O F E RTA
Zapraszamy do Holistic SPA. Villa Rodven, poziom +2.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację tel. +48 790 245 403.

RYTUAŁY

Rytuał
kojący

URNES
	waniliowa maska algowa na
twarz, czas trwania: 20 min
peeling miodowo-migdałowy
całego ciała, czas trwania: 45
min
relaksacyjny masaż twarzy, czas
trwania: 25 min
Przenieś się w biały świat relaksu,
który przyniesie Ci spokój i ukojenie, wyeliminuje negatywne emocje
i otworzy drzwi do samoakceptacji.

399 zł

Rytuał
normalizujący

KVERNES

Rytuał
energizujący

HEGGE

 obudzający masaż twarzy, czas trwania:
p
25 min
algowa maska na ciało + wrapping,
czas trwania: 50 min
normalizująca maska algowa na twarz,
czas trwania: 24 min

 nergizujący masaż twarzy i głowy,
e
czas trwania: 35 min
cukrowy peeling granatowo-żurawinowy całego ciała
czas trwania: 45 min
masaż stóp, czas trwania: 25 min

Odkryj moc zielonej strony naszego spa. Normalizacja pomaga wydobyć z siebie mądrość,
spokój i wprowadza harmonię. Pozwala spojrzeć na życie z nowej, lepszej perspektywy.  

Energia i czerwień… wspaniała energia
oczyszcza aurę. Spotęgowana działaniem olejków aromatycznych odpędza
smutki, dodaje optymizmu i siły.

399 zł

420 zł

MASAŻE
Norweski masaż
klasyczny całościowy

PIELĘGNACJA TWARZY
150 zł

Masaż terapeutyczny, którego celem jest normalizacja napięcia
mięśniowego i przywrócenie równowagi nerwowo-mięśniowej.

Masaż
„CZTERY PORY ROKU‘’

210 zł

Specjalistyczny zabieg dobierany indywidualnie do pory roku. Wygładzający peeling ciała wzbogacony o naturalne esencje, które
daje nam każda pora roku.

Aromaterapeutyczny
masaż relaksacyjny
całego ciała ciepłymi
olejami

XXX zł

Zabieg 4-warstwowy dla cery suchej

FUSION
Express Mas

XXX zł

Zabieg odżywczo-pielęgnacyjny

VITA
CURA

XXX zł

5-fazowy zabieg ujędrniający
dla cery zniszczonej i dojrzałej

180 zł

To autorski masaż Spa Norweska Dolina, opierający się na zastosowaniu relaksacyjnych technik masażu w połączeniu z działaniem podgrzanego olejku do masażu. Indywidualne dopasowanie
składników, aromatu, ciepła oraz masażu pozwoli na osiągnięcie
głębokiego relaksu i rozluźnienia.

Masaż gorącymi
kamieniami

250 zł

Niesamowite połączenie całościowego masażu ciała wraz z działaniem gorących bazaltowych kamieni. Poz wól sobie na holistyczne zaopiekowanie się swoim ciałem w towarzystwie aromaterapeutycznych olejków potęgujących działanie kamieni.

Antycellulitowy
masaż bańką chińska

160 zł

Intensywny i niezwykle skuteczny zabieg masażu czerpiący z dalekowschodnich technik masażu. Głównym celem masażu jest
usprawnienie przepływu krwi oraz limfy. Zwiększone procesy
,,przepychania‘’ płynów są skuteczną metodą zwalczania

HENNA
Brwi
Rzęsy
Regulacja brwi
Regulacja brwi+henna

4-Layer Facial
for Dry Skin

OPTI-FIRM Eye
Control Treatment Kit

XXX zł

Hydra Dew
Express Lift

XXX zł

Zabieg poprawiający kontur oka

Zabieg głęboko nawilżający-ekspresowy lifting

TERAPIA
Terapia
powięziowa

Metoda ta jest doskonałym sposobem dla pacjentów z różnorodnymi dolegliwościami bólowymi narządu ruchu, z bólem przewlekłym trwającym wiele miesięcy czy lat.

MAKIJAŻ
0 zł
30 zł
30zł
40 zł

150 zł

Makijaż dzienny
150 zł
Makijaż wieczorow y
150 zł
Makijaż okolicznościowy
/wieczorowy
200 zł

DEPILACJA WOSKIEM
Brwi
Broda
Policzki
Wąsik
Łydki
Uda
Bikini (płytkie)
Pachy
Ręce
Plecy

30 zł
40 zł
50 zł
30 zł
70 zł
80 zł
20 zł
50 zł
70 zł
100 zł

