
Instytut Łeba Spa
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84-360 Łeba

 

spa@hotelleba.com.pl

+48 780 165 178

 

www.hotelleba.com.pl

 
Depilacja woskiem: 
Całe nogi.......................................................................................100 PLN
Klatka piersiowa + brzuch....................................................60 PLN
Plecy...................................................................................................70 PLN
Łydki...................................................................................................60 PLN
Bikini, pachy, ręce.....................................................................40 PLN
Wąsik, broda.................................................................................20 PLN

Makijaż............................................................................................120 PLN
Henna rzęs lub brwi.................................................................20 PLN
Regulacja brwi.............................................................................20 PLN

pielęgnacja dłoni i stóp
 

Pedicure.........................................................................................130 PLN

Pedicure bez malowania...................................................100 PLN

Pedicure hybrydowy............................................................150 PLN

Manicure.........................................................................................60 PLN

Manicure francuski...................................................................65 PLN

Manicure japoński.....................................................................80 PLN

Manicure hybrydowy...........................................................100 PLN

Malowanie paznokci...............................................................30 PLN

Ściąganie hybrydy....................................................................30 PLN

 
Masaż owocowy całego ciała (25 min).................100 PLN

Masaż klasyczny całego ciała (25 min)..................60 PLN

Pedicure dziecięcy z malowaniem...........................30 PLN

Manicure dziecięcy z malowaniem...........................30 PLN

Masaż twarzy (25 min)......................................................60 PLN

zabiegi spa dla dzieci

KONTAKT

zabiegi dodatkowe

oferę kids SPA dedykujemyoferę kids SPA dedykujemy
dla dzici od 4 do 12 roku życia.dla dzici od 4 do 12 roku życia.

 
SPA dla dłoni (30 min)...............................................70 PLN
zabieg parafinowy, peeling,
maska regenerująco wybielająca

przy łączeniu z zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy 

EXPERT dla stóp (30 min)........................................70 PLN
intensywna regeneracja i nawilżenie 

przy łączeniu z zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy

............50  PLN

............50  PLN

CENNIK
instytut łeba spa



 
Odmładzająca FIGA (60 min)..........................................200 PLN
rewitalizujący zabieg dla cery zmęczonej
i pozbawionej blasku

MALINOWY skarb (60 min)..............................................200 PLN
nawilżająco - regenerujący
zabieg dla cery suchej

MOKOSH for men (60 min)...............................................200 PLN
nawilżająco - energizujący
zabieg dla mężczyzn

INTENSYWNE ujędrnienie (60 min)..........................200 PLN
zabieg dla cery dojrzałej 
z masażem liftingującym 

MORSKIE oczyszczenie (60 min)..................................220 PLN
oczyszczający zabieg dla każdego rodzaju cery
z użyciem peelingu kawitacyjnego

 
Peeling solny (25 min)..........................................................100 PLN

Body Man (70 min)..................................................................200 PLN
zabieg regenerujący dla mężczyzn melon i ogórek
[peeling + masaż całościowy]

Body Detox (70 min)..............................................................260 PLN
ekspresowy zabieg detoksykujący na bazie żurawiny
połączony z seansem w kapsule Neo-Qi

Terapia w kapsule Neo-Qi (20 min)..............................60 PLN
sauna parowa, podczerwień

Kąpiel z solą morską (20 min)...........................................60 PLN
kąpiel z hydromasażem

Rytuał SPA (90 min)................................................................270 PLN
składa się z peelingu solnego, kąpieli perełkowej 
z hydromasażem, masażu relaksacyjnego całego ciała
na bazie masła Shea

 
Masaż klasyczny (50 min)...................................................150 PLN
całego ciała, na naturalnych olejkach mokosh

Masaż klasyczny (25 min)......................................................90 PLN
pleców, na naturalnych olejkach mokosh

Masaż aromaterapeutyczny (50 min).........................160 PLN
całego ciała

Masaż aromaterapeutyczny (25 min)..........................110 PLN
pleców 

Masaż gorącymi kamieniami (50 min)........................170 PLN
całego ciała

Masaż gorącymi kamieniami (25 min).........................110 PLN
pleców

Masaż odprężający świecą (50 min)...........................160 PLN

Masaż twarzy i relaksujący głowy (25 min)...............90 PLN

Masaż twarzy, szyi i dekoltu (25 min)............................80 PLN

Masaż stóp (25 min)...................................................................60 PLN

pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu

zabiegi z zastosowaniem urządzenia

pielęgnacja ciała masaże klasyczne i relaksacyjne

 
Peeling kawitacyjny (20 min)..........................................100 PLN
zabieg oczyszczający z nawilżaniem,
cyrkulacją i drenażem limfatycznym

przy łączeniu z zabiegiem pielęgnacyjnym twarzy 

dodatkowa maseczka
 

Mikrodermabrazja (60 min)..............................................220 PLN
głębokie złuszczenie naskórka twarzy, szyi i dekoltu 
z maską wyciszającą 

.........50 PLN
....................................................................60 PLN


