O F E R TA
Z A B I E G ÓW

Zapraszamy do Holistic SPA. Villa Rodven poziom +2, Norweska Dolina, ul. Kopernika 9e,
Szklarska Poręba. Prosimy o wcześniejszą rezerwację pod tel. +48 790 245 403.

RYTUAŁY
Rytuał energizujący
dla panów

HEGGE

r ozluźniający masaż karku i barków,
czas trwania: 30 min.
peeling z dodatkiem soli morskiej
i płatków owsianych, czas trwania:  30 min.
ujędrniający masaż twarzy połączony
z maską algową, czas trwania: 30 min.

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.

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

Przenieś się w biały świat relaksu,
który przyniesie Ci spokój i ukojenie, wyeliminuje negatywne emocje
i otworzy drzwi do samoakceptacji.

320 zł

299 zł
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Rytuał
normalizujący

KVERNES

 eeling miętowy,
p
czas trwania: 30 min
algowa maska na ciało,
czas trwania: 30 min.
relaksujący masaż twarzy
+ maska na twarz z zielonej herbaty, czas trwania: 30 min.
Odkryj moc zielonej strony Holistic
SPA. Rytuał Kvernes oparty jest na
naturalnej morskiej mocy alg.

300 zł
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P O Z O S TA Ł E Z A B I E G I
MASAŻE
Norweski masaż
klasyczny całościowy (50 min.)

PIELĘGNACJA TWARZY
160 zł

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

Masaż ciepłą
czekoladą (30 min.)

100 zł

To niezwykle przyjemny, relaksujący zabieg, wykonywany na bazie naturalnych składników, przy użyciu 90% gorzkiej czekolady.

Masaż
dźwiękiem (60 min.)

180 zł

Czerpie z 5000-letniej hinduskiej sztuki uzdrawiania dźwiękiem.
Stan głębokiego odprężenia, który ma miejsce w czasie tego masażu, pomaga uwolnić się od stresu, napięć, poprawia samopoczucie, stymuluje kreatywność, dodaje siły i energii.  

Masaż szklanymi
kulami (30 min.)

100 zł

Masaż twarzy, głowy i dekoltu, szklanymi kulami, wspaniale
rozluźnia napięte mięśnie twarzy, stymuluje skórę do regeneracji
i niweluje stres.

Aromaterapeutyczny
masaż relaksacyjny
całego ciała, ciepłymi
olejami (60 min.)

180 zł

To autorski masaż Holistic SPA Norweska Dolina, opierający się
na zastosowaniu relaksacyjnych technik, 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 (60 min.)

220 zł

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

FUSION
Express Mask

180 zł

Zabieg odżywczo-pielęgnacyjny

OPTI-FIRM Eye
Control Treatment Kit

140 zł

Zabieg poprawiający kontur oka. Zapobiega cieniom, podkrążeniom, opuchliźnie i zmarszczkom. Oparty na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie pielęgnacji skóry. Klinicznie  potwierdzone
działanie wspomagające skórę w walce z oznakami niedoboru
snu, starzenia się i szkodliwego działania środowiska.

Hydra Dew
Express Lift

230 zł

Zabieg polecany dla skóry suchej i normalnej. Działa
ekspresowo nawilżając i liftingując. Efekt widoczny od razu!

PEELING
Wybierz dla siebie rodzaj peelingu:
miętowy, miodowo-migdałowy,
czekoladowy z pomarańczą, malinowy.
Każdy peeling trwa 30 min.

90 zł

MANICURE I PEDICURE
Manicure spa dla dłoni (ok. 60 min.)
peeling, nałożenie maski, formowanie
paznokcia, usunięcie skórek, masaż dłoni.
Manicure podstawowy dłoni (30 min.)
bez malowania paznokci
Pedicure spa dla stóp (ok 60 min.)
peeling, usunięcie skórek, nadanie kształtu
paznokciom i nałożenie odpowiedniej maski na stopy

110 zł

50 zł
130 zł

Pedicure podstawowy (ok. 30 min.)
bez malowania paznokci

70 zł

Malowanie paznokci (20 min.)

20 zł

Usunięcie lakieru hybrydowego (25 min.)

25 zł

Intensywny i niezwykle skuteczny zabieg masażu czerpiący z
dalekowschodnich technik. Jego głównym celem masażu jest
usprawnienie przepływu krwi oraz limfy, czego efektem jest zwalczanie cellulitu.

Parafina na dłonie (30 min.)

55 zł

Parafina na stopy (30 min.)

65 zł

Refleksoterapia |
(40 min.)

HENNA

Antycellulitowy
masaż bańką chińską (40 min.)

160 zł

100 zł

Refleksoterapia to leczniczy masaż stóp. Oczyszcza organizm
z toksyn, pobudza, usprawnia działanie układu nerwowego,
krwionośnego i narządów wewnętrznych. Dodaje energii i
pobudza organizm do samoleczenia.

Brwi
Rzęsy
Regulacja brwi
Regulacja brwi+henna

DEPILACJA WOSKIEM
30 zł
30 zł
30 zł
40 zł

Brwi
Broda
Policzki
Wąsik

30 zł
40 zł
50 zł
30 zł

Chcesz zrobić niespodziankę bliskim lub współpracownikom?
Podaruj im voucher na zabiegi relaksacyjne, pielęgnacyjne oraz masaże dzwiękiem.
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