PRESOTERAPIA

POLECAMY

• Poprawia krążenie krwi w organizmie i zmniejsza
zastoje limfatyczne;

DaySPA

• Zapewnia doskonałe wyniki, pozwala wykonywać
zabiegi na nogach, rękach i biodrach;

Wieczory panieńskie
Romantyczne chwile we Dwoje

• Wspomaga walkę z cellulitem wodnym oraz
włóknistym;

Karty podarunkowe

• Wspomaga wyszczuplanie;

Przyjęcia

Integracje

• Działa antystresowo.

OLENDERSKIE KĄPIELE
Relaksująca kąpiel mleczna
(ok 25’) – 85 zł
Relaksująca kąpiel winna
(ok 25’) – 85 zł
Relaksacyjna kąpiel w ziołach olenderskich
(ok 25’) – 85 zł

OLENDERSKI RYTUAŁ
W FITOBECZCE
Seans w łaźni parowej w beczce z drewna cedrowego
z aromaterapią
(ok 20’) – 30 zł

POZOSTAŁE ZABIEGI
OLENDERSKIEJ
ZDROWOTNI
Świecowanie uszu metodą Indian Hopi
(ok 20’) – 60 zł
Celem zabiegu jest usuwanie zanieczyszczeń, łagodzi
bóle uszu, pomaga m.in. w leczeniu zatok.
Podany czas trwania zabiegu jest przybliżony

ZAPRASZAMY
Olenderska Zdrowotnia SPA
dla ciała, dla zmysłów...

KONTAKT

SPA
MENU

Tel.: +48 602 412 325
spa@olandia.pl
F /HotelOlandia
Prusim 5,
64 - 420 Kwilcz
Tel. +48 61 29 15 379,
M: +48 608 467 367
olandia@olandia.pl,
www.olandia.pl

www.olandia.pl

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
TWARZY, SZYI I DEKOLTU

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
NA CIAŁO

Naturalna równowaga
(ok 60’) – 170 zł
Zabieg przeznaczony dla cery mieszanej,
zanieczyszczonej, z nadmiernym wydzielaniem sebum.
Efekt to skóra oczyszczona, nawilżona, zrelaksowana.

Aromatyczny peeling całego ciała
(ok 30’) – 90 zł
Peeling z kawy lub peeling solny do wyboru.
Olender ekspres
(ok 75’) – 220 zł
Aromatyczny peeling z masażem relaksacyjnym całego
ciała.

Naturalna równowaga – oczyszczenie
(ok 75’) – 199 zł
Zabieg przeznaczony dla cery mieszanej,
zanieczyszczonej, z nadmiernym wydzielaniem sebum,
potrzebującej oczyszczenia. Efekt to skóra oczyszczona,
nawilżona, zrelaksowana. Zabieg szczególnie polecany dla
nastolatków

Aromatyczny peeling całego ciała połączony z maską
algową na ciało
(ok 60’) – 195 zł
Aromatyczny peeling całego ciała połączony z maską
winną na ciało
(ok 60’) – 195 zł

Ukryte pragnienie Haliny
(ok 60’) - 170 zł
Zabieg intensywnie nawilżający do każdego typu cery.
Zaspakaja cerę, nasyca ją, koi i rozpieszcza.

Maska algowa na ciało
Działa ujędrniająco i rewitalizująco.

Maska winna na ciało
(ok 40’) – 140 zł
Aromatyczna i bogata w składniki odżywcze maska
z wytłoczyn winnych, z dodatkiem kasztanowca oraz
glinki białej.

Witaminowy koktajl
(ok 60’) – 190 zł
Zabieg dla każdego rodzaju cery. efekt to jędrna,
elastyczna i świeża cera.
Ukojenie
(ok 60’) – 190 zł
Zabieg przeznaczony dla cer wrażliwych, skłonnych do
zaczerwień. Efekt to złagodzone i wyciszone rozszerzone
naczynka.
Gładka Olederka
(ok 75’) – 240 zł
Zabieg dla cery dojrzałej, zmęczonej, z wyraźną utratą
elastyczności. Efekt to świeża, odżywiona i wygładzona
skóra.
Piękny Oleder
(ok 75’) – 240 zł
Zabieg dla mężczyzn. Cera odzyska witalność, nawilżenie,
stanie się gładka oraz zregenerowana.
Oczy zwierciadłem duszy
(ok 30’) – 110 zł
Zabieg na okolice oczu. Działa łagodząco, nawilżająco,
wygładza zmarszczki i usuwa oznaki zmęczenia.
Ekspres na twarz
(ok 30’) – 130 zł
Ekspresowy zabieg na twarz z ampułką dostosowaną
odpowiednio do danego typu cery.
Zabieg stężonym kwasem
glikolowym 20% i 30%
(ok 60’) – 160 zł
Zabieg na twarz. Efekt to bardzo nawilżona i wygładzona
skóra.

(ok 40’) – 140 zł

MASAŻE
Masaż twarzy, szyi i dekoltu
(ok 30’) – 80 zł
Masaż karku
(ok 20’) – 80 zł
Masaż relaksacyjny pleców
(ok 30’) - 90 zł
Masaż relaksacyjny ciała
(ok 60’) – 150 zł
Masaż relaksacyjny pleców gorącą świecą
(ok 30’) – 110 zł
Masaż relaksacyjny ciała gorącą świecą
(ok 60’) – 180 zł
Masaż pleców gorącymi kamieniami bazaltowymi
(ok 30’) – 150 zł
Masaż ciała gorącymi kamieniami bazaltowymi
(ok 60’) – 220 zł

Mikrodermabrazja diamentowa z ampułką dostosowaną
do danego typu cery
(ok 60’) – 150 zł

Masaż pleców dla przyszłej mamy
(ok 30’) – 90 zł

Mezoterapia mikroigłowa twarzy, szyi i dekoltu
z ampułką oraz maską
(ok 60’) – 250 zł

Masaż stóp
(ok 20’) – 80 zł
Masaż rolką Lyapko ciała przeplatany elementami
masażu klasycznego
(ok 30’) – 120 zł

Rytuał winny
(ok 120’) – 270 zł
Zabieg na ciało z peelingiem, maską i masażem.
Finalnie ciało jest odmłodzone, zregenerowane
i gładkie.
Rytuał algowy
(ok 120’) – 270 zł
Zabieg na ciało z peelingiem, maską i masażem ciała.
Po zabiegu ciało jest oczyszczone i odżywione.
Zabieg wyszczuplający Arosha,
podstawowy
Szczotkowanie ciała, bandaże

(ok 60’) - 190 zł

Zabieg wyszczuplający Arosha,
rozszerzony
(ok 75’) – 250 zł
Szczotkowanie ciała, ampułka, peeling, bandaże
Presoterapia
(ok 30’) – 50 zł
Zabieg brzucha oraz nóg stosowany jako uzupełnienie
zabiegów wyszczuplających z bandażami Arosha lub
jako pojedynczy zabieg

