
 

 

 
 
 

PAKIETY SPA DLA GRUP 150zł/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. 

 



 

 

 

PAKIETY SPA DLA GRUP 250 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. 

  
 



 

 

  

PAKIETY SPA DLA GRUP 360 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. 

  
• + prezent kosmetyczny  OLEJEK ROKITNIKOWY 50ML – 100% naturalny olejek z 

rokitnika bogaty w wit.C i E do stosowania na skórę twarzy i ciała oraz na włosy 
 
 
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 
 

• EXFOLIACJA PROGRESYWNA – REFITO YONELLE- linia na bazie delikatnego kwasu 
fitowego oraz czystego retinolu. Zabieg na twarz polecany dla skór zmęczonych, wymagających 
stymulacji, nawilżenia i złuszczenia. Skóra po zabiegu pozostaje elastyczna , odnowiona i 
rozświetlona. Zabieg obejmuje:demakijaż, peeling kwasowy, serum, ujędrniającą maskę i nałożenie 
kremu. 

 
   



 

 

 

PAKIETY SPA DLA GRUP 490 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.  
  

• + super prezent  BEAUTY CZEKOLADKA RECHOC – opakowanie 20szt – zawierająca duże dawki 
biodostępnych POLIFENOLI (95ng/ml ) oraz RESVERATROLU (180ng/ml) – odmładzająca kuracja 20-
dniowa 

 
 
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  
 

• + super prezent  BEAUTY CZEKOLADKA  ESTHECHOC – opakowanie 21szt – ekskluzywna, 
odmładzająca  kuracja 21-dniowa. Opatentowana technologia zamknięcia POLIFENOLI   (11mg) oraz duże 
dawki biodostępnej ASTAKSANTYNY Z ALG (4mg )  w kostce ciemnej czekolady  działa silnie 
odmładzająco i pro zdrowotnie.   


