ZABIEGI NA TWARZ

Jesień
w

SPA

1. Klasyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu
czas ok. 30 min
60 zł
2. Klasyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu wraz
ze świecowaniem uszu
czas ok. 45 min
120 zł
3. Limfatyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu
z punktami akupresurowymi
czas ok. 45 min
90 zł

MASAŻE ORAZ ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA CIAŁO POŁĄCZONE Z MASAŻAMI
1. Masaż klasyczny
- częściowy: ok. 30 min
- całościowy: ok. 60 min

90 zł
160 zł

2. Masaż relaksacyjno –
aromaterapeutyczny, odprężający

- częściowy: ok. 30 min
- całościowy: ok. 60 min

90 zł
160 zł

3. Masaż sportowy
- częściowy: ok. 25 min
- całościowy: ok. 45 min

90 zł
160 zł

6. Masaż gorącą świecą
- częściowy: ok. 30 min
- całościowy: ok. 60 min

10. Anticellulite
Modelujący zabieg wybranych partii ciała: pośladki, brzuch, uda
Etapy: peeling, maska Anticellulite, masaż bańką chińska
Czas ok. 90min
240 zł
11. Czekoladowa regeneracja,
odprężenie i walka z cellulitem poprzez zmysłowy zabieg
czekoladowy na całe ciało, po którym skóra jest miękka jak jedwab
i otulona przepysznym zapachem, a umysł niesamowicie odprężony

4. Refleksoterapia stóp
- ok. 30 min
90 zł
5. Masaż bańką chińską
- częściowy: ok. 30 min
- całościowy: ok. 60 min

9. Złota jesień
Zabieg Anti-Age na całe ciało powodujący spowolnienie
i odwrócenie procesu starzenia się skóry, nadający jej blasku
i zdrowego wyglądu.
Etapy: peeling, maska, masaż ciała
Czas ok. 90 min
230 zł

90 zł
180 zł

90 zł
180 zł

7. Masaż gorącymi kamieniami
- całościowy: ok. 60 min 180 zł
8. Masaż firmowy mazurski raj
- całościowy: ok. 60 min 190 zł
(połączenie zabiegów relaksacyjnych:
kamienie, bańka chińska)
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Etapy: mocny, gruboziarnisty peeling + masaż czekoladą + balsam
Czas ok. 90 min
230 zł
12. Peeling SPA
ekspresowa regeneracja ciała, gdzie nasza skóra pozostanie odnowiona
i pełna blasku poprzez regularne złuszczanie naskórka oraz nawilżanie.

Aromatyczny peeling SPA do wyboru.
Etapy: peeling ciała + nawilżanie
Czas ok. 30 min
100 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA DŁONIE I STOPY
1. Manicure klasyczne

czas ok. 30 min

50 zł

1. Pedicure klasyczne

czas ok. 30 min

50 zł

2. Manicure japoński

czas ok. 40 min

75 zł

2. Pedicure frezarkowe

czas ok. 40 min

75 zł

3. Manicure hybrydowe

czas ok. 60 min

100 zł

3. Pedicure hybrydowe

czas ok. 60 min 100 zł

4. Parafina na dłonie lub stopy czas ok. 30 min 50 zł
5. Piękne dłonie (peeling, masaż, parafina)
6. Zdjęcie hybrydy

czas ok. 10-15 min

100 zł
25 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA TWARZ
ODŻYWCZE, ROZJAŚNIAJĄCE, NAWILŻAJĄCE DLA PAŃ I PANÓW
1.Peelig kawitacyjny +maska
czas ok. 30 min
150 zł
2. Peeling kawitacyjny + sonoforeza +maska
czas ok. 60 min
200 zł
3. Mikrodermabrazja diamentowa+ ampułka + maska
czas ok. 60 min
225 zł
4. Infuzja tlenowa +peeling kawitacyjny
czas ok. 60 min
250 zł
5. Zabiegi złuszczające kwasami
czas ok. 60 min od 150 – 350 zł
6. Mezoterapia bezigłowa +serum +maska
czas ok. 60 min
250 zł
7. Manualne oczyszczanie twarzy +kawitacja +maska (czas ustalony po konsultacji z kosmetyczką)
8. Kawiorowe odmładzanie skóry
zabieg przeciwzmarszczkowy, odżywczy, regeneracyjny, ujędrniający, zalecany do cery dojrzałej, suchej

225 zł
250 zł

Wszystkie zabiegi dobierane są do potrzeb klienta oraz rodzaju cery przy zastosowaniu odpowiednich kosmetyków.

1. Depilacja woskiem w zależności od części ciała (wąsik, brwi, broda, pachy, łydki, uda)
2. Henna brwi 25zł
3. Henna rzęs
25zł
4. Makijaże :
Dzienny
czas ok. 30 min. 100 zł
Wieczorowy czas ok. 60 min. 225 zł

od 25-150 zł

Zabieg specjalny - Byas Face
Czas ok. 60 min
450 zł
Etapy: Badanie stopnia nawilżenia twarzy + Detox – usuwanie z twarzy toksyn, zanieczyszczeń i przebarwień
Wdrażanie kwasu hialuronowego - sonoforeza - bardzo silne nawilżanie, minimalne, naturalne powiększanie ust
Aplikacja maski galwanicznej + Lifting falami radiowymi – modelowanie i korekcja owalu twarzy z jednoczesnym
ujędrnianiem skóry.
Zabieg specjalny - Byas Body Lifter
Czas ok. od 20 min jedna partia ciała
od 70 zł
kompleksowe działanie w celu uzyskania idealnej sylwetki i pozbycia się niedoskonałości, sposób na szczuplejsze i
jędrniejsze ciało w krótkim czasie

Mazurski Raj, Hotel, Marina & SPA***
Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida
|T: 87 425 21 00 |W: www.mazurskiraj.pl
Rezerwacja zabiegów: recepcja@mraj.pl

