SZYBKA REGENERACJA
PAKIET SPA NA 3 DNI

CENA 699 ZŁ
Hotel rekomenduje rezerwację 2 noclegów, która pozwoli optymalnie zrealizować
proponowane zabiegi podczas 3-dniowego pobytu w SPA.
Pakiet dostępny w sprzedaży także dla osób nie korzystających z noclegów w Hotelu
Prezydent.
I DZIEŃ
Peeling ciała - MUS OWOCOWY
Kalifornijski masaż ciepłą czekoladą
PAKIET OBEJMUJE:
kompozycję ekskluzywnych zabiegów
leczniczych i regenerujących wykonywanych
przez wykwalifikowany personel Ambasady
Zdrowia i Urody SPA podczas 3-dniowego
pobytu w SPA
3-dniowy relaks w strefie Wellness: basen o
wymiarach 12x19,5m, kaskady, Jacuzzi,
3 rodzaje saun (fińska, turecka oraz na
podczerwień) Welcome Drink w Clubie
Muzycznym „Jack’s Place”

II DZIEŃ
Kąpiel solankowa
Masaż gorącymi kamieniami
wulkanicznymi, częściowy
Manicure lub Pedicure
III DZIEŃ
FaceMapping
Zabieg na twarz –
NAWADNIAJĄCY EXPRESS
Zabieg SPA na dłonie

33-380 Krynica-Zdrój, Al. inż. Leona Nowotarskiego 3
T: +48 18 473 65 00, M: +48 508 095 478, F: +48 18 473 65 66
recepcja@hotelprezydent.com

OPISY ZABIEGÓW
Peeling ciała - MUS OWOCOWY
Masaż złuszczający peelingiem solnym. Masło Shea, oleje: kokosowy i słonecznikowy
zapewniają komfort – natłuszczają i zmiękczają skórę w trakcie zabiegu. Witamina E
niweluje wolne rodniki i działa przeciwstarzeniowo.
Kalifornijski masaż ciepłą czekoladą
Zabieg łączący pielęgnację ciała z przyjemnym, słodkim relaksem. Dzięki aktywnym
składnikom zawartym w czekoladzie masaż działa stymulująco, poprawia jędrność
i elastyczność skóry, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz daje uczucie
głębokiego odprężenia.
Kąpiel solankowa
Kąpiele zapachowe połączone z hydromasażem, które zmniejszają obrzęki, eliminują
toksyny, zmiękczają skórę i poprawiają jej kondycje.
Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi, częściowy
Redukuje stres, zmęczenie, zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie wpływa na
układ krwionośny, przyspiesza metabolizm oraz przyczynia się do poprawy fizycznej
sprawności organizmu.
Manicure lub Pedicure
FaceMapping
Unikalna metoda analizy skóry twarzy pozwalająca na precyzyjne zdiagnozowanie
określonych problemów skóry.
Zabieg na twarz - NAWADNIAJĄCY EXPRESS
Czterofazowy, profesjonalny zabieg nawilżający przywracający elastyczność
i promienność skórze odwodnionej, suchej i pozbawionej witalności. Pielęgnacja
połączona z krótkim masażem twarzy.
Zabieg SPA na dłonie
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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