cennik usług
zapisy na zabiegi SPA: tel. (+48) 502 509 998

Masaże całościowe:
Masaż MARINA & SPA

85 min. - 200 zł

Masaż 4 Żywioły

55 min. - 150 zł

Masaż relaksacyjny masłem Shea

55 min. - 150 zł

Masaż klasyczny

55 min. - 170 zł

Holistyczny masaż to jedyny w swoim rodzaju rytuał
zapewniający osiągnięcie harmonii ciała
i umysłu poprzez ukojenie i likwidację napięć dający
odczucie głębokiej relaksacji.
Masaż szyty na miarę oparty na alchemii roślin,
wykonany na dobranej indywidualnie kompozycji
olejków eterycznych.

Masaż aromatyczną świecą
Masaż bambusowy

55 min. - 170 zł
55 min. - 200 zł

Masaże częściowe:
Masaż pleców

25 min. - 90 zł

Masaż twarzy, szyi i karku

25 min. - 120 zł

Masaż głowy

25 min. - 100 zł

Masaż stóp

Aromatyczny RELAKS

90 min. - 240 zł

Rytułał HERLA

90 min. - 320 zł

Luksusowy rytułał na bazie naturalnych składników,
który obejmuje peeling ciała, masaż relaksacyjny na bazie
oleju do masażu. Zabieg kończymy nałożeniem maski
na ciało. Zabieg silnie nawilżający oraz odmładzający.

85 min. - 240 zł

Termogeniczny zabieg wyszczuplający i modelujący
sylwetkę. Zabieg obejmuje peeling całego ciała, nałożenie
ampułki, wmasowanie gelu termoaktywnego i wykonanie
masażu drenująceg.Ciało owijamy w folię i pozostawiamy
na 20 min. Zabieg kończymy nałożeniem maski z tej samej
serii. Efekt widoczny już po pierwszym zabiegu.

25 min. - 90 zł

Luksusowa kuracja liftingująca, przeznaczona
do pielęgnacji skóry z oznakami starzenia
oraz modelowania konturu twarzy poprzez masaż
pobudzający procesy odnowy. Seria oparta jest na
unikatowej kombinacji wyciągów z 3 odmian róż
(róża czarna, róża damasceńska oraz róża dzika).

55 min. - 200 zł

Kuracja przeznaczona dla cery z przebarwieniami ,
wzbogacona kompleksem WhiteTen wykazujacym
intensywne działanie poprawiające koloryt skóry,
przy jednoczesnym blokowaniu procesu wytwarzania
melaniny, odpowiedzialnej za zaburzenia
pigmentacyjne w skórze. Zastosowana technologia
PolluStop chroni skórę przed szkodliwym działaniem
czynników zewnętrznych.
Każdy zabieg na twarz rozpoczynamy demakijażem
i kończony jest nałożeniem kremu na twarz.

Masaż rączek na bazie naturalnych
olejków

15 min. - 50 zł

Nastolatki w SPA:
Owocowy masaż pleców

20 min. - 50 zł

Etykieta SPA:
Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów, aby dobrać dla Państwa
najbardziej dogodny termin. W przypadku odwołania rezerwacji zabiegu
prosimy o poinformowanie recepcję, z co na najmniej 3-godzinnym
wyprzedzeniem. W innym przypadku niestawienie się na umówiony
zabieg skutkuje obciążeniem 50% kosztu zamówionej usługi.
Zabiegi Kids SPA przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia do 10 lat,
młodzież powyżej lat 10 roku życia do 16 zapraszamy do korzystania
z Menu dla nastolatków.

Zabiegi na twarz:
3 Roses liftessence

Whiteglow

Kids SPA:

Zabieg głęboko nawilżający. Zabieg obejmuje peeling
oraz masaż relaksacyjny ciała pozostawia skórę zmysłowo
pachnącą świeżo zebraną żurawiną i aksamitną w dotyku.

Peeling ciała

55 min. - 220 zł

Zabieg opracowany na bazie 24 K złota, przeznaczony
dla każdego rodzaju skóry, zmęczonej z oznakami
starzenia, wzbogacony o neropeptyd wygładzający
skórę oraz zapobiegający powstawaniu zmarszczek
mimicznych, poprzez hamowanie skurczy
nerwowo-mięśniowych, a także substancje
Vitasourcr TM, opóźniająca starzenie się ﬁbroblastów,
odmładzając komórki nawet o kilka lat.
Zabieg wspierany jest masażem twarzy na bazie
oleju z lawendy hiszpańskiej, który widocznie
wypłyca zmarszczki.

25 min. - 70 zł

Pielęgnacja ciała:

Zabieg wyszczuplający

Youthessence

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci prosimy o obecność opiekuna

55 min. - 220 zł

w trakcie zabiegów.
Młodzież powyżej 16 roku życia zapraszamy do korzystania
z Menu MARINA &SPA przeznaczonego dla osób dorosłych.

Dziękujemy i życzymy niezwykłych doznań w naszej streﬁe.
Zespół terapeutów Marina & SPA

