MENU

LUKSUSOWA PIELĘGNACJA CIAŁA YONELLE- MASAŻE PEELINGUJĄCE
Silk Bio Revital

Polecamy szczególnie osobom zmęczonym, z przesuszoną, podrażnioną
skórą. Działa relaksująco i rewitalizująco.

Silk Perfect Contur

Doskonały, kiedy ciało potrzebuje pobudzenia procesów związanych
z modelowaniem sylwetki, a skóra intensywnej kompleksowej pielęgnacji
i wzmocnienia.

55 min

55 min

230 zł

230 zł

Modelujący masaż całego ciała lub wybranych jego partii (brzuch, uda,
pośladki) o działaniu drenującym, stymulującym metabolizm i regulującym
gospodarkę wodną skóry.

Masaż Bio - Revital

45 min
55 min

160 zł
190 zł

45 min
55 min

160 zł
190 zł

Peeling solny / cukrowy

30 min

95 zł

Peeling z woskiem jojoba

30 min

95 zł

Masaż o intensywnym działaniu pielęgnacyjnym, zalecany dla skóry
wrażliwej, skłonnej do podrażnień oraz wymagającej szybkiej i intensywnej
regeneracji.

Zabieg guam antycellulitowy

90 min

230 zł

Oczyszcznie z mikronizowaną algą

55 min

240 zł

Zabieg wygładzająco-odżywczy Velvet Beauty

55 min

250 zł

Czekoladowy romans

90 min

280 zł

Skuteczny zabieg redukujący cellulit oraz modelujący sylwetkę.
Działa drenująco, zmniejsza obrzęki i poprawia ukrwienie.

Zabieg polecany dla suchej, zmęczonej skóry, która potrzebuje
oczyszczenia z toksyn oraz pobudzenia. Działa wygładzająco,
silnie stymuluje i odżywia tkanki.

MASAŻE LUX YONELLE
Masaż Perfect Contur

PIELĘGNACJA CIAŁA

Luksusowy zabieg kompleksowo odnawiający skórę ciała o intensywnym
działaniu regenerującym, odżywczym i eksfoliującym.
Rytuał nawilżająco - relaksujący przywracający harmonię ciała.
Ceremonia rozpoczyna aromatyczny peeling, a następnym etapem
jest polewanie ciała gorącą czekoladą, która rozgrzewa i koi zmysły.

PEELINGI CIAŁA
Świetnie złuszczają naskórek oraz intensywnie wygładzają ciało.
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MASAŻE
Masaż twarzy, szyi i dekoltu

25 min

80 zł

Rozluźniający masaż pleców i stóp

40 min

150 zł

Odżywczy, relaksacyjny masaż, który jest prawdziwym ukojeniem
dla suchej i zmęczonej skóry.
Idealny, by usunąć uczucie “ciężkich, zmęczonych nóg”. Połączenie
z masażem pleców głęboko odpręża i relaksuje. Stosowany regularnie
poprawia samopoczucie.

Klasyczny

Wyjątkowe techniki manualne zastosowane podczas niepowtarzalnego
autorskiego masażu pozwolą osiągnąć stan głębokiego relaksu i odprężenia.

25 min
50 min

90 zł
170 zł

Gorące kamienie

25 min
50 min

90 zł
170 zł

Aromaty Natury

25 min
50 min

90 zł
180 zł

Czekoladowa słodycz

50 min

200 zł

Masaż HOLISTIC

90 min

290 zł

Połączenie ciepłych kamieni bazaltowych z odprężającym masażem.
Redukuje stres, usuwa objawy zmęczenia.
Połączenie masażu relaksacyjnego z głębokim nawilżeniem skóry
całego ciała. Daje upust stresom dnia codziennego, a wonne olejki
eteryczne wpływają kojąco na zmysły.
Sesja czekoladowego masażu to relaks i rozpieszczanie zmysłów, wyśmienity
nastrój i apetyt na więcej. Masaż czekoladowy wspaniale usuwa stres,
napięcie i zmęczenie oraz pielęgnuje skórę całego ciała.

Odprężająca terapia obejmująca masaż całego ciała łącznie z głową
i twarzą. Działa uspokajająco, relaksuje porządkując wewnętrzną energię
naszego ciała.
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RELAKS DLA DWOJGA

Kąpiel z hydromasażem

30 min

120 zł

Sauna parowa Sweet Spa

30 min

120 zł

Kąpiel z dodatkiem soli aromatycznej, połączona z relaksacyjnym
hydromasażem. Łagodzi skutki stresu, działa wyciszająco.
Blask świec oraz wspaniała muzyka zaczaruje zmysły.

Szeroki zakres programów do aromaterapii pozwala na dobranie idealnej
terapii oczyszczającej. Olejki eteryczne stymulują zmysły poprawiając
samopoczucie. Intymny zabieg dla dwojga w gabinecie prestigeroom.
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STREFA MĘSKA

Manicure męski

30 min

60 zł

Pedicure męski

60 min

90 zł

Mocne plecy - rozgrzewający okład na plecy

45 min

160 zł

Zabieg na twarz Man Esthetic

55 min

230 zł

Likwiduje napięcia, łagodzi bóle, a rozgrzewające ciepło maski przenosi
w stan głębokiego odprężenia.

Zabieg odnowy biologicznej zmęczonej skóry twarzy i okolic.
Szczególnie polecany dla skóry narażonej na długotrwały kontakt
z klimatyzowanym powietrzem i promieniowaniem komputera.
Zmniejsza widoczność worków i cieni pod oczami.
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ZABIEGI LASEROWE
System EllipseI2PL jest stosowany do leczenia szerokiego wachlarza przypadłości skórnych, takich jak usuwanie
zbędnego owłosienia, zabiegi dla skóry zniszczonej działaniem promieni słonecznych, leczenie trądziku, usuwanie naczynek krwionośnych czy widocznych zmian pigmentacyjnych skóry.

STREFA MEDI

Mezoterapia bezigłowa

Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjny system odmładzania skóry.
Jest to proces bezpieczny, gdyż nie uszkadza błon komórkowych,
a jednocześnie pozwala na wprowadzenie w głąb skóry substancji
aktywnych. Zabieg w wyraźny sposób poprawia regenerację komórek.

Fotoodmładzanie

55 min

250 zł

400 zł
250 zł

Wąsik 			
Łydki		
Pachy			
Uda		
Bikini 		
Cała twarz

Polega na dostarczeniu aktywnych składników w głąb skóry przy pomocy
mikro nakłuć, co zapewnia wysoką skuteczność i efektywność działania.
Zabieg przywraca skórze blask, młodszy wygląd oraz opóźnia
proces starzenia się skóry.

od 150 zł
od 170 zł
od 170 zł
od 170 zł
od 200 zł
od 250 zł
od 300 zł
od 350 zł
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400 zł
400 zł

Depilacja IPL:

Mezoterapia igłowa

Okolice oczu
Szyja
Dekolt
Dłonie
Głowa
Twarz z linią żuchwy
Twarz i szyja
Twarz, szyja, dekolt

Cała twarz
Szyja oraz dekolt
Dłonie
Trądzik młodzieńczy i różowaty

100 zł
200 zł
150 zł
250 zł
200 zł
od 200 zł

Zamykanie naczynek ND-Yag
Laser ND-Yag emituje światło o skoncentrowanej wiązce i długość fali 1064 nm. Promieniowanie pochłaniane
przez hemoglobinę i zamieniane na ciepło podnosi temperaturę krwi, która koaguluje ścianki naczynia.
Koszt zabiegu ustalany indywidualnie po wcześniejszej konsultacji.

Modelowanie sylwetki EXIMIA
Zabieg urządzeniem Eximia skutecznie redukuje cellulit i tkankę tłuszczową, poprawia elastyczność i sprężystość
skóry. Wspaniałe efekty są zapewnione dzięki połączeniu zaawansowanych technologii ultraporacji kawitacyjnej
i endoliftu.

Zabieg EXIMIA
Ujędrnianie i modelowanie
Sesja 10-ciu zabiegów

11

70 min

160 zł

50 min

100 zł
1000 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp
Parafina na dłonie / stopy
Manicure Japoński
Manicure klasyczny z malowaniem
Manicure hybrydowy
Pedicure klasyczny z malowaniem
Pedicure hybrydowy

30 min
45 min
45 min
60 min
75 min
75 min

60 zł
60 zł
70 zł
90 zł
120 zł
140 zł

DEPILACJA WOSKIEM
Wąsik
Pachy
Łydki
Całe nogi

25 zł
50 zł
80 zł
120 zł

PIELĘGNACJA OKOLICY OKA
Regulacja brwi
Henna brwi z regulacją
Henna rzęs

15 zł
30 zł
20 zł

Basen
Bilet jednorazowego wstępu
Dzieci do 3 lat
Dzieci powyżej 3 lat
Karnet miesięczny
Karnet 10 wejść
Karnet 5 wejść

35 zł
bezpłatnie
20 zł
189 zł
220 zł
120 zł
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www.hotelsbbruno.pl

