
 

 

 
 
 

PAKIETY SPA DLA GRUP 180 zł/netto 
 
 
 
 
 
WARIANT 1 
 

• KRÓTKI RYTUAŁ PIELĘGNACYJNY 30 min – peeling ciała - odświeża, oczyszcza i masuje 
skórę, przygotowując do intensywnej pielęgnacji odżywczym masłem shea 

  
• RELAKSACYJNY MASAŻ CZĘŚCIOWY PLECÓW  30 min- masaż reguluje napięcie 

mięśniowe, usuwa dolegliwości bólowe i objawy zmęczenia 
 
  

 
WARIANT 2  

• KRÓTKI RYTUAŁ PIELĘGNACYJNY 30 min – peeling ciała - odświeża, oczyszcza i masuje 
skórę, przygotowując do intensywnej pielęgnacji odżywczym masłem shea 
 

• FIRMOWY MASAŻ TWARZY YONELLE – relaksująco - modelujący masaż twarzy, szyi  i 
dekoltu. 

 

Możliwa anulacja całego pakietu na 3 h przed planowaną godziną rozpoczęcia.  
Nie ma możliwości rozdzielenia zabiegów z pakietu.  
Anulacja/nie stawienie się na jednym z zabiegów spowoduje naliczenie całości opłat. 
 



 

 

 

PAKIETY SPA DLA GRUP 300 zł/netto 
  
 
WARIANT 1 
  

• METAMORFOZA 45 min - zabieg na twarz przywracający skórze jędrność, blask i witalność. 
Zabieg obejmuje peeling, serum, maskę i nałożenie kremu. 
  

• CZEKOLADOWY RYTUAŁ UJĘDRNIAJĄCY  60 min – ujędrniająco-brązująca linia 
czekoladowa, o apetycznym, pobudzającym zmysły zapachu . Dzięki zastosowaniu kakao i wielu 
składników aktywnych  stymuluje produkcję endorfin, ujędrnia skórę oraz nadaje jej kolor 
delikatnej opalenizny. 

            Zabieg obejmuje peeling, serum, maskę, i nałożenie masła shea. 
 
 
 
  
WARIANT 2   MEN 
  

• WITALIZUJĄCY MASAŻ BOROWINOWY NA PLECY  30 min - masaż na kremie 
borowinowym, usuwa objawy zmęczenia i przepracowania, regeneruje organizm i zwiększa siły 
witalne. 
  

• ZABIEG OCZYSZCZAJĄCO-ENERGIZUJACY SOTHYS  50 min – zabieg o zmysłowym 
męskim zapachu, detoksykujący skórę twarzy, poprawiający jej napięcie i wyrównujący koloryt. 
Zabieg obejmuje peeling, serum, maskę i nałożenie kremu. 

  
 

Możliwa anulacja całego pakietu na 3 h przed planowaną godziną rozpoczęcia.  
Nie ma możliwości rozdzielenia zabiegów z pakietu.  
Anulacja/nie stawienie się na jednym z zabiegów spowoduje naliczenie całości opłat. 
 



 

 

  

PAKIETY SPA DLA GRUP 370 zł/netto 
 
 
WARIANT 1  

• MASAZ RELAKSACYJNY CAŁEGO CIAŁA Z PIELĘGNACJĄ  60 min -  delikatny 
masaż z peelingiem będący dla ciała źródłem relaksu,  piękna, odprężenia i energii  

 
• OWOCOWY ZABIEG DOTLENIAJĄCY SOTHYS 60 min – smakowicie pachnący 

owocowy zabieg po której Twoja skóra będzie rozświetlona, dotleniona, wygładzona i nawilżona. 
Zabieg obejmuj: demakijaż peeling, serum, maskę i nałożenie kremu. 
 

 
 
WARIANT 2  
  

• AROMATYCZNE PODRÓŻE  60 min - pielęgnacja ciała zakończona relaksacyjnym 
masażem, łącząca w sobie odnowę i odżywianie oraz aromaterapię  Zabieg składa się z 
delikatnego peelingu oraz masażu na wysokiej jakości produktach francuskiej marki SOTHYS 
 

• PROGRESSIVE REVITAL - zabieg medestetyczny z efektem „NOWEJ SKÓRY”. Następuje 
zdecydowana redukcja zmarszczek i widoczności porów. Skóra wygląda, jakby uległa 
metamorfozie – staje się jedwabiście gładka, silnie ujędrniona, nasycona i zregenerowana.  
Zabieg obejmuje: demakijaż, peeling enzymatyczny, progresywny eksfoliator 10%, 
3 przeciwzmarszczkowe peptydy infuzyjne, masaż ujędrniający twarz, szyję i dekolt, 
superliftingującą maskę na twarz i szyję, krem pod oczy i krem pielęgnacyjny. 

   

Możliwa anulacja całego pakietu na 3 h przed planowaną godziną rozpoczęcia.  
Nie ma możliwości rozdzielenia zabiegów z pakietu.  
Anulacja/nie stawienie się na jednym z zabiegów spowoduje naliczenie całości opłat. 
 



 

 

 

PAKIETY SPA DLA GRUP 470 zł/netto 
 
WARIANT 1  

• INTENSYWNIE ODMŁADZAJĄCY ZABIEG BP3  NA TWARZ SOTHYS 60 min - intensywny 
zabieg wpływa bezpośrednio na spłycenie zmarszczek i opóźnia procesy starzenia skóry. Zabieg obejmuje: 
peeling, wysokoprocentowe serum z kwasem hialuronowym, masaż, maskę kolagenową oraz nałożenie serum i 
krem 

 
• LUKSUSOWY RYTUAŁ NA CIAŁO Z 24 KARATOWYM ZŁOTEM (dla kobiet) lub RYTUAŁ Z 

CHMIELEM I OLEJEM KONOPNYM (dla mężczyzn )- niezwykle odprężające zabiegi na ciało oparte 
na najwyższej jakości kosmetykach naturalnych. Zabiegi silnie regenerujące ,nawilżające oraz odżywcze  

• Zabieg obejmuje: peeling ciała, kąpiel , maskę oraz nałożenie produktów na zakończenie zabiegu.  
  
 
 
WARIANT 2  

• ZABIEG NA TWARZ ENERGIA MŁODOSCI – DETOX SOTHYS  60 min –  intensywny zabieg na 
twarz z ekstraktem z żeńszenia. Spłyca zmarszczki, ujędrnia, odświeża, detoksykuje i dotlenia skórę. Zabieg 
obejmuje peeling, masaż, maskę, serum i krem na zakończenie. 

  
• GÓRSKA TERAPIA KAMIENIAMI 60 min – niesamowicie relaksujący masaż całego ciała z użyciem 

gorących kamieni bazaltowych  
 

  

Możliwa anulacja całego pakietu na 3 h przed planowaną godziną rozpoczęcia.  
Nie ma możliwości rozdzielenia zabiegów z pakietu.  
Anulacja/nie stawienie się na jednym z zabiegów spowoduje naliczenie całości opłat. 
 


