył ciała) / 1,5h (całe ciało)
• Exotic massage with bamboo sticks
1h (back of the body) / 1,5h (whole body)

230 zł / 290 zł

MASAŻE:
MASSAGES:
130 zł / 210 zł / 290 zł
• Głęboko relaksujący masaż gorącymi olejami
30 min (plecy) / 1h (tył ciała) / 1,5h (całe ciało)
• Deeply relaxing massage with hot oils
30 min (back) / 1h (back of the body) /1,5h (whole body)
150 zł / 240 zł / 310 zł
• Odprężający masaż masłem Shea
30 min (plecy) / 1h (tył ciała) / 1,5h (całe ciało)
• Relaxing massage with Shea butter
30 min (back) / 1h (back of the body) /1,5h (whole body)

• Masaż twarzy, szyi i dekoltu 30 min
• Massage of face, neck and neckline 30 min

120 zł

• Masaż leczniczy kręgosłupa 30 min
• Therapeutic spine massage 30 min

150 zł

ZABIEGI NA TWARZ:
TREATMENT COSMETIC OF FACE:
• Eksplozja młodości - Zabieg liftingujący.
Doskonale odżywia, napina i wygładza skórę. 60 min
• The explosion of youth – Lifting treatment.
Perfectly nourishes, tightens and smoothes the skin. 60 min

230 zł

• Męski Relaks - Relaksuje i pielęgnuje cerę,
odżywia i oczyszcza. 60 min
• Male relaxation – Relaxes and cares for the skin,
nourishes and cleanses. 60 min

240 zł

• Witamina - zastrzyk witaminowy dla każdej cery, regeneruje
250 zł
i nawilża skórę, niweluje sińce. 60 min
• Vitamin – boosting power for every skin, regenerates moisturizes the skin,
eliminates bruises around your eyes. 60 min

PAKIETY WIOSENNE:
SPRING PACKAGES:
• Owocowe szaleństwo
• Fruit madness

80 min / 260 zł

*110 min / 290 zł

- Zabieg wykonywany przy użyciu aromaterapii – nuta zapachowa
wybrana przez Klienta
- Treatment with accompaniment of aromatherapy – the scent
chosen by Customer
- Owocowy peeling cukrowy całego ciała
- Fruity sugar peeling for the whole body
- Masaż pleców gorącymi olejami
- Back massage with hot oils
- Owocowe, nawilżające masło na ciało
- Fruity, mousturizing body butter
- Możliwość przedłużenia masażu do 1h*
- Possibility to extend the massage to 1h*

