ZABIEGI SPA
STREFA RELAKSU

STREFA RELAKSU

Zapraszamy wszystkich na odpoczynek w Strefie Relaksu, gdzie oddajemy
Państwu do dyspozycji: saunę fińską, jacuzzi, grotę solną, basen, strefę wypoczynkową, balię z gorącą wodą oraz tarasy wypoczynkowe. Dla wszystkich naszych
gości hotelowych oraz tych korzystających z apartamentów zewnętrznych, wstęp
do Strefy Relaksu jest bezpłatny.
Ponadto zachęcamy do korzystania z siłowni hotelowej (możliwość wykupienia
karnetu dla osób niezameldowanych w hotelu).
Na kolejnych stronach znajduje się pełna lista usług oraz zabiegów oferowanych
przez nasz Hotel, wraz ze szczegółowym opisem. Każdy zabieg wymaga uprzedniej rezerwacji. Koszt oraz czas zabiegów podane są obok piktogramów, bezpośrednio przy opisach. W razie pytań, bądź chęci rezerwacji wybranego zabiegu
prosimy o kontakt z recepcją.

Czas zabiegu
Koszt zabiegu
Recepcja:
16736 11 20
530 530 511

Wszystkie zabiegi
wymagają
wcześniejszej
rezerwacji

TERAPIA SIANEM

kompleksowa metoda regeneracji

Czy wiesz jak odstresować się i wyleczyć z chandry w dwóch krokach? Mamy na to
sposób. Pozostań w harmonii z przyrodą dzięki TERAPII SIANEM!
Masz już dość ponurych i chłodnych dni? Brakuje Ci dobrego nastroju oraz energii
do pracy? Szukasz nowego sposobu na zniwelowanie stresu i nieustannego napięcia? Hotel Bacówka Radawa & SPA**** wychodzi naprzeciw potrzebom klienta
przygotowując nową ofertę, opartą na najlepszych naturalnych składnikach.
Terapia Sianem po raz pierwszy powstaje jako kompleksowa metoda na regenerację ciała i duszy w harmonii z przyrodą.
Cały rytuał Terapii Sianem jest dopieszczony wykorzystaniem naturalnych olejków,
tworzonych własnoręcznie przez naszego zielarza. Regularne zabiegi olejami,
pobudzają układ krążenia, koją system nerwowy i wzmacniają muskulaturę.
Ponadto wspierają trawienie, oczyszczają krew i dotleniają komórki ciała. Łagodne
masaże olejowe głęboko i trwale uspokajają myśli i rozluźniają ciało.

Do wyboru oleje:
sosnowy
olchowy
żywokostowy
nagietkowy
dziurawcowy
z siedmiopałecznika

Dopełnieniem całej terapii jest
rytuał picia przepysznej herbaty
z igieł sosny, która od zamierzchłych
czasów była stosowana do leczenia
zakażeń górnych dróg oddechowych, braku odporności, czy
osłabienia. Miała ona również
zapewniać jasność umysłu. Zebrana
w ekologicznie czystych radawskich
lasach sprawi, że każdy z Gości
poczuje przypływ sił i energii, a złe
samopoczucie odejdzie
w niepamięć.

Czas zabiegu:
70 min
Koszt zabiegu:
250 zł
Recepcja:
16736 11 20
530 530 511

Wszystkie zabiegi
wymagają
wcześniejszej
rezerwacji

Wskazania:
● przemęcznie
● nerwica
● silny stres
● osłabienie organizmu
● bóle kręgosłupa
● nerwobóle
● bóle stawów i bóle reumatyczne
Przeciwskazania:
● alergie na pyłki kwiatowe
● alergie na różnego rodzaju zioła
i rośliny
● choroby układu oddechowego
(astma)

MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI
dla tych, którzy cenią sobie relaks

W trosce o Wasze zdrowie, samopoczucie i piękny wygląd Hotel Bacówka Radawa & Spa **** przygotował wyjątkowy zabieg – masaż naturalnymi stemplami ziołowymi. Wszystko co wykorzystujemy do masażu stemplami ziołowymi jest naturalne. To Ty decydujesz jakie zioła będą składnikiem Twojego zabiegu. Nasi terapeuci zabiorą Cię w
wyjątkowy świat zapachu i relaksu.
Masaż stemplami ziołowymi poleca się osobom, którym dokucza ból mięśni, chronicznie zmęczonym, zestresowanym i tym, które pracują w pozycji siedzącej. Zabieg ma też pomóc tym, którzy chcą zredukować cellulit lub schudnąć, ponieważ przyspiesza proces przemiany materii. Polecany jest również jako sposób na wzmocnienie odporności i odżywienie skóry.
Kurkuma. Stosowana zewnętrznie to potężna broń w walce z przebarwieniami.
Ma właściwości antybakteryjne i antyseptyczne, dzięki czemu redukuje stany zapalne oraz reguluje pracę gruczołów łojowych. Działa też antyoksydacyjnie: przyspiesza odnowę komórek skóry, redukuje drobne zmarszczki i rozjaśnia ciemne plamy.
Liść papai. Dzięki zawartości naturalnych antyoksydantów jest skuteczną bronią
przeciw wolnym rodnikom. Skóra dłużej zachowuje młodość, a zmarszczki stają się
płytsze i mniej widoczne. Papaja jest idealnym składnikiem kosmetyków wspomagających walkę z cellulitem. Enzymy w niej zawarte skuteczne rozbijają komórki
tłuszczowe, które są przyczyną powstawania nieestetycznej „pomarańczowej
skórki”. Dzięki zawartości papainy działa oczyszczająco, usuwa martwy naskórek
oraz pobudza procesy regeneracji skóry. Tonizujące oraz niezwykle delikatne działanie sprawia, że idealnie nadaje się dla osób o skórze wrażliwej.
Czystek. Wykazuje większy potencjał antyoksydacyjny niż zielona herbata,
czerwone wino czy witamina C. Dzieje się to głównie za sprawą polifenoli, których
ziele zawiera w sobie najwięcej wśród roślin europejskich. Polifenole działają silnie
przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Czystek, zawierający je w
dużych ilościach skutecznie wspomaga walkę z trądzikiem, zwęża rozszerzone
ujścia gruczołów łojowych, łagodzi i przyspiesza gojenie stanów zapalnych, a także
rozjaśnia ślady po nich.

Czas zabiegu:
60 min
Koszt zabiegu:
200 zł
Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Czas zabiegu:
90 min
Koszt zabiegu:
280 zł
Masaż całego
ciała

Miłorząb. Obecność licznych flawonoidów sprawia, że wyciąg z miłorzębu jest bardzo pożądanym składnikiem
kosmetyków przeznaczonych do pielęgnacji cery naczynkowej i skóry wokół oczu. Flawonoidy mają bowiem
korzystny wpływ na mikrokrążenie skórne i wzmacniają ścianki naczynek. Dodatkowo, chroniąc kwas hialuronowy i
hamując uwalnianie histaminy, flawonoidy przyczyniają się do uszczelnienia naczyń krwionośnych. Pomagają więc
likwidować nie tylko cienie pod oczami, ale także obrzęki.
Żeń-szeń. Wyciągu z korzenia używa się w produkcji preparatów odmładzających, a to dzięki temu, że stymuluje
on skórę do odnowy naskórka, przywracając jej równowagę fizjologiczną oraz regulując gospodarkę wodno-tłuszczową. Polecany w walce z cellulitem gdyż usprawnia przepływ krwi i limfy. Działa rewitalizująco oraz poprawia
ukrwienie skóry.
Cynamon. Jego właściwości lecznicze są znane i stosowane od wieków w medycynie naturalnej. Jego sekret tkwi
w ogromnej zawartości antyoksydantów, które zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się skóry. Cynamon stosowany bezpośrednio na skórę sprawia, że odzyskuje ona jędrność i młodzieńczy blask.
Mięta. Olejek miętowy oraz zawarty w nim mentol stosowane w kosmetykach drażnią receptory zimna obecne w
skórze, wywierając wrażenie chłodu i odświeżenia, dlatego olejek ten wchodzi w skład preparatów stosowanych w
okresie letnim. Zawarty w mięcie mentol stosowany zewnętrznie działa znieczulająco, ściągająco i ujędrniająco.
Mięta chłodzi, orzeźwia oraz stymuluje skórę. Zwęża naczynia kapilarne zmniejszając zaczerwienienie skóry spowodowane żylakami.
Rumianek. Najlepiej sprawdza się w pielęgnacji cery wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Działa antyseptycznie,
łagodzi podrażnienia i stany zapalne, przyśpiesza regenerację skóry i gojenie ran.
Drzewo moringa. Zwane „drzewem długowieczności” bądź też „cudownym drzewem” to niezwykła roślina
pochodząca z Indii. Moringa nie tylko zmiękcza, ale również nawilża skórę. Idealnie nadaje się do pielęgnacji cery
dojrzałej, ale również wszystkich posiadaczy cery podrażnionej, przesuszonej oraz trądzikowej.
Bazylia. W zielonych listkach kryją się: beta-karoten, tokoferol, flawonoidy i mnóstwo innych związków sprzyjających zdrowiu naszej skóry. Wymienione substancje działają jako przeciwutleniacze - chronią skórę i włosy przed
procesami utleniania. Te funkcje pozwalają na wykorzystanie bazylii do ochrony przed słońcem. Bazylia działa
również antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie – co za tym idzie działa oczyszczająco na naszą skórę. Z kolei zawartość
kwasu ursolowego zapobiega tworzeniu się zmarszczek.
Dziurawiec. Wygładza skórę przyspiesza jej regenerację i wzmacnia ją. Posiada właściwości przeciwzapalne i antybakteryjne. Ujędrnia skórę poprawiając jej elastyczność i napięcie oraz przyspiesza jej oczyszczanie. Wykazuje działanie antycellulitowe i zmniejsza pocenie się.

Jaśmin. Działa delikatnie - zmiękczająco i nawilżająco, pozostawiając skórę aksamitnie gładką. Ekstrakt z jaśminu
łagodzi podrażnienia i koi nawet bardzo wrażliwą i przesuszoną skórę. Doskonale nawilża nie tylko naskórek ale i
głębsze warstwy skóry właściwej, która staje się miękka i odżywiona. Ekstrakt z jaśminu pomaga na długo zachować
młodą skórę wzmacniając włókna kolagenowe i redukując drobne zmarszczki i poprawiając strukturę skóry.
Dzika róża. Rozjaśnia cerę i przebarwienia. Witamina C – której stężenie w owocach dzikiej róży jest wręcz rekordowe, w połączeniu z karotenem – z którego powstaje witamina A, tworzą duet o wyjątkowo silnym działaniu rozjaśniającym skórę. Dlatego kosmetyki zawierające ekstrakt z tej rośliny sprzyjają rozjaśnieniu plam pigmentacyjnych,
piegów, a także wyrównują i ożywiają koloryt skóry.
Kawa. Kofeina to jeden ze składników najczęściej stosowanych przez producentów balsamów czy peelingów
antycellulitowych, ujędrniających oraz wyszczuplających. Regularne stosowanie kofeiny zapobiega nadmiernemu
odkładaniu się tłuszczu oraz powstawaniu cellulitu. Ponadto ekstrakt z kawy pobudza ukrwienie i powoduje
odwodnienie komórek, przez co skóra napina się i wygładza. Ze względu na silne działanie kofeiny nie powinny jej
stosować osoby z problemami naczyniowymi, ze skłonnością do pajączków.
Kokos. Tworzy barierę ochronną przed rozwojem bakterii na jej powierzchni dlatego bardzo dobrze nadaje się do
skóry wrażliwej. Szybko łagodzi stany zapalne, nie podrażniając delikatnego naskórka. Dzięki swojej wytrzymałości
na wahania termiczne zachowuje wszystkie wartościowe składniki: naturalne antyutleniacze i witaminę E. Z łatwością wnika w głąb tkanek, transportując dobroczynne związki do ich wnętrza, zmiękczając skórę i przywracając jej
elastyczność.
Sosna. Wykazuje działanie odkażające i przeciwzapalne. Doskonale sprawdzi się jako środek przeciwświądowy,
wykazuje również miejscowe działanie znieczulające. Doskonale usuwa zrogowaciały naskórek a następnie zmiękcza skórę.
Hibiskus. Świetnie sprawdza się do pielęgnacji cer dojrzałych, naczyniowych, zmęczonych lub skłonnych do
podrażnień. Ekstrakt z tego pięknego kwiatu wspaniale odświeża i nawilża skórę. Zawiera też kwasy organiczne,
które złuszczają naskórek.
Damiana. Zapach ziela korzystnie wpływa na rozluźnienie, zwiększenie koncentracji i walkę ze złym samopoczuciem. Najbardziej cenione jako afrodyzjak który poprawia gospodarkę hormonalną zarówno u kobiet jak i mężczyzn.
Buzdyganek. Masaż z zawartością tego zioła jest dedykowany specjalnie dla mężczyzn dzięki temu że zawiera
związki zwane saponinami, indolami i polifenolami, które wnikając głęboko w tkanki powodują zwiększenie poziomu testosteronu we krwi. Korzystnie wpływa na rozwój masy mięśniowej oraz zwiększeniu męskości.

MASAŻ DLA DWOJGA

Gdyby tak połączyć możliwość pójścia na randkę z głębokim relaksem? Gdyby można było w ciągu godziny
osiągnąć stan odprężenia, zwierzając się jednocześnie przyjaciółce, której dawno nie widziałyśmy? Brzmi intrygująco? Dwa łóżka obok siebie, intymność, bliskość, relaks, okazja do zacieśnienia relacji z ważną dla nas osobą. Masaż
dla dwojga pozwala czerpać wiele korzyści. Jest również świetną alternatywą dla osób, które chciałyby pójść na
masaż, ale z jakiegoś powodu krępują się skorzystać z oferty salonów piękności czy SPA samodzielnie.
Masaż
klasyczny

Masaż gorącymi
kamieniami

Masaż gorącą
świecą

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
60 min

Koszt zabiegu:
300 zł

Koszt zabiegu:
350 zł

Koszt zabiegu:
350 zł

Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Masaż gorącym
miodem

Masaż stemplami
ziołowymi

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
60 min

Koszt zabiegu:
350 zł

Koszt zabiegu:
400 zł

Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

NAUKA MASAŻU DLA DWOJGA

Bliska Ci osoba często prosi Cię o masaż, a Ty boisz się, że zrobisz jej krzywdę lub coś
pójdzie nie tak? Wychodzimy temu naprzeciw wprowadzając naukę dla dwojga.
Nasi terapeuci pokażą Wam podstawy masażu, nauczą obu partnerów przydatnych
technik, tak aby po powrocie do domu zawsze mieć pod ręką kogoś kto pomoże
Wam się zrelaksować czy ulżyć w bólu.
Podczas zabiegu pod czujnym okiem terapeuty partnerzy na zmianę będą praktykować na sobie techniki masażu. Będzie to doskonała forma łączenia przyjemnego z
pożytecznym. Nauczycie się czegoś nowego w tym samym czasie oddając się działaniu relaksującego masażu. Nasza oferta doskonale wpływa też na poprawę relacji w
związku.

Czas zabiegu:
150 min
Koszt zabiegu:
400 zł
Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

MASAŻ GORĄCYM MIODEM

Masaż ciepłym miodem wspomaga wydzielanie gruczołów potowych, ułatwiając usuwanie przez skórę soli i szkodliwych substancji. Miód ponadto wykazuje silne działanie przeciwzapalne, regenerujące, nawilża skórę. Skóra staje się
odżywiona, jedwabista. Zapach miodu poprawia nastrój, wspomaga efekty masażu. Miód działając regenerująco,
odżywczo, wspomaga usuwanie celluitu, rozstępów skóry, blizn.
Masaż klasyczny wzmocniony tu o działanie wielu składników miodu, jego zapachu, pozwala na uzyskanie następujących efektów:

● oczyszczenie skóry, ogólna regeneracja fizyczna i psychiczna organizmu
● poprawa unerwienia i wzmocnienie systemu nerwowego, poprawa snu, likwidacja nerwobóli
● likwidacja lub zmniejszenie bóli pourazowych, reumatycznych, mięśniowych, przy zwyrodnieniach stawów, kręgosłupa
WAŻNA INFORMACJA:
Przeciwskazaniem do zabiegu, może być alergia na miód (pyłki pszczele).

Czas zabiegu:
30 min

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
90 min

Koszt zabiegu:
120 zł

Koszt zabiegu:
180 zł

Koszt zabiegu:
220 zł

Obszar zabiegu:
plecy

Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Masaż całego
ciała (maska
miodowa
w cenie)

MASKA MIODOWA
Masaż ciepłym miodem wspomaga wydzielanie gruczołów
potowych, ułatwiając usuwanie przez skórę soli i szkodliwych
substancji. Miód ponadto wykazuje silne działanie przeciwzapalne, regenerujące, a także nawilża skórę. Skóra staje się
odżywiona, jedwabista. Zapach miodu poprawia nastrój,
wspomaga efekty masażu. Miód działając regenerująco,
odżywczo, wspomaga usuwanie celluitu, rozstępów oraz
blizn.

Czas zabiegu:
30 min
Koszt zabiegu:
120 zł
Obszar zabiegu:
całe ciało

MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ

Masaż świecami – to masaż relaksacyjny, wykonywany przy użyciu gorącego wosku z profesjonalnej świecy do
masażu. Doskonale nawilża skórę, a niesamowite ciepło i orientalny zapach świecy, przenoszą w świat całkowitego
rozluźnienia. Masaż ten jest wyjątkowo zmysłowy. Wykonywany jest ciepłym olejkiem ze świecy, składającym się w
100% z naturalnych składników.
●
●
●
●

aromat i ciepło świecy korzystnie wpłynie na nasze zmysły
skóra będzie jedwabiście gładka i miękka w dotyku
pomoże nam w walce z cellulitem
zlikwiduje napięcia w ciele, zapewniając głębokie rozluźnienie i uspokojenie

Czas zabiegu:
30 min

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
90 min

Koszt zabiegu:
120 zł

Koszt zabiegu:
180 zł

Koszt zabiegu:
220 zł

Obszar zabiegu:
plecy

Plecy+
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Masaż
całego ciała

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Masaż wykonywany za pomocą wulkanicznych kamieni bazaltowych. Zabieg silnie relaksujący, odprężający, zmniejszający napięcie mięśni, redukujący stres. Masaż gorącymi kamieniami przyczynia się do poprawy psychofizycznej sprawności organizmu:
●
●
●
●

odżywia skórę – poprawia jej elastyczność i jędrność
poprawia ukrwienie i dotlenienie skóry
poprawia elastyczność mięśni
rozgrzewa, działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo

Czas zabiegu:
40 min

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
90 min

Koszt zabiegu:
120 zł

Koszt zabiegu:
180 zł

Koszt zabiegu:
220 zł

Obszar zabiegu:
plecy

Plecy +
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Masaż
całego ciała

MASAŻ SPORTOWY
z punktami spustowymi

Masaż sportowy przeznaczony jest dla osób uprawiających
sport na poziomie zarówno zawodowym, amatorskim, jak i
także rekreacyjnym. Masaż sportowy pełni rolę rozgrzewającą, leczniczą, a także poprawia koordynację, a punkty spustowe idealnie rozluźniają napięte mięśnie całego ciała.

Czas zabiegu:
60 min
Koszt zabiegu:
200 zł
Masaż
całego ciała

MASAŻ
WSPOMAGAJĄCY ODCHUDZANIE
Masaż ma na celu ekstremalnie rozgrzać tkanki podskórne wspomagając spalanie tkanki tłuszczowej. Energiczny i
rozgrzewający masaż manualny rozbija i spala tkankę tłuszczową a w połączeniu z masażem bańką chińską ujędrni
skórę oraz pomaga pozbyć się cellulitu.

Czas zabiegu:
30 min

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
90 min

Koszt zabiegu:
150 zł

Koszt zabiegu:
200 zł

Koszt zabiegu:
240 zł

Obszar zabiegu:
kończyny dolne

Obszar zabiegu:
kończyny dolne
+ wybrany
segment (plecy
lub brzuch)

Masaż
całego ciała

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH
Masaż tkanek głębokich – forma manualnej pracy z ciałem - to świadome, nieschematyczne podążanie za funkcją
układu mięśniowo-powięziowego. Uwalnianie napięć w obrębie tkanki miękkiej, poprawa ich przesuwalności i
elastyczności w jak najskuteczniejszy, najbardziej ergonomiczny i ekonomiczny sposób. Podczas masażu terapeuta
skupia się głównie na opracowaniu powięzi - rozgrzewa nasze mięśnie wpływając na ich nadmierne napięcie czy
też wiotkość.

Czas zabiegu:
30 min

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
90 min

Koszt zabiegu:
150 zł

Koszt zabiegu:
200 zł

Koszt zabiegu:
240 zł

Obszar zabiegu:
plecy

Plecy +
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Masaż
całego ciała

MASAŻ KLASYCZNY
Masaż leczniczy. Ma na
celu przywrócenie ruchomości stawów kręgosłupa,
zwiększenie dopływu krwi,
do masowanego rejonu
ciała, łagodzenie napięcia
psychicznego, uzyskanie
uczucia ulgi oraz odprężenia.

Czas zabiegu:
40 min

Czas zabiegu:
60 min

Czas zabiegu:
90 min

Koszt zabiegu:
120 zł

Koszt zabiegu:
150 zł

Koszt zabiegu:
200 zł

Obszar zabiegu:
plecy

Plecy +
wybrany segment
(kończyny górne
lub dolne)

Masaż całego
ciała

HAPPY SKIN

terapia ujędrniająco - brązująca
PEELING ● SERUM ● MASKA ● MASAŻ TWARZY ● MASŁO
Wyrównująca koloryt skóry terapia ujędrnia i wygładza skórę. Ekstrakt z
kakaowca pobudza i stymuluje mikrokrążenie. Terapia polecana jest szczególnie dla osób ze skórą suchą, skłonną do wiotczenia. Idealnie nadaje się
także dla osób, które chcą poprawić koloryt skóry. Terapię wyróżnia unikalny na rynku zapach prawdziwej czekolady. Po zabiegu skóra sprawia wrażenie muśniętej słońcem.

Czas zabiegu:
90 min
Koszt zabiegu:
240 zł
Obszar zabiegu:
całe ciało

KOZIE MLEKO Z LYCHEE
terapia nawilżająca

PEELING ● SERUM ● MASKA ● MASAŻ TWARZY ● MASŁO
Terapia do skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Zabieg zapewni nawet najbardziej wymagającej skórze natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżenia i długotrwałego komfortu.

Czas zabiegu:
90 min
Koszt zabiegu:
240 zł
Obszar zabiegu:
całe ciało

GRAPE Q OLIVE ANTI AGE
terapia przeciwstarzeniowa

PEELING ● SERUM ● MASKA ● MASAŻ TWARZY ● MASŁO
Terapia łącząca synergistyczne działanie olejów i ekstraktów roślinnych
występujących na terenie basenu Morza Śródziemnego. Skutecznie zapobiega procesom starzenia i walczy z jego objawami, chroni przed stresem
oksydacyjnym .

Czas zabiegu:
90 min
Koszt zabiegu:
250 zł
Obszar zabiegu:
całe ciało

PEELING CAŁEGO CIAŁA
Najlepszym sposobem na błyskawiczną poprawę kondycji skóry jest
usunięcie z niej zrogowaciałego naskórka - martwych komórek znajdujących się na powierzchownej części naskórka. Dzięki peelingowi pozbywamy się niechcianych martwych komórek, robiąc miejsce nowym, co sprawia, że skóra wygląda lepiej, jest bardziej nawilżona i aksamitna.

Czas zabiegu:
30 min
Koszt zabiegu:
120 zł
Obszar zabiegu:
całe ciało

ZABIEG DYNIOWY NA TWARZ
terapia o działaniu silnie nawilżającym

Za pomocą specjalnie dobranej formuły terapeuta oczyści Twoją twarz przez
demakijaż oraz aplikację peelingu, który doskonale radzi sobie ze zrogowaciałym naskórkiem. Następnie wykonana zostanie maska algowa, która ma
na celu dodatkowo zmiękczyć skórę. W czasie działania maski, kolej na
masaż stop lub dłoni. Po masce algowej terapeuta przejdzie do masażu na
bazie nawilżającej maski dyniowej. Na koniec terapeuta aplikuje na twarz
krem dyniowy oraz koncentrat dyniowy pod oczy.

MASAŻ TWARZY
Masaż twarzy stosowany systematycznie, widocznie wpływa na napięcie
skóry, wyraźnie spowalnia procesy jej starzenia (zmniejsza powstawanie
zmarszczek i pomaga zredukować już istniejące). Co więcej masaż ten wprowadzi Cię w stan błogiego relaksu i harmonii.

ZIOŁOWO ALGOWA MASECZKA
NA TWARZ
Algi zawarte w maseczce doskonale zmiękczają i nawilżają skórę. Pomagają
wnikać w głębokie warstwy skóry składnikom aktywnym zawartym w
ziołach, które wybierzesz do swej unikatowej maski.

Czas zabiegu:
60 min
Koszt zabiegu:
150 zł
Obszar zabiegu:
twarz

Czas zabiegu:
40 min
Koszt zabiegu:
150 zł
Obszar zabiegu:
twarz

Czas zabiegu:
30 min
Koszt zabiegu:
80 zł
Obszar zabiegu:
twarz

ZABIEGI NA STOPY I DŁONIE

MANICURE
MANICURE KLASYCZNY
wraz z malowaniem lub połozeniem odżywki

Czas zabiegu: 60 min

Koszt zabiegu: 80 zł

MANICURE HYBRYDOWY

Czas zabiegu: 75 min

Koszt zabiegu: 120 zł

PEDICURE
PEDICURE KLASYCZNY
wraz z malowaniem lub połozeniem odżywki

Czas zabiegu: 90 min

Koszt zabiegu: 100 zł

PEDICURE HYBRYDOWY

Czas zabiegu: 120 min

Koszt zabiegu: 150 zł

ZABIEG PARAFINOWY NA DŁONIE

Czas zabiegu: 30 min

Koszt zabiegu: 80 zł

KIDS SPA
specjalnie dla dzieci
Czekoladowy Raj
Autorski masaż pleców stworzony specjalnie dla
dzieci, wykonywany przy użyciu pięknie pachnącej
czekolady. Masaż uspokaja i relaksuje.

Czas zabiegu: 30 min

Koszt zabiegu: 60 zł

Owocowy Masaż
Masaż relaksacyjny dla dzieci z użyciem specjalnych
masełek do masażu (różne opcje zapachowe). Masaż
wycisza, relaksuje mięśnie i stawy naszych “zmęczonych pociech“.

Czas zabiegu: 40 min

Koszt zabiegu: 80 zł

ń

Delicja Szampa ska
Apetyczny zabieg na ciało o zapachu czekolady i
pomarańczy. Odżywia i dodaje energii wywołując
uśmiech na twarzy każdego dziecka ;)

Czas zabiegu: 30 min

Koszt zabiegu: 60 zł

Kolorki i wzorki
Malowanie paznokci u rąk i u nóg + wzorki z
możliwością wyboru lakieru zwykłego lub
hybrydowego.

Czas zabiegu: 75 min

Koszt zabiegu: 50 zł

Informacje i rezerwacje: tel.+48 16 736 11 20, recepcja@bacowkaradawa.pl

HOTEL BACÓWKA RADAWA & SPA
ul. Cicha 30a, 37-523 Radawa, www.bacowkaradawa.pl

