Menu SPA Beauty - VEGE
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: * w WANNIE OFURO

Cena 180 zł

* w DWUOSOBOWEJ WANNIE w Pałacu Odrowążów lub w Stajni Platera

Cena 230 zł

Rodzaje aromatycznych kąpieli:
KĄPIEL W CZERWONYM WINIE (z pomarańczą)
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 uzupełnia podany kieliszek czerwonego wina, który dostarczy taninę również
od wewnątrz. Dzięki zawartym przeciwutleniaczom zostaną oczyszczone naczynia krwionośne. Unoszący się zapach malin rozpieszcza
nozdrza.
KĄPIEL W CIEMNYM PIWIE (z jabłkami i cytrusami)
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. Podany kufel piwa uzupełni doznania.

OKŁADY PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO
ZABIEG INDYWIDUALNY w gabinecie zabiegowym

Czas zabiegu ok. 60 minut | Cena: 300 zł /1 os.

Rodzaje okładów:
OKŁAD Z GLINKI ZIELONEJ
Zabieg dwufazowy dla cery tłustej, trądzikowej ma wspaniałe właściwości dezynfekujące, absorpcyjne i gojące. Regeneruje cerę, odkaża ją
i wzmacnia. Najsilniej działająca ze wszystkich glinek.
OKŁAD Z GLINKI CZERWONEJ
Zabieg dwufazowy dla cery naczynkowej. Odżywia, łagodzi trądzik, zapobiega pękaniu naczynek krwionośnych, łagodnie ściąga pory,
odświeża i wygładza skórę. Skóra staje się aksamitna, świeża i gładka. Glinka czerwona nadaje skórze przyjemny brzoskwiniowy kolor.
OKŁAD Z GLINKI ŻÓŁTEJ
Zabieg dwufazowy dla cery dojrzałej. Ujędrnia, utrzymuje młodość ciała, odżywia, odświeża, w łagodny sposób oczyszcza i wygładza skórę.
Pobudza krążenie, nadaje skórze blasku i młodego wyglądu.
OKŁAD Z GLINKI BIAŁEJ
Zabieg dwufazowy dla cery suchej, delikatnej i wrażliwej. Łagodnie ściąga pory, odświeża i wygładza skórę. Dostarcza potrzebne
mikroelementy i sole. Glinka biała jest jedną z najdelikatniej działających glinek.
OKŁAD Z BŁOTA Z MORZA MARTWEGO
Zabieg nawilżający, regenerujący i oczyszczający skórę, odnawia i regeneruje komórki skóry, skuteczny w zwalczaniu cellulitu
oraz rozstępów.

MASAŻE RELAKSUJĄCO-ENERGETYCZNE
MASAŻ POLINEZYJSKI CAŁEGO CIAŁA
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 290 zł
Masaż, który nie tylko działa rozluźniająco na mięśnie, ale usuwa wewnętrzne blokady i napięcia. Bardzo głęboko relaksuje i odpręża.
Wykonywany jest powolnymi, obejmującymi ruchami prowadzącymi do głębokiej relaksacji dzięki harmonijności i delikatności.
MASAŻ ORIENTALNY CAŁEGO CIAŁA
Czas zabiegu ok. 50 minut | Cena 290 zł
Masaż wykonywany jest na delikatnym olejku jaśminowym, ruchy są mocne, dogłębne z efektem odtoksycznienia organizmu, przyspiesza
przemianę materii. Przynosi relaks mięśniom, usprawnia krążenie żylne i limfatyczne, uelastycznia przyczepy mięśni. Olejek jaśminowy
pozostawia skórę odżywioną, delikatną i gładką w dotyku.
MASAŻ CIEPŁYMI KAMIENIAMI BAZALTOWYMI (wykonywany na: * całe ciało Czas zabiegu ok. 80 minut | Cena 345 zł
* plecy)
Czas zabiegu ok. 40 minut | Cena 230 zł
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.

ZABIEGI PIELĘGNUJĄCE
Wyjątkowe aromatyczne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające na całe ciało
z zastosowaniem wyselekcjonowanych kosmetyków na bazie naturalnych składników.
MORSKA EKSFOLIACJA
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 180 zł
Peeling remineralizujący na bazie krystalicznej morskiej soli
Zabieg na całe ciało złuszczający obumarłe komórki naskórka. Usuwa zanieczyszczenia i szorstkość skóry, nadając jej jedwabisty wygląd.

ZABIEGI FIRMOWE NA TWARZ, SZYJĘ DEKOLT I OCZY
ZABIEG NA BAZIE GLINKI
Czas zabiegu ok. 30 minut | Cena 145 zł
Glinka dobrana do rodzaju cery, maska poprzedzona jest peelingiem.
Glinka zielona - wskazana dla cery tłustej i mieszanej. Poprawia napięcie skóry, wygładza, ściąga pory
i wyrównuje koloryt. Działa lekko peelingujaco.
Glinka biała - wskazana dla cery suchej, delikatnej i wrażliwej. Wygładza zmarszczki, ma działanie ściągające i zabliźniające. Twarz staje
się promienna i świeża.
Glinka czerwona - wskazana dla cery naczynkowej. Obkurcza rozszerzone naczynka krwionośne skóry, regeneruje i wzmacnia ich ścianki
zapobiegając ich ponownemu rozszerzeniu oraz wyrównuje koloryt skóry.
Glinka różowa- wskazana dla cery suchej, delikatnej z tendencją do rozszerzonych naczynek. Obkurcza rozszerzone naczynka skóry oraz
nawilża wygładzając drobne zmarszczki. Cera staje się rozjaśniona i świeża.
Glinka żółta - wskazana dla cery dojrzałej, zmęczonej, pozbawionej blasku. W łagodny sposób oczyszcza cerę, doskonale ją remineralizuje
i stymuluje pozwalając na dotlenienie komórek. Pobudza krążenie, nadaje skórze blasku
Na zakończenie zabiegu nakładany jest krem regeneracyjny.

