Szczególnie polecamy pakiety Spa, w których proponujemy atrakcyjne ceny za zestawy
zabiegów pielęgnujących:

Pakiety SPA

Cena

Dla Dwojga
(w programie: Aromatyczny peeling z nawilżającą i odżywczą maską na ciało,
Masaż Relaksacyjny, Indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy z linii
PRO-CONTRA Yonelle)

755
zł

Przyjaciółki w Spa
(w programie dla każdej Pani: Soczysty Pocałunek da Twojej skóry, zabieg
aromatyczny, ujędrniająco - rewitalizujący na ciało o soczystym zapachu
świeżej pomarańczy)

860
zł

Kobiecy Relaks
(w programie: Refleksologiczny Masaż Twarzy z aktywną pielęgnacją, Rytuał
Eksfoliujący z relaksacyjnym masażem ciała)

332
zł

Gentelmen
(w programie: zabieg na twarz Biznes Man, Rytuał Eksfoliujący o zapachu
cedru, masaż całościowy)

332
zł

Piękno i Harmonia dla Kobiet Dojrzałych
(w programie: Rytuał Eksfoliujący na bazie peelingu cukrowego, Masaż
Gorącą Czekoladą, indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny twarzy z linii
PRO-CONTRA Yonelle)

350
zł

DAY SPA
pakiet kwotowy do wykorzystania w SPA&WELLNESS OLENDER
(w programie: indywidualnie dobrany zabieg pielęgnacyjny z linii PRO-CONTRA
Yonelle, indywidualnie dobrany zabieg na ciało, indywidualnie dobrany
masaż)

399
zł

Regeneracja biznesmena
zabieg pielęgnacyjny na twarz dobrany do rodzaju i potrzeb skóry z serii
"Man", zabieg na ciało - Whisky i Tytoń, masaż kręgosłupa i karku, męski
manicure

399
zł

Bride to be
Zabiegi oczyszczający - peeling kawitacyjny/ mikrodermabrazja, Zabieg
pielęgnacyjny na twarz dobrany odpowiednio do rodzaju i potrzeb skóry,
Zabieg pielęgnacyjny na ciało z wykorzystaniem kapsuły SPA, Masaż
relaksacyjny całego ciała, Manicure japoński (3 tygodnie przed ślubem),
Parafina na dłonie i stopy

499
zł

Pakiet Beauty dla przyszłej i świeżo upieczonej mamy
Mikrodermabrazja, Zabieg pielęgnacyjny na twarz dobrany odpowiednio do
rodzaju i potrzeb skóry, Peeling całego ciała, Masaż nóg, Masaż pleców,
Manicure japoński, Parafina na dłonie i stopy

399
zł

Klientom pakietów SPA oferujemy korzystne zniżki na nocleg w hotelu (-10%), obiady w
restauracji (-10%) oraz wstęp na basen i sauny (bez limitu czasu) – w cenie 1,08 zł.

