
 
 

 

 

 

SPA 
 

Masaże 

Masaż relaksacyjny  60’  140 zł 

Masaż klasyczny    60’   160 zł 

Masaż czekoladą   60’   170 zł  

Masaż świecą   60’  170 zł 

Masaż twarzy   30’ 100 zł 
 

Peelingi całego ciała 

Peeling Jagodowy Sorbet 35’ 130 zł 

Peeling Truskawkowy Mus 35’  130 zł 

Peeling Złote Wygładzanie 35’  130 zł 
 

Zabiegi dla dzieci 

Truskawkowe Love Kids  35’  130 zł 
Delikatny masaż o zapachu truskawek 

Czekoladowa Słodycz Kids   35’   130 zł 
Delikatny masaż pleców na bazie gorącej czekolady 

 

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz 

Smocza Krew      60’  230 zł 
Rytuał przeciwzmarszczkowy, antyoksydacyjny,  
rozjaśniający i wybielający 

 
Exellence Magic Gold  70’ 300 zł 
Złota terapia liftingująco-odżywczo-regenerująca 

 
Moc Lasera IQ       60’  220 zł 
Rytuał kojący dla skór naczyniowych, delikatnych,  
wrażliwych i nadreaktywnych  

 
HI'FUsion Aquadermié  60’ 220 zł 
Zabieg o działaniu ultraliftingującym i nawilżającym 

 

 

 

Zabiegi pielęgnacyjne na ciało 
 

Aksamitne Jagodowe Ciało 60’ 230 zł 

Niezwykle aromatyczne, relaksujące i odżywcze rytuały 
do ciała, dłoni i stóp z obłędnym aromatem słodkich 
jagód. Działają odżywiająco, ujędrniająco 
i wygładzająco na skórę. Idealne dla osób, które pragną 
głębokiego relaksu oraz zabiegów ujędrniających 
i wygładzających skórę. 

 

Słodkie Truskawkowe Love 60’ 230 zł 

Obłędnie aromatyczne zabiegi regenerujące 
i intensywnie nawilżające do ciała. Słodki 
i uwodzicielski zapach naturalnych truskawek pobudza 
zmysły i działa niezwykle relaksująco. Doskonała 
propozycja zabiegów dla skór odwodnionych, 
potrzebujących natychmiastowego nawilżenia 
i odbudowy. Idealne zabiegi dla Dwojga. 

 

Luksusowy Złoty Miód i Mleko  60’ 230 zł 

Luksusowe i regenerujące rytuały SPA do całego ciała, 
bazujące na aromacie miodu, mleka oraz połyskujących 
złotych drobinek. Dzięki zawartości naturalnych 
i wyselekcjonowanych składników aktywnych działają 
intensywnie regenerująco, wygładzająco i odżywiająco 
na skórę. Idealne dla osób, które chcą poczuć się 
wyjątkowo, luksusowo i w najlepszy sposób zadbać 
o swoją skórę

 

Zapraszamy 

Poniedziałek – Piątek 10.00 – 20.00,   Sobota – Niedziela 12.00 – 20.00 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację wizyty 
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