ZADBANY MĘŻCZYZNA

CENA 829 ZŁ
Hotel rekomenduje rezerwację 2 noclegów, która pozwoli optymalnie zaplanować
proponowane zabiegi podczas 3 wizyt w SPA.
Pakiet dostępny w sprzedaży także dla osób nie korzystających z noclegów w Hotelu
Prezydent.
I DZIEŃ
Peeling - Rajski ogród
Masaż sportowy
Zabieg SPA na dłonie
PAKIET OBEJMUJE:
kompozycję ekskluzywnych zabiegów
pielęgnacyjnych wykonywanych przez
wykwalifikowany personel Ambasady
Zdrowia i Urody SPA podczas 3-dniowego
pobytu w SPA
3-dniowy relaks w strefie Wellness: basen o
wymiarach 12x19,5 m, kaskady, Jacuzzi,
3 rodzaje saun (fińska, turecka oraz na
podczerwień) Welcome Drink w Clubie
Muzycznym „Jack’s Place”

II DZIEŃ
Pedicure
Zabieg SPA na stopy
Masaż klasyczny całościowy
III DZIEŃ
Złota kąpiel Prezydencka
FaceMapping
Zabieg na twarzWitaminowa C’eremonia
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OPISY ZABIEGÓW
Peeling – Rajski Ogród
Masaż złuszczający aromatycznym, kwiatowo-owocowym peelingiem cukrowym
o kremowej konsystencji. Dzięki zastosowaniu wzmacnia skórę i wspomaga ją
w walce ze szkodliwymi czynnikami środowiskowymi. Masujące kryształki cukru
delikatnie pobudzają mikrokrążenie i w naturalny sposób złuszczają martwy
naskórek.
Masaż Sportowy
Masaż sportowy jest rodzajem masażu leczniczego. Wykonywany zdecydowanie
silniej i energiczniej niż masaż klasyczny. Zadaniem masażu sportowego jest
przygotowanie organizmu do ekstremalnego wysiłku sportowego, jak i usunięcie
dużego napięcia mięśni po wysiłku fizycznym.
Zabieg SPA na dłonie
Pedicure
Zabieg SPA na stopy
Masaż klasyczny całościowy
Leczniczy masaż przy użyciu technik klasycznych nie tylko działa rozluźniająco na
mięśnie, lecz także zwiększa ich elastyczność i sprężystość przyspieszając przemianę
materii.
Złota kąpiel Prezydencka
Luksusowa Firmowa Kąpiel w Złotym Nektarze połączona z relaksacyjnym
hydromasażem, w blasku świec oraz aromacie olejków – nie tylko zaczaruje zmysły,
ale także nawilży i wygładzi skórę nadając jej aksamitną gładkość.
FaceMapping
Unikalna metoda analizy skóry twarzy pozwalająca na precyzyjne zdiagnozowanie
określonych problemów skóry.
„WITAMINOWA C’ EREMONIA“
Prawdziwa „bomba” witaminy C w różnych jej formach, której źródłem jest dzika
róża, wyciąg i olejek aromaterapeutyczny z pomarańczy, flawonidy, AHA. Pielęgnacja
z wit. C daje biologiczną fotoochronę, stymuluje odnowę komórkową, przyczynia się
do tworzenia nowego kolagenu. Rozjaśnia skórę i nadaje jej promienny wygląd.
Kupując pakiet oszczędzają Państwo 20% od ceny standardowej.
Pakiet nie zawiera noclegów oraz posiłków.

ZAPRASZAMY!
Składniki pakietu nie mogą ulec zmianie. Niewykorzystane składniki pakietu nie podlegają refundacji pieniężnej
ze strony Hotelu.
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