Menu SPA dla Dwojga
KĄPIELE RELAKSACYJNO-PIELĘGNACYJNE
przygotowywane na bazie ożywionej wody Grandera w pokojach hotelowych z wannami
w godzinach od 1000 do 1800 (w piątki i soboty do godz. 2100)
KĄPIEL MIODOWO-MLECZNA (z cytrusami)
Cena 230 zł /parę
Kąpiel dodaje energii, nawilża i wygładza skórę, która staje się miękka i delikatna. Użyte w kąpieli cytrusy wspaniale relaksują i uspokajają.
Plastrami cytryny można wykonać peeling całego ciała. Szklanka naturalnego soku dostarczy dodatkowych składników odżywczych.
KĄPIEL W CZERWONYM WINIE (z pomarańczą)
Cena 230 zł /parę
Kąpiel w wodzie z dodatkiem czerwonego wina i soku malinowego działa odżywczo, ujędrniająco i energizująco. Winoterapia doskonale
napina skórę, nawilża i wygładza naskórek. Zabieg winoterapii uzupełnią dwa kieliszki czerwonego wina, które dostarczą taninę również
od wewnątrz. Dzięki zawartym przeciwutleniaczom zostaną oczyszczone naczynie krwionośne. Unoszący się zapach malin rozpieszcza
nozdrza.
KĄPIEL W KORZENNYCH MIODACH PITNYCH (z grejpfrutem i herbatą)
Cena 230 zł /parę
Kąpiel w korzennych miodach pitnych wytwarzanych według staropolskich receptur z miodu dodaje energii i działa na skórę ujędrniająco.
Użyty w kąpieli grejpfrut uczyni skórę bardziej sprężystą oraz zrelaksuje i uspokoi. Dwie kamienne czarki miodu pitnego uzupełnią
doznania.
KĄPIEL W CIEMNYM PIWIE (z jabłkami i cytrusami)
Cena 230 zł /parę
Drożdże piwne i dwutlenek węgla to wysokowartościowe składniki piwa kąpielowego. Drożdże piwne pozwalają zadbać o jędrność ciała,
zapobiegają przetłuszczaniu się skóry, która staje się po nich wygładzona, delikatna i miękka. Zaś dwutlenek węgla pobudza ukrwienie
skóry. Unoszący się w powietrzu zapach chmielu wpływa uspokajająco. Dwie szklanice zimnego piwa uzupełnią doznania.

MASAŻE
„CEREMONIA KĄPIELI” DLA DWOJGA W DŹWIĘKACH MIS TYBETAŃSKICH
Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena 350 zł /parę
Ciało i umysł partnerów zostaje poddane działaniu drgań i wibracji dźwięków wydobywanych z mis. Dźwięki te korzystnie działają na
kanały energetyczne. Oczyszczają aurę, wyrównują potencjał energetyczny. Masaż pobudza przepływ życiowej energii pomiędzy
partnerami, rozwija relacje na głębokim poziomie duchowym. Przynosi pozytywne rezultaty na drodze osiągania jedności w związku
i harmonii w życiu.
NAUKA PARTNERSKIEGO, RELAKSACYJNEGO MASAŻU
Czas zabiegu ok. 90 minut | Cena 450 zł /parę
Masaż to jeden z najwspanialszych prezentów, jaki możemy dać drugiej osobie. Świadomy, pełen dobrej energii dotyk jest jednym
z najbardziej potężnych sposobów przekazywania i wzmacniania pozytywnych uczuć między ludźmi. Nauka masażu prowadzona jest pod
czujnym okiem naszych terapeutów, w kameralnej atmosferze holistycznego SPA. Umiejętności, które zdobywamy podczas spotkania będą
niezastąpione po męczącym i stresującym dniu, a także umilą romantyczne wieczory we dwoje.
„MASAŻ ŚWIECĄ” - AROMATERAPIA (wykonywany na: *całe ciało
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 580 zł /parę
*plecy z kręgosłupem) Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 340 zł /parę
Wykonywany olejkiem wytapianym ze świecy. Niepowtarzalny aromat, konsystencja i ciepło olejku wprowadzają nas w stan relaksu,
pozostawiając skórę jedwabistą i pachnącą.
MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI BAZALTOWYMI (wykonywany na: *całe ciało Czas zabiegu ok. 80 minut | Cena 690 zł /parę
*plecy
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 460 zł /parę
Masaż ciepłymi kamieniami jest zabiegiem łączącym w sobie elementy masażu klasycznego, aromaterapii oraz termoterapii.
Rozgrzane kamienie w kontakcie z ciałem oddają swoją energię i przywracają jej prawidłowy przepływ w kanałach energetycznych ciałach.
Ciepło płynące z nich rozluźnia napięte mięśnie i pobudza krążenie krwi, co sprzyja dotlenieniu skóry. Masaż relaksuje i odpręża.

