


MASAŻ RELAKSACYJNY

plecy 25 min 90 zł

tylne partie ciała 40 min 110 zł

całe ciało 50 min 140 zł

MASAŻ KLASYCZNY 

plecy 25 min 100 zł

tylne partie ciała 40 min 120 zł

całe ciało 55 min 150 zł

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

plecy 25 min 120 zł

całe ciało 55 min 180 zł

MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY CIEPŁYM OLEJKIEM

plecy 25 min 110 zł

całe ciało 55 min 160 zł

MASAŻ CIEPŁYM WOSKIEM

plecy 25 min 110 zł

MASAŻ SANTA MONICA 
twarz, szyja dekolt /w zabiegu    

25 min  90zł / 70 zł

MASAŻ DŁONI    20 min / 55 zł

MASAŻ STÓP    20 min / 55 zł

MASAŻ ANTYCELLULITOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ    25 min / 90 zł
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MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
zabieg przeznaczony dla cery tłustej, mieszanej, zmniejsza wydzielanie 

sebum, złuszcza martwy naskórek, zmniejsza ilość zaskórników
55 min / 190 zł

CERA NACZYNKOWA
niweluje zaczerwienienia, uszczelnia naczynia krwionośne, 
przeznaczony do cery wrażliwej skłonnej do zaczerwienień

55 min / 180 zł

SKALPEL
bezinwazyjna redukcja zmarszczek, natychmiastowy lifting, 
przeznaczony dla cery dojrzałej, również dla osób młodych, 

przed „wielkim wyjściem”, bankietowy
55 min / 220 zł

ORZEŹWIENIE I PIELĘGNACJA
cera pozbawiona blasku, sucha, zmęczona,

wymagająca nawilżenia i rewitalizacji
55 min / 180 zł 

MANUALNE OCZYSZCZANIE TWARZY
90 min / 180 zł

EKSPRESOWA REGENERACJA
masaż twarzy, szyi i dekoltu + ampułka dostosowana do potrzeb 

indywiduwalnych skóry + maska algowa
55 min / 160 zł

MASAŻ SANTA MONICA 
twarz, szyja dekolt/w zabiegu    25 min  90 zł / 70 zł
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SKARBY NATURY
peeling całego ciała + balsamowanie + masaż

85 min / 180 zł
 

CZEKOLADOWA ROZKOSZ
wyszczuplająco - relaksujący peeling całego ciała, maska, balsamowanie,     

55 min / 160zł

SPEŁNIONA OBIETNICA
peeling całego ciała + maska dobrana do potrzeb skóry

50 min / 110 zł

RELAKS
masaż odprężający całego ciała + maska na całe ciało

85 min / 180 zł  

JEDWABISTA GŁADKOŚĆ
peeling całego ciała + masaż relaksacyjny całego ciała

85 min / 180 zł 

BALI SPA
peeling całego ciała + masaż relaksacyjny pleców 

+ odżywcza maska na całe ciało
    70 min / 220 zł

ZABIEG ANTYCELLULITOWY
(uda, brzuch, pośladki) gruboziarnisty peeling całego ciała, 

antycellulitowy okład, masaż bańką chińską
    85 min / 240 zł

PEELING CAŁEGO CIAŁA
25 min / 80 zł za
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ZABIEGI DLA KOBIET W CIĄŻY I W OKRESIE KARMIENIA

PROMIENNA CERA
zabieg na twarz intensywnie nawilżający i dotleniający, 

łagodzi podrażnienia i zapobiega przebarwieniom i nierównej pigmentacji
50 min / 160 zł  

NARODZINY PIĘKNA
zabieg - masaż na ciało, ujędrniający, zapobiegający rozstępom

    50 min / 220 zł 

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

manicure hybrydowy 90 zł

manicure klasyczny 40 zł

manicure japoński   60 zł

usunięcie hybrydy 50 zł

manicure żelowy 
(żel w celu wzmacnia płytki + hybryda) 140 zł

przedłużenie żelem na formie 160 zł

uzupełnienie żelu 140 zł

zdjęcie żelu  60 zł

odmładzający rytuał pielęgnacji dłoni
(manicure hybrydowy + parafinowy zabieg 
na dłonie ) 

160 zł

zabieg parafinowy na dłonie  70 zł

pedicure klasyczny (bez malowania) 110 zł

pedicure hybrydowy 140 zł
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henna brwi lub rzęs 30 zł

henna brwi i rzęs 40 zł

regulacja brwi 30 zł

przedłużenie rzęs 1:1 200 zł

Depilacja woskiem:

łydki/uda/bikini 60zł

pachy/przedramiona 50 zł

usunięcie wąsika  30 zł

plecy 90 zł
     

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE DLA PANÓW
 

MEN HYDRO

TWARZ oczyszczanie i nawilżanie
50 min / 160 zł

 
MEN FRESH

CIAŁO odmładzanie i regeneracja 
90 min / 260 zł

MANICURE
40 zł

 
PEDICURE

110 zł
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Hotel Santa Monica***
ul. Papieża Jana Pawła II nr 3 

11-730 Mikołajki  
tel. +48 (87) 420 70 57


