CENNIK SPA & WELLNESS

www.grandroyalhotel.pl

ZABIEGI PODSTAWOWE
1. Henna brwi ..................................................................................20 zł

1. Manicure klasyczne (bez malowania) .....................................60 zł

2. Regulacja brwi .............................................................................20 zł

2. Manicure japoński ......................................................................70 zł

3. Henna rzęs ...................................................................................20 zł

3. Manicure hybrydowe .................................................................80 zł

4. Henna komplet ............................................................................50 zł

4. Pedicure klasyczne (bez malowania) ......................................90 zł

5. Depilacja wąsik, broda ...............................................................20 zł

5. Pedicure japoński ..................................................................... 100 zł

6. Depilacja pachy ...........................................................................40 zł

6. Pedicure hybrydowe ................................................................ 120 zł

7. Depilacja całe nogi .....................................................................90 zł

7. Usuwanie hybryd ........................................................................15 zł

ZABIEGI NA TWARZ

MASAŻE

1. Peeling kawitacyjny twarz .........................................................90 zł

1. Masaż klasyczny ......................30 min. 100 zł / 60 min. 180 zł

2. Peeling kawitacyjny twarz, szyja, dekolt ............................. 110 zł

2. Masaż biznesowy .......................................................20 min. 70 zł

3. Peeling kawitacyjny twarz + kwas migdałowy .................. 160 zł

3. Masaż gorącymi olejkami ......30 min. 120 zł / 60 min. 200 zł

4. Peeling kawitacyjny t+sz+d + kwas migdałowy ................ 180 zł

4. Masaż gorącą czekoladą ....................................... 60 min. 220 zł

5. Mikrodermobrazja diamentowa twarzy .............................. 130 zł

5. Masaż gorącymi kamieniami...30 min. 120 zł / 60 min. 200 zł

6. Mikrodermobrazja diamentowa twarzy, szyi i dekoltu...... 150 zł

6. Masaż bańką chińską ..................20 min. 60 zł / 30 min. 80 zł

7. Mikrodermobrazja twarzy + kwas migdałowy .................. 180 zł

7. Masaż masło shea...................30 min. 120 zł / 60 min. 200 zł

8. Mikrodermobrazja t+sz+d + kwas migdałowy .................. 200 zł
9. Kwas migdałowy twarz .......................................................... 110 zł
10. Kwas migdałowy twarz, szyja, dekolt ............................... 140 zł
11. Mezoterapia nanoigłowa ..................................................... 250 zł
12. Mezoterapia mikroigłowa .................................................... 250 zł
13. Mezoterapia nanoigłowa/mikroigłowa
+ kwas migdałowy ................................................................ 300 zł

PIELĘGNACJA TWARZY
1. Masaż twarz, szyja, dekolt ........................................................70 zł
2. Masaż twarz, szyja, dekolt + maska na twarz ................... 120 zł

ZABIEGI NA CIAŁO
1. Kąpiel w mleku ..................................... 1 os. 90 zł / 2 os. 120 zł
2. Kąpiel w winie ...................................... 1 os. 90 zł / 2 os. 120 zł
3. Kąpiel w mleku/winie
+ 30 min masaż ciała .......................1 os. 200 zł / 2 os. 340 zł
4. Kąpiel w mleku/winie
+ 60 min masaż ciała .......................1 os. 240 zł / 2 os. 420 zł
5. Peeling ciała ............................................................................... 90 zł
6. Maska na ciało ........................................................................... 90 zł
7. Peeling + masaż 30 min. .......................................................160 zł

3. Maska kremowa ..........................................................................40 zł

8. Peeling + masaż 30 min. + maska na ciało ......................220 zł

4. Maska algowa ..............................................................................50 zł
5. Płat kolagenowy .........................................................................40 zł

PAKIETY

1. A
 bsolute Hydration Ritual – Thalgo ................................. 210 zł
Zabieg na twarz intensywnie nawilżająco-relaksujący
z kompleksemSave Bleue, mający na celu długotrwałe
nawilżenie, pobudzenie oraz detoksykację skóry.

1. D
 ay Spa .....................................................................................350 zł
(peeling kawowy ciała + masaż 60 min
+ masaż twarzy + płat kolagenowy)

2. Silicium Marine Treatment – Thalgo ................................ 290 zł
Zabieg odmładzająco-liftingujący, silnie wypełniający
i modelujący owal twarzy. Przeznaczony dla skóry
potrzebującej napięcia oraz jako zabieg bankietowy.
3. A
 rude – Montibello ................................................................ 300 zł
Zabieg poprawiający jakość skóry, redukujący zmęczenie
i wiotkość skóry.
4. O
 xygen – Montibello .............................................................. 215 zł
Zabieg dla skóry niedotlenionej z oznakami zmęczenia.
5. W
 hite Skin – Montibello ....................................................... 260 zł
Zabieg eliminujący przebarwienia.

2. P
 akiet Przyjaciółki .................................................................550 zł
(2x masaż ciała masłem shea 60 min.
+ 2x masaż twarzy + płat kolagenowy)
3. P
 akiet Romantyczne Chwile ................................................600 zł
(kąpiel w winie/kąpiel w mleku dla dwojga
+ masaż 60 min + masaż twarzy dla dwojga)
4. C
 eremonia złota ............................. 1 os. 320 zł / 2 os. 600 zł
Zabieg rozświetlająco-nawilżający z drobinkami złota
(peeling ciała + kąpiel w złotym ekstrakcie
+ masaż 60 min złotą galaretką)
5. Z
 abieg kawowy .......................................................................280 zł
antycellulitowo-detoksytacyj (peeling ciała
+ 60 min masaż+maska na ciało)

