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S I ŁY N AT U R Y W N a t u r a l S PA

Natural SPA Hotelu Anders w Starych Jabłonkach to zaciszne miejsce, gdzie podczas specjalnie dobranych ceremonii czerpiących swoje źródło w siłach natury można odzyskać harmonię
ciała i umysłu. To tu fascynujący, tajemniczy i piękny las oraz kryształowa, mazurska woda
dostarczają pozytywnych emocji, cieszą, wzruszają, uspokajają…
Hotel Anders oferuje wyjątkowe rytuały pielęgnacyjno – upiększające otulone w niezwykły
zapach oraz terapeutyczny dotyk sprzyjający głębokiemu relaksowi oraz odprężeniu.
Kompleksową ofertę zamykają rytuały pielęgnacyjne dłoni oraz stóp,
a także wyjątkowy świat masaży inspirowany technikami z całego świata.
Hotel Anders to miejsce z charakterem – pełne pozytywnej energii, dynamiki, ruchu.
W Hotelu Anders odpoczywa się aktywnie, żyje w zgodzie z naturą.
Wyjątkowa sceneria, woda, las sprawiają, że to idealne miejsce do odpoczynku.
Weź głęboki oddech i ciesz się życiem – Naturalnie na Mazurach!
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Życzymy miłego poby tu!
M a n a g e r S PA w r a z z z e s p o ł e m

Regulamin korzystania ze SPA
• P
 rosimy o przybycie na zabieg
ok. 10 min przed planowaną godziną
rozpoczęcia zabiegu.
• Prosimy o nieużywanie w SPA
telefonów komórkowych.
• Bezpośrednio przed i po zabiegach unikaj
kąpieli słonecznej.
• Po zabiegach cieplnych spraw sobie
minimum godzinny wypoczynek.
• Unikaj obfitych posiłków bezpośrednio
przed zabiegami.
• Prosimy, abyś poinformował nas o chęci
odwołania rezerwacji lub zmianie jej terminu

z co najmniej 6-godzinnym wyprzedzeniem.
W innym przypadku, za usługi odwołane
później niż na 6 godzin przed ich
planowanym rozpoczęciem pobierana
będzie opłata w wysokości 50% wartości
zamówionej usługi.
• Prosimy o niepalenie tytoniu.
• Prosimy o niespożywanie
napojów alkoholowych.
• Z abiegi dla dzieci poniżej 16 roku życia
odbywają się tylko i wyłącznie
pod obecność opiekunów.
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PIELĘGNACJA TWARZY

PIELĘGNACJA TWARZY
Zabieg dotleniający
z kompleksem z witaminy C
240 zł (50 minut)
Intensywny zabieg odmładzający i rozświetlający. Zmniejsza
widoczność zmarszczek i wygładza skórę, zapobiega starzeniu.

Zabieg głęboko nawilżający
160 zł (50 minut)
Zabieg dla skór suchych, szczególnie wymagających. Nawilża,
odżywia, zmniejsza rogowacenie. Regeneruje i zapobiega przedwczesnemu starzeniu.

Zabieg do skóry wrażliwej
z ampułką propolisową

Zabieg ujędrniający „Elasto-firm”
290 zł (50 minut)
Zabieg dla skóry szarej, poluźnionej, pozbawionej napięcia
mięśniowego. Wzmacnia skórę, zapobiega jej wiotczeniu, poprawia
owal twarzy, przywraca napięcie mięśniowe i jędrność twarzy.

160 zł (50 minut)
Propolis – naturalny antybiotyk, usuwa zaczerwienienia, działa
kojąco i regenerująco na skórę.

Zabieg normalizujący
do skóry mieszanej i tłustej
190 zł (50 minut)
Zabieg połączony z peelingiem kawitacyjnym, który usuwa
martwe komórki naskórka, a także wygładza i dotlenia skórę.
Zabieg wykazuje działanie oczyszczające i przeciwzapalne.

Zabieg regenerujący
z ampułką DNA
240 zł (50 minut)
DNA –	pomaga wygładzić strukturę skóry, ściągnąć rozszerzone pory, nawilżyć, zregenerować i rozjaśnić skórę.
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PIELĘGNACJA TWARZY

PIELĘGNACJA TWARZY
HYBRID MANDEL SUPER LIFT PEEL
450 zł (75 minut)
Hybrydowy zabieg superliftingujący
z kwasem migdałowym i mikronakłuwaniem.

BIOFUSION SECOND SKIN
300 zł (55 minut)
Zabieg z witaminą C biologicznie regenerujący
skórę dojrzałą suchą i odwodnioną.
Intensywny zabieg do cery suchej i normalnej, dojrzałej, odwodnionej, skłonnej do ściągania i podrażnień. Cera ma wyrównany
koloryt, jest rozjaśniona i młodzieńczo rozświetlona.

CAŁOROCZNY zabieg do każdego rodzaju skóry, polecany szczególnie do mieszanej, tłustej i problematycznej. Spektakularnie
wygładza skórę, zwiększa jej elastyczność i jędrność. Daje doskonałe efekty w przypadku cery o nierównym kolorycie, z zaburzeniami równomiernego rozłożenia melaniny.

CONTRA-DRY
250 zł (50 minut)

CONTRA-REDNESS

Zabieg odżywczy dla skóry suchej. Idealny dla skóry przesuszonej,
szorstkiej, skłonnej do łuszczenia się, z odczuwalnym dyskomfortem
ściągania i braku elastyczności.

250 zł (50 minut)
Zabieg rewitalizujący, obkurczający naczynka
z zastosowaniem farmaceutycznej eskuliny.
Zabieg przeznaczony do cery naczynkowej, poprawiający wygląd
i komfort skóry z widoczną kruchością naczynek i tendencją
do ich rozszerzania się, wrażliwej, nadreaktywnej, skłonnej
do podrażnień. Doskonale redukuje zaczerwienienia skóry,
rozjaśnia ją, regeneruje i wygładza naskórek.

CONTRA-SEBUM
250 zł (50 minut)
Zabieg przeciwłojotokowy,
z kwasem migdałowym i witaminą C.
Idealny zabieg do cery mieszanej, tłustej, grubej. Doskonale
oczyszcza i matuje skórę, rewelacyjnie wygładza jej powierzchnię
i redukuje widoczność rozszerzonych porów. Reguluje pracę
gruczołów łojowych, złuszcza martwe komórki naskórka i stymuluje powstawanie nowych. Nawilża, rozjaśnia i wyrównuje koloryt
cery, nadaje jej świeży wygląd.
SIŁY NATURY w NaturalSPA
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PIELĘGNACJA OCZU / DODATKI DO ZABIEGÓW NA TWARZ

PIELĘGNACJA OCZU

DODATKI DO ZABIEGÓW
NA TWARZ

Zabieg relaksujący na oczy
z płatami z Ginko Biloba

Mikrodermabrazja

90 zł (do zabiegu)
120 zł (oddzielny zabieg)
Zabieg polecany na zmęczone, zestresowane oczy z obrzękami.
Posiada właściwości chłodzące, łagodzące, zmniejsza zaczerwienienia i obrzęki, pozostawia promienną skórę.

Mezoterapia bezigłowa
na okolice oczu oraz ust
230 zł (30 minut)

100 zł (jako dodatek do zabiegu)
200 zł (jako oddzielny zabieg)
Elektronicznie sterowany i kontrolowany zabieg usuwania warstwy
rogowej naskórka z zastosowaniem kryształów korundu. Przynosi
korzystne efekty w przypadkach małych blizn, plam starczych,
zmian na skórze po trądziku. Już po pierwszym zabiegu skóra jest
jaśniejsza, gładsza, a jej kolor jest znacznie wyrównany.

Peeling kawitacyjny

Efektem są wzmocnione naczynia i zmniejszone obrzęki przy
jednoczesnym efekcie odmłodzenia i nawilżenia.

50 zł (jako dodatek do zabiegu)
Głębokie i bezinwazyjne oczyszczanie nawet wrażliwej skóry.
Zabieg natychmiast ją ożywia i pozwala pozbyć się trudnych
do usunięcia zanieczyszczeń.

MEDI PEEL 50%
– innowacyjny peeling anti-aging
100 zł (jako dodatek do zabiegu)
250 zł (jako oddzielny zabieg)
Przywraca w widoczny sposób kondycję skóry. Jest to zabieg
oczyszczający, redukujący zmarszczki i przebarwienia. Kompozycja 5 kwasów złuszczających (mlekowy, glikolowy, szikimowy,
laktobionowy, fitowy).
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DODATKI DO ZABIEGÓW NA TWARZ

MEZOTERAPIA
BEZIGŁOWA
/ SKINSHOOTER
MEZODOKTOR

DETOX TREATMENT
110 zł (45 minut)
Zabieg przeznaczony do detoksykacji i głębokiego oczyszczania
skóry. Uwalnia skórę od szkodliwych substancji, pozostawiając
ją wzmocnioną i odtoksycznioną. Doskonale przygotowuje skórę
do mezoterapii bezigłowej.

260 zł (45 min)
Długotrwałe odmładzanie skóry w bebolesny sposób nie
wymagający skalpela. Dzięki urządzeniu w skórze otwierają się
niewielkie kanały, przez które substancje czynne mogą przedostać się do głębszych warstw.

MATURE SKIN
260 zł (45 min)
Mature Skin
Zabieg przeznaczony do cery dojrzałej z deficytami strukturalnymi głębokich warstw skóry. Poprawia elastyczność i jędrność
skóry. Koryguje owal twarzy, spłyca zmarszczki i bruzdy.
Even Light
Zabieg przeznaczony dla pozbawionej blasku skóry z zaburzeniami pigmentacyjnymi. Wyrównuje koloryt skóry, odświeża
i rozświetla cerę. Poprawia stan napięcia skóry.
Sensitive
Zabieg przeznaczony dla skór wrażliwych i naczyniowych.
Doskonale nadaje się dla skór z problemem teleangiektazji.
Efektem są wzmocnione naczynia i zmniejszone obrzęki przy
jednoczesnym efekcie odmłodzenia i nawilżenia.
Fine Skin
Zabieg przeznaczony dla cery tłustej z rozszerzonymi porami
skłonnej do wyprysków i stanów zapalnych. Wyrównuje pracę
gruczołów łojowych – ogranicza łojotok, redukuje stany zapalne,
przyspiesza gojenie zmian ropnych. Detoksykuje skórę.

SIŁY NATURY w NaturalSPA

|9|

SIŁY NATURY w NaturalSPA

| 11 |

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP / PIELĘGNACJA CIAŁA

PIELĘGNACJA DŁONI
I STÓP

Depilacja
• Wąsiki – 25 zł
• Regulacja brwi – 20 zł
• Henna brwi – 10 zł
• Henna rzęs – 20 zł

Grejpfrutowy Manicure
100 zł (75 minut)
Zabieg obejmuje nałożenie maski z ekstraktem z grejpfruta
i mocznika. Działa leczniczo na skórę, wygładza i intensywnie
nawilża. Następnie pielęgnacji zostaje poddana płytka paznokciowa (z położeniem lakieru).

Limonowy Pedicure

PIELĘGNACJA CIAŁA
Odżywcze peelingi ciała
100 zł (20 minut)
Zabieg głęboko złuszczający martwe komórki naskórka, usuwa
toksyny, zanieczyszczenia, a także wygładza i zmiękcza skórę,
przywracając jej młody wygląd.

130 zł (80 minut)
Zabieg relaksujący i odświeżający. Złuszcza, nawilża i wygładza
skórę. Likwiduje uczucie odrętwienia i zmęczenia, pobudza
krążenie krwi. Zabieg obejmuje pielęgnację płytki paznokci,
odżywczą maskę z ekstraktem z limonki i mocznika na nogi
i stopy oraz malowanie paznokci.

Do wyboru peelingi: czekoladowo-miętowy, ziołowo-kwiatowy,
pomarańczowo-cynamonowy, truskawkowy, cytrynowy.

GŁĘBOKIE NAWILŻENIE
– ZABIEGI NA CIAŁO

Manicure NaturalSPA
70 zł (45 minut)
Zabieg obejmuje pielęgnację paznokci oraz ich malowanie.

Czas Hibiskusa i Jabłoni

Pedicure NaturalSPA

220 zł (75 minut)

110 zł (60 minut)
Zabieg obejmuje pielęgnację paznokci, stóp oraz malowanie
paznokci.

Zabieg parafinowy
na dłonie lub stopy

Zabieg przeciwdziałający nadmiernemu wysuszeniu i gwarantujący szybką regenerację skóry. Kremowa maska zawierająca
wyciągi z peruwiańskiej rośliny tara, hibiskusa białego, melasy
i buraka cukrowego idealnie odżywia i nawilża.

Kozie mleko

40 zł (20 minut)

230 zł (75 minut)

Intensywnie nawilżający zabieg na dłonie lub stopy. Działa terapeutycznie na bolące stawy i likwiduje suchość skóry. Zmiękcza
i wygładza skórę.

Odmładzający ciało okład na bazie koziego mleka, oleju sezamowego oraz wyciągu z ananasa. Gasi pragnienie odwodnionej
skóry, pozostawiając ją wygładzoną i odżywioną.

SIŁY NATURY w NaturalSPA
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GŁĘBOKIE NAWILŻENIE / INTENSYWNA REGENERACJA

INTENSYWNE UJĘDRNIENIE
Bandaże AROSHA

INTENSYWNA
REGENERACJA
– ZABIEGI NA CIAŁO

180 zł (60 minut)
Zabieg wyszczuplający, antycellulitowy, drenujący. Bandaże
Arosha wskazane są szczególnie przy utracie napięcia
i elastyczności skóry, nadwadze, rozstępach, cellulicie i kiedy
chcemy poprawić jakość skóry. Zabieg składający się z zawinięcia w bandaże, masażu wibracyjnego aparatem CELLUTEC
oraz masażu twarzy.

Detoksykujący Okład
z Alg Mikronizowanych
240 zł (75 minut)
Oczyszczający okład o właściwościach drenujących, który
stymuluje metabolizm, wyszczupla i poprawia kondycję skóry.
Bogactwo jodu zawartego w algach pobudza metabolizm komórkowy i mikrocyrkulację. Zabieg polecany również dla Panów.

Moc Żurawiny
230 zł (75 minut)
Orzeźwiająca przygoda, pachnąca świeżą żurawiną. Dobroczynne właściwości żurawiny to zasługa zawartych w niej
witamin – A, B1, B2, C, E, P, a zwłaszcza ogromnej ilości witaminy C. Ten owoc jest również niezastąpionym źródłem wielu
cennych składników poprawiających wygląd skóry.

Zielona Kawa
Kuracja Wyszczuplająca
260 zł (na całe ciało – 75 minut)
170 zł (na nogi i brzuch – 45 minut)
Innowacyjny zabieg, który usuwa toksyny, aktywuje lipolizę,
działa jako diuretyk. Mikronizowana zielona kawa, bogata
w kwas chlorogenowy, proteiny i olejki, wygładzi skórę, usuwając
cellulit, obrzęki i nierówności. Twoja skóra pozostanie gładka,
jędrna i odpowiednio nawilżona.

VELVET BEAUTY
250 zł (75 minut)
Luksusowy zabieg kompleksowo odnawiający skórę ciała, otulający pięknymi zapachami o działaniu wygładzającym i odżywczym. Połączenie indywidualnie dobranych synergistycznie
działających ze sobą produktów oczyszczających i odżywczych
oraz technik manualnych ekspresowo poprawiają jakość skóry,
jednocześnie wprowadzając całe ciało w błogie odprężenie.
Polecamy wszystkim czującym potrzebę odzyskania pięknie
wygładzonej skóry ciała i przywrócenia dobrego nastroju jak
również kobietom w ciąży i po porodzie.
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DETOKSYKACJA / DODATKI DO ZABIEGÓW NA CIAŁO / KĄPIELE SPA

DETOKSYKACJA

KĄPIELE SPA /
HYDROTERAPIA

Aromatyczny Torf
220 zł (50 minut)
Cudownie pachnące olejkiem z igieł sosnowych błoto, nie tylko
rozluźnia mięśnie, likwiduje bóle, poprawia krążenie i usuwa
nagromadzony stres, ale również odmładza skórę, zarówno
kobiet jak i mężczyzn. Terapia szczególnie zalecana dla osób
cierpiących na bóle reumatyczne i kontuzje.

ZDROWE PLECY
160 zł (50 minut)
Intensywny zabieg pielęgnacyjny na kręgosłup, zaczerpnięty
z Ajurwedy z himalajskim Art Reum w celu odzyskania dobrego
samopoczucia fizycznego i umysłowego poprzez aktywację
metabolizmu w całym ciele. Zabieg połączony z masażem, który
wzmacnia kręgosłup, redukuje ból, rozluźnia napięcie mięśniowe
i przeciwdziała przyczynom ich powstawania.

DODATKI DO ZABIEGÓW
NA CIAŁO

Kąpiel perełkowa
intensywny masaż wodny
40 zł (20 minut)

Morska głębia
85 zł (20 minut)
Kąpiel z dodatkiem alg laminaria – pobudza mikrocyrkulację
skóry, wspomaga wyszczuplenie, ujędrnia oraz doskonale przygotowuje do dalszych zabiegów.

Aromatyczna kąpiel solno-olejowa
80 zł (20 minut)
Dzięki właściwościom leczniczym olejków eterycznych kąpiel
może się stać nie tylko przyjemnością i chwilą relaksu, ale
również terapią.

Jabłkowe odprężenie
70 zł (20 minut)
Kąpiel dodająca skórze witalności, wygładzająca oraz
relaksująca.

Masaż wibracyjny
za pomocą aparatu Cellutec®
30 zł (jako dodatek do zabiegu)
70 zł (jako oddzielny zabieg)
(20 minut)

Soczysta pomarańcza
80 zł (20 minut)

Aplikatory systemu Cellutec ® umożliwiają prowadzenie różnych
form masażu terapeutycznego: masaż antycellulitowy, drenaż
limfatyczny (pobudzenie krążenia), masaż modelujący sylwetkę.

Niezwykle odprężająca kąpiel, która odżywia, nawilża i odnawia
skórę. Wzbogacona w witaminę E zapewnia utrzymanie w skórze
naturalnej wilgoci. Poprawia elastyczność i nadaje skórze świeży
wygląd, dzięki czemu wygląda zdrowo i pięknie.

SIŁY NATURY w NaturalSPA
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KĄPIELE SPA / masaże spa

Mleczna fantazja

MASAŻ BALIJSKI

80 zł (20 minut)

250 zł (60 minut)

Kąpiel ta pomaga uwolnić toksyny ze skóry. Odżywia i ściąga.
Sprawia, że skóra staje się miękka i gładka.

Balijska terapia masażem daleka jest od delikatnych typowo europejskich zabiegów. Dzięki swojej intensywności jest on skuteczny
w sięganiu w głąb napiętych i obciążonych mięśni, aby złagodzić ich
skurcz. W celu dotarcia do głębszej tkanki mięśni, w masażu balijskim stosuje się silny ucisk akupunkturowy na zmianę z energicznym
rozbijaniem i rozcieraniem tkanki mięśniowej. Masaż balijski pobudza
krążenie krwi i system limfatyczny. Polecany jest w szczególności dla
osób spędzających wiele godzin przed komputerem, dla osób z bólami kręgosłupa, sportowców, w migrenach i innych bólach głowy.

Kąpiel różana
85 zł (20 minut)
Aromatyczna kąpiel w soli morskiej zatopionej w olejkach pielęgnacyjnych z dodatkiem kwiatów róż. Kąpiel ma właściwości
odżywcze i relaksujące.

Masaż gorącymi kamieniami

MASAŻE SPA

190 zł (całego ciała, 50 minut)
Relaksująca terapia gorącymi kamieniami, po której poczujesz
niesamowite odprężenie, kiedy Twoje ciało pozbędzie się napięcia,
bólu, uczucia ociężałości i zmęczenia.

Odżywczy masaż świecą
170 zł (całego ciała, 50 minut)
85 zł (częściowy, 20 minut)
Relaksujący orientalny masaż świecą to masaż, który obezwładnia zmysły niepowtarzalnym, aromatycznym zapachem,
i zniewala ciało ciepłem i jedwabistym dotykiem. Całość została
wzbogacona woskiem pszczelim i witaminą E. Składniki te dzięki
swoim właściwościom silnie nawilżają i odżywiają skórę.

Soczysta pomarańcza
z nutką cynamonu

Masaż klasyczny
160 zł (całego ciała, 50 minut)
80 zł (częściowy, 20 minut)
Ma dobroczynny wpływ na cały organizm oraz właściwości odstresowujące, rozluźniające i lecznicze.

Masaż relaksacyjny

155 zł (całego ciała, 50 minut)

140 zł (całego ciała, 50 minut)
70 zł (częściowy, 20 minut)

Relaksacyjny masaż całego ciała, który jest prawdziwym ukojeniem
dla zmęczonej skóry, pobudza zmysły, poprawia nastrój. Polecany,
gdy potrzebujemy poprawy samopoczucia i odprężenia.

Masaż relaksujący poszczególne mięśnie. Zmniejsza napięcie
mięśniowo-nerwowe oraz psychiczne. Odpręża i rozluźnia ciało. Szczególnie przydatny po długotrwałym wysiłku fizycznym i psychicznym.

Masaż twarzy i dekoltu
60 zł (25 minut)
Delikatny masaż rozluźniający mięśnie twarzy. Ma działanie relaksacyjne, regenerujące, odmładzające. Odpręża mięśnie, stymuluje mikrokrążenie skóry, zapobiegając tym samym powstawaniu zmarszczek.
SIŁY NATURY w NaturalSPA
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masaże spa / RYTUAŁY NA CIAŁO W NATURALSPA

RYTUAŁY NA CIAŁO
W NATURALSPA

Un momento di oblio
Chwila zapomnienia
190 zł (50 min)
Niezwykle przyjemny masaż ciała ciepłym, aromatycznym
olejem. Rozgrzewa, świetnie relaksuje i poprawia samopoczucie.
Wykorzystane w nim techniki masażu doskonale rozluźniają boleśnie napięte mięśnie oraz wyjątkowo odprężają ciało. Polecany,
gdy potrzebujemy silnego relaksu, odprężenia i odstresowania.

Czekolada i migdały

Rytuał na ciało Rajska Jabłoń
230 zł (55 minut)
Rajska Jabłoń przywróci Twojej skórze naturalny blask
i zdrowy wygląd.
W pakiecie:

160 zł (50 minut)
Masaż dla dwojga – 300 zł (50 minut)
Masaż na bazie ciepłej czekolady z dodatkiem olejku migdałowego rozbudzi zmysły i poprawi kondycję skóry. Czekolada,
znana na całym świecie jako jeden z najstarszych afrodyzjaków
jest również ceniona za swoje właściwości lecznicze.

MASAŻE PEELINGUJĄCE LUX 2 W 1
SILK BIO-REVITAL – 230 zł (55 minut)
Peelingujący masaż ciała o działaniu relaksującym i rewitalizującym.
Doskonałe połączenie masażu odprężającego oraz wszechstronnego działania kosmetyków poprawiających jakość i wygląd skóry.
Masaż pomaga pozbyć się skutków stresu i dolegliwości bólowych
związanych z nadmiernym napięciem mięśni. Kosmetyki spektakularnie wygładzają, nawilżają i regenerują płaszcz hydrolipidowy.

Masaż aksamitnym olejem jabłkowym
Olej pozyskiwany z nasion jabłka jest niezwykle cenny w kosmetyce. Łatwo się rozprowadza i głęboko wnika w skórę, nadając
jej miękkości i jedwabistego wyglądu.
Jabłkowy peeling na ciało na bazie białej glinki
Kwasy owocowe zawarte w jabłkach delikatnie złuszczają naskórek.
Ten naturalny peeling pozwala oczyścić skórę z martwych komórek
warstwy rogowej, zanieczyszczeń i nadmiaru sebum.
Aksamitny balsam jabłkowo-miętowy
Zapewni odpowiednie nawilżenie każdej skórze.
Masaż pleców ciepłym, aromatycznym jabłkiem
Niezwykle przyjemny i aromatyczny masaż relaksujący,
po którym poczujesz niesamowite odprężenie, a Twoje ciało
pozbędzie się napięcia, bólu i zmęczenia.

SILK PERFECT CONTOUR – 230 zł (55 minut)
Peelingujący masaż ciała o działaniu modelującym i odprężającym.
Doskonały, kiedy ciało potrzebuje pobudzenia procesów związanych
z modelowaniem sylwetki, a skóra – intensywnej kompleksowej
pielęgnacji i wzmocnienia. Silnie działające kosmetyki specjalistyczne stymulują funkcje skóry, dając efekt anti-aging. Zmysłowe
zapachy o wyrafinowanych nutach perfumiarskich zapewniają
aurę luksusu i wyjątkowości. Polecamy szczególnie w trakcie
kuracji odchudzających oraz w profilaktyce cellulitu, rozstępów
i wiotczenia. Zabieg może być wykonywany u kobiet w okresie
karmienia naturalnego.

SIŁY NATURY w NaturalSPA
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PAKIETY DAY SPA

PAKIETY DAY SPA

Wieczna Młodość
460 zł (cena z lunchem)

Relaks
260 zł (cena z lunchem)
• Magia świecy – relaksacyjny, orientalny masaż świecą, który
obezwładnia zmysły niepowtarzalnym, aromatycznym zapachem, zniewala ciało ciepłem i jedwabistym dotykiem.
• M agiczny Dotyk – masaż twarzy, szyi, dekoltu. Wygładza
skórę, redukuje zmarszczki, relaksuje.
• Jabłkowe Odprężenie – kąpiel o zapachu jabłka, dodaje skórze
witalności, wygładza i relaksuje.

Oczyszczanie

• Spojrzenie młodości – zabieg na twarz, który widocznie redukuje zmarszczki, ujędrnia, przyśpiesza regenerację naskórka,
przywraca prawidłowy owal twarzy.
• Z abieg na oczy „Ginko Biloba” – zabieg poprawiający jakość
skóry wokół oczu. Likwiduje cienie, zmniejsza zmarszczki.
• Peeling ciała – złuszczanie martwego naskórka aktywizuje
regenerację komórek, dotlenia, pozostawiając skórę odświeżoną i delikatną.
• Henna brwi i regulacja

DAY SPA DLA PANÓW

360 zł (cena z lunchem)
• Morska kuracja oczyszczająca – zabieg na ciało na bazie alg,
który ma działanie oczyszczające, dotleniające, poprawiające
kondycję skóry. Polecany dla każdego rodzaju skóry i wieku.
• W yzwolony blask – zabieg na twarz połączony z peelingiem
kawitacyjnym, który eliminuje martwe komórki naskórka.
Zabieg wygładza, oczyszcza i dotlenia skórę.
• Manicure
– dla Pań z malowaniem paznokci
– dla Pana dodatkowo zabieg pielęgnacyjny z parafiną dłoni

320 zł (cena z lunchem)
• Z abieg na kręgosłup „Zdrowe Plecy”
• Masaż twarzy „Magiczny dotyk”
• Manicure MAN

DAY SPA DLA DWOJGA
„Czekoladowa magia zmysłów”
400 zł (cena dla dwóch osób)
• Czekoladowy masaż relaksacyjny całego ciała
• Czekoladowy peeling ciała
• Słodka chwila – filiżanka gorącej czekolady

SIŁY NATURY w NaturalSPA
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SPA dla dzieci

SPA dla dzieci
Pedicure dla księżniczki
50 zł (30 min)
Perełkowa kąpiel stópek połączona z zadbaniem
oraz pomalowaniem paznokci.

Malowanie paznokci
10 zł (10 min)

Owocowy raj dla rączek i stóp
30 zł (15 min)
Delikatny cytrusowy peeling połączony z maseczką o delikatnej
nucie zapachowej.

Chatka Baby Jagi
70 zł (20 min)
Smaczny masaż czekoladowo-cynamonowy.

Sekret małej wróżki w gabinecie
dla dwojga z mamą lub tatą
120zł / 20 minut ( dla dwóch osób)
Delikatny masaż całego ciała z wybraną nutą zapachową.
Nuty zapachowe dla „małej wróżki”: słodka pomarańcza,
polna truskawka lub magiczna jabłoń.

SIŁY NATURY w NaturalSPA
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Obiekt należy do:

Godziny otwarcia SPA:
Poniedziałek – Czwartek – 9:00 – 20:00
Piątek – Sobota – 9:00 – 21:00
Niedziela – 9:00 – 18:00
Tel. 89 642 70 40 (640 z pokoju)
e-mail: spa@hotelanders.pl

www.hotelanders.pl

