
REZOLUTNA CZARNOGŁOWA

100ZŁ/30MIN
Masaż głowy przynoszący ulgę w ostrych napięciach

mięśni szyi i ramion oraz przewlekłych bólach głowy.

ODMŁADZAJĄCY TWARZY 90ZŁ/30MIN

Z AMPUŁKĄ 120ZŁ/30MIN
Masaż twarzy szyi i dekoltu na oleju ze słodkich

migidałów, orzechów macadamia lub jojoba.

 LIFTINGUJĄCY TWARZY 150ZŁ/45MIN
Autorski masaż szklanymi bańkami bazujący na

maceratach z kwiatów pomarańczy i opuncji figowej

ujędrnia i rewitalizuje skórę.

BALTIN SPA

S P A  &  M A S S A G E

MASAŻE

RELAKSACYJNY CIAŁA 180ZŁ/60MIN
 Na odżywczym maśle shea dla niej

mango/magnolia/orchidea, dla niego habibi.

KLASYCZNY CIAŁA 160ZŁ/60MIN
Na aromatycznym oleju.

KLASYCZNY CZĘŚCIOWY 80ZŁ/30 MIN
Na aromatycznym oleju.

ZDROWE PLECY 180ZŁ/60MIN
Wykonywany techniką klasyczną, gorącymi

ręcznikami, szklaną bańką oraz misami tybetańskimi.

GORĄCYMI KAMIENIAMI 260ZŁ/90MIN
Głęboko odprężający masaż całego ciała przy użyciu

rozgrzanych kamieni bazaltowych.

BAMBUSAMI 180ZŁ/45MIN
Pobudza tkanki głębokie, zmniejsza napięcia

mięśniowe, poprawia samopoczucie oraz zwiększa

elastyczność mięśni i ścięgien.

MASAŻ KOBIETY W CIĄŻY 100ZŁ/30MIN

CAŁEGO CIAŁA 180ZŁ/60MIN
 

RYTUAŁY NA CIAŁO

ZMYSŁOWA MOKOSH 330ZŁ/120MIN
Peeling ciała + maska na twarz i ciało + masaż

relaksacyjny w oparciu o naturalne kosmetyki: olej z

pestek malin, glinki, sole i kompozycje olejków

eterycznych.

 

BOSKI JARUN 260ZŁ/90MIN
Peeling ciała + regenerujący masaż na oleju z kiełków

pszenicy, łagodzący napięcia nerwowe i stres.

KLEOPATRA 250ZŁ/90MIN 
Rytuał łagodzący oparty na składnikach aktywnych

zawartych w kozim mleku oraz ekstrakcie z lychee.



TERAPIA ANTYCELLULITOWA WANILIA Z

TYMIANKIEM 280ZŁ/90MIN
Rytuał oparty o naturalne wyciągi z roślin o działaniu

antycellulitowym, ujędrniającym i

przeciwobrzękowym.

MOC POSEJDONA 250ZŁ/90MIN
Detoksykująca i oczyszczająca terapia 

oparta na błocie z Morza Martwego.

NOCNA NIMFA 230ZŁ/60MIN
Wyciągi z drzewa Tara oraz czerwonych alg tworzą na

skórze cienki wygładzający film i mają zauważalnie

liftingujące działanie już po pierwszym użyciu. Zabieg

wprowadzi Cię w magiczny świat SPA i pozostawi Twoją

skórę jedwabiście gładką.

MALINOWE UKOJENIENIE 

200ZŁ/60MIN
Zabieg oparty o olej z pestek malin bogaty 

w Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, wit. E i inne silne

antyoksydanty. Natłuszcza, łagodzi stany zapalne,

odżywia i regeneruje skórę.

 WIOSENNY OGRÓD 

250ZŁ/75MIN
Poznaj naturalną moc kosmetyków MOKOSH.

Odpowiednio dobrane olejki eteryczne, glinki i tłoczone

na zimno oleje pozostawią twoją skórę nawodnioną,

zregenerowaną i oczyszczoną.

W BLASKU ZŁOTA 250ZŁ/60MIN
Intensywna pielęgnacja skóry dojrzałej oparta o

koloidalne złoto i olej z hiszpańskiej lawendy. Spłyca

bruzdy i zmarszczki, pozostawia promienną i nawilżoną

skórę.

ROZKOSZ MOKOSH 280ZŁ/90MIN
Holistyczny masaż twarzy, głowy i ciała na oleju z

pestek malin.

RYTUAŁ  ŚRÓDZIEMNOMORSKI

250ZŁ/90MIN
Ekstrakty z winogron, oliwek i rozmarynu wzmocnią,

zrewitalizują i uelastycznią twoją skórę.

NATURALNY LIFTING TWARZY

250ZŁ/75MIN
Macerat z kwiatów pomarańczy i z opuncji figowej,

naturalne olejki eteryczne z pomarańczy i drzewa

herbacianego skutecznie wspomaga proces walki z

brakiem jędrności skóry i upływającym czasem.

TERAPIE NA TWARZ

PANI JESIENNEGO OGRODU

230ZŁ/60MIN
Wiodącym surowcem wykorzystywanym w terapii jest

ekstrak z miąszu dyni. Zabieg wspomaga

funkcjonowanie bariery lipidowej skóry, zapewniając

jej nawilżenie i elastyczność.

PANI LODOWEGO OGRODU

250ZŁ/60MIN
Zabieg oparty o 20% Kwas laktabionowy i komórki

merystematyczne z organicznych winogron skutecznie

odwraca proces starzenia. Wygładza, ujędrnia,

wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, spłyca

zmarszczki, obkurcza rozszerzone ujścia gruczołów

łojowych, normalizuje wydzielanie sebum.

ŚWITEZIANKA 200ZŁ/45MIN
Peeling kawitacyjny połączony z mezoterapią bezigłową

przywraca blask i młody wygląd każdemu rodzajowi

cery. Stymuluje skórę do odnowy naskórka i przywraca

mu równowagę fizjologiczną, minimalizuje widoczność

zmarszczek i linii mimicznych oraz poprawiają

jędrność skóry.

URODNY PERUN 350ZŁ/120MIN
Kompleksowy zabieg składający się z peelingu ciała i

twarzy, maski na ciało, oraz relaksacyjnego masażu

ciała i twarzy w towarzystwie drinka z whisky.  

KRZEPKI WISZNU

 230ZŁ/60MIN
Peeling ciała wysoko zmineralizowaną solą jodowo

bromową i głęboki masaż bambusami ukoi mięśnie

każdego aktywnego mężczyzny.



MASECZKA PO PEELINGU

60ZŁ/20MIN
 

KWASEM LAKTOBIONOWYM 20%

190ZŁ/30MIN
Złuszcza, wygładza, regeneruje, wzmacnia, nawilża,

stymuluje produkcję kolagenu, wzmacnia ściany

naczyń krwionośnych, spłyca zmarszczki, obkurcza

rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, minimalizuje

zmiany trądzikowe, normalizuje wydzielanie sebum.

OWSIANY 50ZŁ/30MIN
Idealnie sprawdzi się w pielęgnacji nawet najbardziej

wrażliwej  i problematycznej skóry.

AKTYWNY PEELING RÓŻA

Z JAGODĄ 90ZŁ/30MIN
 Korund i enzymy z papai i ananasa dokładnie

złuszczają, rozjaśniają i wygładzają naskórek. Olej z

nasion dzikiej róży nawilża skórę i pobudza komórki do

produkcji kolagenu i elastyny. Ekstrakty z róży

damasceńskiej i owoców borówki amerykańskiej

wykazują silne działanie antyoksydacyjne. 

PEELINGI NA TWARZ

 KAWITACYJNY 90ZŁ/30MIN
Skutecznie usuwa martwe komórki naskórka,

dokładnie oczyszcza skórę z sebum i hamuje

rozmnażanie się bakterii na jej powierzchni.

Dotlenienia i pobudza komórki do naturalnej odbudowy

i regeneracji.

PEELINGI NA CIAŁO

KOZIE MLEKO 120ZŁ/30MIN
Kojący peeling cukrowy z

 dodatkiem ekstraktu z lychee.

CZARNA ORCHIDEA 120ZŁ/30MIN
Solny peeling z masłem shea.

WANILIA Z TYMIANKIEM 120ZŁ/30MIN
Solny peeling z olejem z zielonej kawy i ekstraktem z

bergamotki wspomaga redukcję cellulitu.

JODOWO BROMOWY 120ZŁ/30MIN
Wysoko zmineralizowany peeling solny:

Jod (I) – 800,0 mg/kg

Brom (Br) – 1,0 mg/kg

Magnez (Mg) – 4,0 mg/kg

Wapń (Ca) – 8,0 mg/kg.

KOLAGENOWY 120ZŁ/30MIN
Sól jodowo-bromowa z koncentratem kolagenu działa

regenerująco i wygładzająco na skórę. Poprawia jej

nawilżenie i elastyczność.

WINOGRONOWY 120ZŁ/30MIN
Przeciwstarzeniowy peeling cukrowy.

ZABIEGI NA DŁONIE

MANICURE BIOLOGICZNY 70ZŁ/30MIN
 

 MANICURE BIOLOGICZNY 

+JAPOŃSKI 130ZŁ/60MIN
 

 MANICURE JAPOŃSKI 90ZŁ/30MIN
 SPA DLA DŁONI 60ZŁ/30MIN

 



 LIFTING RZĘS 150ZŁ/60MIN
 HENNA BRWI I RZĘS Z REGULACJĄ

100ZŁ/60MIN
 

HENNA RZĘS 45ZŁ/30MIN
 HENNA BRWI 45ZŁ/30MIN
  REGULACJA BRWI 40ZŁ/30MIN

 

 MANICURE DZIECIĘCY 

Z MALOWANIEM 60ZŁ/45MIN
 TĘCZOWE PAZNOKCIE 40ZŁ/20MIN
 

OWOCOWA MASECZKA 45ZŁ/20MIN
  PEELING BURSZTYNOWY 40ZŁ/20MIN
  MASAŻ PLECKÓW 60ZŁ/20MIN
 

 

MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY

250ZŁ/90MIN
 

ZDROWA SKÓRA 200ZŁ/60MIN
Zabieg pielęgnacyjno - oczyszczający dla skóry

problematycznej (twarz lub plecy).

MŁODA DZIEWANA 150ZŁ/30MIN
Peeling kawitacyjny połączony z Darnsonvalizacją

oczyszcza i dezynfekuje skórę, przyspiesza gojenie się

ran, łagodzi zmiany trądzikowe.

ZABIEGI NA OKOLICE OCZU

ZABIEGI DLA NASTOLATKÓW

MŁODY JARUN 200ZŁ/60MIN
Intensywny zabieg przeciwtrądzikowy na bazie kwasu

laktobionowego i zielonej glinki.

SPA MALUCHA

WAŻNE IFORMACJE

ZABIEG ODPOWIEDNI 

DLA KOBIET W CIĄŻY
 

ZABIEG SZCZEGÓLNIE

 POLECANY DLA MĘŻCZYZN
 

ZABIEG Z UŻYCIEM 

KOSMETYKÓW WEGAŃSKICH
 

ZAREZERWUJ

TERMIN

6 0 0  6 0 0  8 5 8

ZAPRASZAMY!


