PIELĘGNACJA OCZU
Regulacja brwi
Henna brwi
Henna rzęs
Henna brwi z regulacją
Przedłużanie rzęs
Przedłużanie rzęs - dopełnienie

15 zł
20 zł
20 zł
30 zł
250 zł
100 zł

OFERTA WELLNESS & SPA

DEPILACJA WOSKIEM
Nogi
Łydki
Bikini
Pachy
Wąsik

90 zł
50 zł
50 zł
30 zł
15 zł

Rezerwacje terminów zabiegów oraz chęć
wypożyczenia szlafroka prosimy zgłaszać w recepcji
lub pod numerem tel. 400.

Hotel Bartan, ul. Turystyczna 9A, 80-680 Gdańsk
Recepcja: 58 30 80 999, hotel@hotelbartan.pl

MASAŻE SPA
Masaż leczniczy chiropraktyczny (60 min.)

140 zł

Jest najstarszą i bardzo popularną metodą leczenia schorzeń kręgosłupa,
układu nerwowego, mięśni i stawów. W naszym gabinecie oferujemy Państwu
wyjątkowy masaż polegający na lokalizacji zbyt mocno napiętych tkanek
będących często przyczyną dyskomfortu lub bólu. Przy użyciu odpowiednich
chwytów manualnych i nacisku jest powodowane ich rozluźnienie.

Masaż klasyczny kręgosłupa + Stopy (45 min.)

100 zł

Jest metodą leczenia technikami najbardziej uznawanymi w środowisku
fizjoterapeutów. Wpływa na zmniejszenie bólu mięśni przykręgosłupowych
oraz obniża napięcia mięśniowe, poprawia pracę stawów kręgosłupa (kręgów)
oraz jego sprawność.

Masaż relaksacyjny całościowy (całego ciała) (70 min.)

130 zł

To propozycja przygotowana specjalnie dla wszystkich zmęczonych,
zapracowanych, spiętych i zestresowanych. Celem tego masażu jest całkowite
rozluźnienie ciała i zrelaksowanie umysłu. Obniża napięcia mięśniowe całego
ciała przywracając właściwy rytm jego pracy.

Masaż bańką chińską całościowy (60 min.)

130 zł

Masaż pobudzający krążenie krwi, stosowany w stanach silnych napięć
mięśniowych, przeziębieniach. Działa rozgrzewająco, pobudzająco,
jednocześnie ujędrniając i oczyszczając ciało z toksyn. Jest zabiegiem
intensywnym w odczuciu.

Masaż gorącymi kamieniami (70 min.)

170 zł

Masaż ten należy do najprzyjemniejszych masaży ciała. Wykonywanych za
pomocą ciepłych kamieni bazaltowych wprowadza w stan głębokiego relaksu,
likwiduje skutki stresu i przynosi natychmiastowe odprężenie. Jest to
połączenie terapeutycznego działania ciepła uwalnianego z kamieni oraz
technik masażu. Masaż ma bardzo dobry wpływ na cały organizm działając na
wielu poziomach. Jego celem jest przywrócenie równowagi wewnętrznej,
usunięcie napięć z ciała oraz regeneracja witalności emocjonalnej i duchowej.

Masaż leczniczy częściowy (45 min. / 60 min.)

90 zł /130 zł

Czas masażu uzależniony jest od schorzenia (przypadłości) oraz ogólnego
stanu zdrowia osoby. Polega na wykonywaniu różnych metod terapii
manualnej, punktów spustowych na ciele wpływając na obniżenie napięcia
mięśniowego oraz zmniejszenie bólu mięsni i stawów.

Masaż extra – dodatkowy (15 min. / 20 min.)

50 zł / 60 zł

DLA PAŃ I PANÓW. Masaż dla kobiet jak i mężczyzn zestresowanych. Masaż
twarzy i dekoltu jest bardzo dobrym uzupełnieniem i dopełnieniem do innych
naszych ofert. Uwielbiany zwłaszcza przez Panie.

WANNA Z PIWEM
Kąpiel w piwie (30 min.)

50 zł

Kąpiel piwna jest nie tylko oryginalną formą relaksu. Posiada także
dobroczynny wpływ na skórę - poprawia jej wygląd, ukrwienie i koloryt.
Skóra staje się wygładzona, delikatna i miękka. Ponadto kąpiel w wannie z
piwem pozytywnie wpływa na układ krążenia i układ nerwowy.

STREFA SAUNY I JACUZZI
Sauna (45 min.)
Jacuzzi (45 min.)
Sauna + Jacuzzi (60 min.)
Wypożyczenie szlafroka
Ręczniki

20 zł/os.
30 zł/os.
40 zł/os.
10 zł
bezpłatnie

