POLECAMY
MASAŻ MASŁEM SHEA
Całego ciała

150,- / 60 min
90,- / 30 min

Częściowy

Masło Shea to drogocenny kosmetyk, od tysiącleci ceniony
za swoje właściwości pielęgnacyjne, upiększające i lecznicze.
Leczy blizny i rozstępy, wszelkie podrażnienia i przyspiesza
gojenie się ran, wspomaga odporność. Dzięki zawartości
wielu kwasów oczyszcza skórę i przywraca równowagę
tam, gdzie jej brakuje. Na potrzeby naszego masażu masło
zostanie podgrzane tak, by w kontakcie ze skórą było nie tylko
lekarstwem i kosmetykiem, ale i źródłem przyjemności.

MASAŻ C IEPŁYMI OLEJKAMI
Całego ciała

130,- / 60 min

Częściowy

90,- / 30 min

To zabieg wykonywany z użyciem ciepłych olejków
eterycznych,
który
łączy
leczniczą
moc
dotyku
z indywidualnymi właściwościami olejków dobranych
dla konkretnej osoby. Przynosi ﬁzyczne i psychiczne
odprężenie oraz wspomaga leczenie.

OLEJEK SANDAŁOWY:
łagodzi napięcia nerwowe.
OLEJEK CYTRYNOWY:
wspomaga przy leczeniu przeziębień, nadciśnienia.
OLEJEK EUKALIPTUSOWY:
pobudzający i przeciwbólowy, zwalcza
zmęczenie umysłowe.

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO:
łagodzi przeziębienia, grypy,
infekcje wirusowe.

MASAŻE LECZNICZE

PAKIETY
(Do każdego pakietu parafina na dłonie lub stopy)

MASAŻ KLASYCZNY

CZEKOLADOWE MARZENIE

100,- / 60 min

Całego ciała
Częściowy

130,- / 60 min
Kąpiel w wannie z hydromasażem z dodatkiem soli
z naturalnym aromatem czekolady połączona z masażem
masłem czekoladowym. Zabieg poprawia samopoczucie,
łagodzi wszelkie bóle.

70,- / 30 min

(plecy / ręce / klatka piersiowa / brzuch / pośladki / nogi)

Twarzy

50,- / 20 min
W SPA NIAŁA KOBIETA

MASAŻ SPORTOWY

130,- / 60 min
Kąpiel w wannie z hydromasażem połączona
z relaksacyjnym masażem. Procedura wykorzystująca
sól do kąpieli o zapachu wanilii oraz rozpływające się na
ciele naturalne masło waniliowe dające wyjątkowy efekt
nawilżenia i odżywienia skóry.

120,- / 60 min

Całego ciała
Częściowy

80,- / 30 min

(plecy / ręce / klatka piersiowa / brzuch / pośladki / nogi)

MASAŻ ANTYCELLULITOWY

MASAŻE AROMATERAPEUTYCZNE
W SPA NIAŁY MĘŻCZYZNA
LEŚNE MARZENIA

60,- / 30 min

Częściowy
(pośladki / uda)

Całego ciała

110,- / 60 min

Pleców

HYDROMASAŻ

130,- / 60 min
80,- / 30 min

Kąpiel w wannie z hydromasażem połączonaz
relaksacyjnym masażem. Procedura wykorzystująca
intensywną sól w męskich kompozycjach zapachowych
oraz lekką formę mleczka do masażu rewitalizującgo
skórę.

OWOCOWE ORZEŹWIENIE

Podwodny

40,- / 20 min

Z olejkami

50,- / 20 min

Całego ciała

Z solą do kąpieli

40,- / 20 min

Pleców

110,- / 60 min
80,- / 30 min

PEELING KRYSZTAŁKAMI SOLI MORSKIEJ
Pleców

70,- / 30 min

250,- / 2 godz.
Relaksacyjny
masaż
pleców
maską
arbuzową,
czekoladową lub olejem lawendowym dla dwóch osób.
Centrum Odnowy Biologicznej na wyłączność (jacuzzi,
sauna, hydromasaż). Odpoczynek w streﬁe relaksu
z owocową herbatą.

150,- / 60 min

Całego ciała

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
Pleców

90,- / 30 min
MASAŻ ŚWIECĄ

Pleców

W SPA NIAŁY SPACER DLA DWOJGA

90,- / 30 min

W SPA NIAŁA ROZKOSZ DLA DWOJGA
300,- / 2 godz.
Relaksacyjny masaż całego ciała z wykorzystaniem
olejków aromaterapeutycznych dla dwóch osób.
Centrum Odnowy Biologicznej na wyłączność (jacuzzi,
sauna, hydromasaż). Odpoczynek w streﬁe relaksu
z lampką wina.

