
 REZOLUTNA CZARNOGŁOWA

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

mięśni szyi i ramion, oraz przewlekłych migrenach.

ODMŁADZAJĄCY

 MASAŻ TWARZY 120ZŁ/DO 30MIN

+ MASECZKA 180ZŁ/DO 50MIN
 

BALTIN SPA

W MIELENKU

S P A  &  M A S S A G E

 REFLEKSOLOGIA STÓP

1 ZABIEG 250ZŁ/DO 60MIN

KAŻDY KOLEJNY 200ZŁ
Refleksologia skupia się na ucisku punktów na stopach

odpowiedzialnych za funkcjonowanie narządów

wewnętrznych w naszym organizmie. Terapia pomaga

pozbyć się bólu kręgosłupa, usprawnia działanie

naszego mózgu i hormonów, łagodzi stres.

Najskuteczniej działa wykonywana w serii 2-3zabiegów.

 

 LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY

190ZŁ/DO 50MIN
Masaż bazujący na oleju arganowym, 

maceratach z kwiatów pomarańczy

 i opuncji figowej. Ujędrnia, rewitalizuje skórę

 i wyraźnie poprawia owal twarzy.

MASAŻE

RELAKSACYJNY CIAŁA 200ZŁ/DO 60MIN
Delikatny masaż na maśle shea, który przyniesie

ukojenie twojemu ciału i przywróci mu lekkość.

KLASYCZNY MASAŻ CIAŁA 220ZŁ/D0 60MIN
Intensywny i pobudzający masaż, który zregeneruje Twoje

ciało

KLASYCZNY CZĘŚCIOWY 100ZŁ/DO 25MIN
do wyboru plecy bądź nogi

 BAMBUSAMI 220ZŁ/DO 50MIN
Intensywny masaż pobudzający tkanki głębokie,

zmniejszający napięcia mięśniowe, oraz zwiększający

elastyczność mięśni i ścięgien. 

MASAŻ KOBIETY W CIĄŻY

130ZŁ/DO 30MIN  LUB 250ZŁ/DO 60 MIN
 

 ABHAYANGA SPOTKANIE Z BOGINIĄ

400ZŁ/DO 120MIN
 Specjalnie opracowane techniki odprężą Twoje

ciało, ukoją zmysły i oczyszczą emocje

wprowadzając Cię w stan idealnej harmonii.

RYTUAŁY NA CIAŁO

ROZKOSZ MOKOSH 320ZŁ/DO 90MIN
Holistyczny masaż twarzy, głowy i ciała na oleju 

z pestek malin, który nawilży i odżywi skórę, włosy

 i paznokcie, oraz pomoże odbudować barierę

hydrolipidową skóry.

 LOMI LOMI 350ZŁ/DO 90MIN
 Miękkie i harmonijne ruchy tego masażu świetnie

sprawdzą się u osób, które zmagają się z silnym stresem.

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 

260ZŁ/DO 60MIN 

ZDROWE PLECY 220ZŁ/DO 60MIN
Wykonywany czterema technikami: klasyczną,

gorącymi ręcznikami, szklaną bańką oraz misami

tybetańskimi. Przyniesie ulgę nawet najbardziej

obolałym plecom.



TERAPIE NA CIAŁO

TERAPIA ANTYCELLULITOWA WANILA Z

TYMIANKIEM 350ZŁ/DO 90MIN
Rytuał oparty o naturalne wyciągi z roślin

 o działaniu antycellulitowym, ujędrniającym

i przeciwobrzękowym.

ZMYSŁOWA MOKOSH 390ZŁ/DO 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.

URODNY PERUN 390ZŁ/DO 120MIN
Kompleksowy zabieg składający się z peelingu ciało

 i twarzy, maski na ciało, oraz regenerującego masażu

ciała i twarzy w towarzystwie drinka z whisky.

SŁODKA MOKOSH 330ZŁ/DO 90MIN
Masaż ciała na odżywczym Eliksirze Żurawinowym

stworzonym z naturalnych olei: z żurawiny, z

marchewki, z kiełków pszenicy oraz arganowego.  Jego

słodki, owocowy zapach długo utrzymuje się na skórze,

a zawarte w nim witaminy A i E długotrwale nawilżają,

uelastyczniają i regenerują skórę. Masaż poprzedza

solny peeling ciała.

BOSKI JARUN 330ZŁ/DO 90MIN
Peeling ciała + regenerujący masaż na oleju z kiełków

pszenicy, łagodzący napięcia nerwowe i stres. 

PEELINGI NA CIAŁO

WANILIA Z TYMIANKIEM 

150ZŁ/DO 30MIN
Solny peeling z olejem z zielonej kawy i ekstraktem z

bergamotki wspomaga redukcję cellulitu. 

KOZIE MLEKO 150ZŁ/DO 30MIN
Delikatny peeling cukrowy 

z dodatkiem ekstraktu z Lychee.

SŁOWIAŃSKI JAŚMIN 150ZŁ/DO 30MIN
Solny peeling z olejem kokosowym i masłem shea. 

BÓG BŁĘKITNEGO KSIĘŻYCA

 150ZŁ/DO 30MIN
Solny peeling na bazie masła shea i oleju

słonecznikowego z dodatkiem wit. E

PEELINGI TWARZY

PEELING KAWITACYJNY

 100ZŁ/DO 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. 

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

wrażliwej i problematycznej skóry. 

PEELING LAKTOBIONOWY  20%

190ZŁ/DO 40MIN
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. 

AKTYWNY PEELING

 JAGODA Z RÓŻĄ 90ZŁ/DO 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

MASECZKA PO PEELINGU

60ZŁ/DO 20MIN
 



PEELINGI CIAŁA

ZABIEGI NA DŁONIE

LIFTING RZĘS 160ZŁ/60MIN
 

HENNA RZĘS I BRWI Z REGULACJĄ

100ZŁ/60MIN
 

HENNA RZĘS 50ZŁ/30MIN
 

HENNA BRWI 50ZŁ/30MIN
 

REGULACJA BRWI 40ZŁ/30MIN
 

ZABIEGI NA OKOLICE OCZU

PIELĘGNACJA DŁONI

MANICIURE BIOLOGICZNY 70ZŁ/30MIN
Nadanie kształtu płytce paznokcia, peeling dłoni i

żurawinowy eliksir do paznokci (zabieg bez wycinania

skórek i malowania) 

MANICIUR JAPOŃSKI 140ZŁ/60MIN
Poprawia kondycję oraz wygląd paznokcia poprzez

wcieranie w niego takich składników jak:

keratyna, pyłek pszczeli, krzemionka z Morza

Japońskiego

 SPA DLA DŁONI 60ZŁ/30MIN
Peeling, maska, okład ciepłą parafiną

ZABIEGI NA TWARZ

BLASK JUTRZENKI 290ZŁ/DO 75MIN
Witamina C w formie glukozydu intensywnie rozjaśnia,

wyrównuje koloryt, stymuluje syntezę kolagenu, działa

przeciwzapalnie i wzmacnia naczynka krwionośne.

Zabieg pozostawi twoją skórę widocznie rozświetloną,

odżywioną i nawilżoną. 

 NATURALNY LIFTING TWARZY

290ZŁ/DO 75MIN
Macerat z kwiatów pomarańczy i z opuncji figowej,

naturalne olejki eteryczne z pomarańczy i drzewa

herbacianego skutecznie wspomagają proces walki z

brakiem jędrności skóry i upływającym czasem.

Wyciągi z drzewa Tara oraz czerwonych alg mają

zauważalnie liftingujące działanie już po pierwszym

użyciu. Zabieg wprowadzi Cię w magiczny świat SPA i

pozostawi Twoją skórę jedwabiście gładką. 

ŚWITEZIANKA 290ZŁ/75MIN
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

poprawia jędrność skóry. 

JAPOŃSKI LIFTING TWARZY 

300ZŁ/DO 75MIN
Masaż twarzy kryształem górskim, zwanym kamieniem

wielkiej mocy, w nieinwazyjny sposób ujędrnia skórę i

poprawia jej owal. Zapobiega powstawaniu zmarszczek

i tzw. chomiczków.

 MALINOWE UKOJENIE 

260ZŁ/DO 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.

W OGRODZIE LESZEGO 

260ZŁ/DO 75MIN
Poznaj naturalną moc kosmetyków MOKOSH.

Odpowiednio dobrane olejki eteryczne, glinki i tłoczone

na zimno oleje pozostawią twoją skórę nawodnioną,

zregenerowaną i oczyszczoną.

 PANI LODOWEGO OGRODU 

250ZŁ/DO 60MIN
Idelany zabieg dla mocno zanieczyszczonej skóry

oparty o 20% Kwas laktabionowy. Skutecznie odwraca

proces starzenia. Wygładza, ujędrnia, wzmacnia ściany

naczyń krwionośnych, spłyca zmarszczki, obkurcza

rozszerzone ujścia gruczołów łojowych, normalizuje

wydzielanie sebum. 



TĘCZOWE PAZNOKCIE 60ZŁ/30MIN
 

MASECZKA OWOCOWA

 DLA NIEJADKA 60ZŁ/20MIN
 

BURSZTYNOWY PEELING DŁONI

50ZŁ/20MIN
 

MAGICZNY MASAŻ PLECKÓW

80ZŁ/20MIN
 

 

 

ZDROWA SKÓRA 250ZŁ/75MIN
Zabieg pielęgnacyjno oczyszczający dla skóry

problematycznej (twarz lub plecy)

MŁODA DZIEWANNA 190ZŁ/45MIN
Peeling kawitacyjny połączony z Darnsonvalizacją

oczyszcza i dezynfekuje skórę, przyspiesza gojenie się

ran, łagodzi zmiany trądzikowe. 

MŁODY JARUN 220ZŁ/60MIN
Intensywny zabieg przeciwtrądzikowy na bazie kwasu

laktobionowego i zielonej glinki

SPA DLA NASTOLATKÓW

W PRZYPADKU NIE ODWOŁANIA 
ZABIEGU MAKSYMALNIE

 4 GODZINY PRZED WYZNACZONYM
TERMINEM NA POKÓJ

AUTOMATYCZNIE NALICZANA JEST
KWOTA 40% WARTOŚCI ZABIEGU

 

ZADOWOLENI GOŚCIE TO NASZ
PRIORYTET, DLATEGO ABY NIE
ROZCZAROWALI SIĘ PAŃSTWO

BRAKIEM 
TERMINÓW RADZIMY REZEROWAĆ

ZABIEGI JAK NAJSZYBCIEJ
 

REZWERWCJA

TERMINÓW

+ 4 8  6 0 0  6 0 0  8 5 8

PEELING + MASECZKA W PŁACIE

150ZŁ/45MIN
Zarówno peeling jak i maseczka dobrane są do

aktualnych potrzeb skóry

PEELING CUKROWY PLECKÓW

70ZŁ/20MIN
 

ZWIERZAKOWA MASECZKA 

60ZŁ/20MIN
 

SPA MALUCHA

MALUCHY OD 3 - 6LAT
 

MALUCHY OD 7 - 12 LAT
 

WAŻNE INFORMACJE


