
nasze bestsellery
Uwielbiasz Spa i niekończący się relaks? 
Sprawdź nasze NajZabiegi cieszące się popularnością 
i wyjątkowością wykonania tylko w Prestige Spa.

 
LEGALNY ODLOT CBD odkrywa królestwo wellnessu na całym świecie. Jeśli Twoje ciało potrzebuje
odprężenia, a umysł wyciszenia “Legalny Odlot” jest perfekcyjnym wyborem. Terapię rozpoczyna
masaż na olejach z konopi, w miejscach, w których najczęściej gromadzą się napięcia. Kolejnym
etapem jest naprzemienny masaż całego ciała gorącymi kamieniami oraz bambusami. Na
zakończenie przeprowadzamy masaż liftingujący twarzy i dekoltu na preparacie przeciwstarzeniowym,
łagodzącym i obfitującym w CBD. Dodatkowym atutem tego rytuału jest świecowanie uszu - mające
na celu oczyszczenie wnętrza ucha oraz regulację ciśnienia wewnątrzczaszkowego i zatok. 
Po zabiegu otrzymają Państwo pre-rollsa – jointa z suszu konopnego do kontynuacji domowej
terapii – wycisza umysł, redukuje stres, pomaga w zaśnięciu.      
                                                               
APEROL O’CLOCK body and face WYSZUKANY i luksusowy zabieg w nucie zapachu pomarańczy.
Zanurz się w cieple pomarańczy i zapomnij o troskach dnia codziennego… Ten rytuał to idealna
propozycja dla tych, którzy kochają świeżą nutę zapachową, ciepły dotyk i masaż relaksacyjny.
Rozgrzewająca kąpiel z degustacją rozpoczyna błogi stan. Następnie wykonujemy peeling całego ciała
otulającymi zmysły, ciepłymi, pachnącymi pomarańczami. Na zwieńczenie stanu błogości
dopieszczamy receptory znajdujące się na twarzy relaksacyjnym i kojącym masażem, wykonanym na
wyjątkowo odżywczych olejkach.                                                                                                    

AUTORSKI intensywny masaż z elementami masażu sportowego 
Lubisz konkret? Chcesz poczuć intensywność masażu i jego efekty w krótkim czasie? Wychodząc
naprzeciw zapotrzebowaniu naszych klientów, stworzyliśmy autorski, intensywny masaż z elementami
masażu sportowego. To coś więcej niż mocny masaż klasyczny. Poprzez zastosowanie
skomponowanych technik, wpływamy na cały układ mięśniowy, rozbijając napięcia i bolące partie,
wynikające z nieprawidłowej postawy, biernego trybu życia lub z bardzo intensywnej aktywności
fizycznej. Spróbuj, poczuj i oceń.                                                                                     

NOWATORSKI masaż Prestige Spa
Pozwól sobie na coś więcej niż masaż klasyczny czy relaksacyjny. W wyjątkowym połączeniu, poczuj
magię działania niecodziennej kompozycji technik, które obezwładniają zmysły zapachem odżywczej
świecy, rozgrzewają dotykiem kamieni i oddziaływują na strefy refleksologiczne stóp. Statystycznie
każdy kto raz poczuł wyjątkowość masażu Prestige, wraca by doznać go raz jeszcze.          

KOBIDO japoński lifting twarzy Kobido jest jednym z najstarszych masaży na świecie. 
Nie do zastąpienia, wyjątkowy masaż twarzy o działaniu liftingującym ale jednocześnie niezwykle
relaksujący. Masaż twarzy Kobido to japoński rytuał piękna prowadzony techniką rozluźniania
głębokich mięśni twarzy i ujędrniania skóry. Niezwykłość masażu poczują również napięte mięśnie
szyi, dekoltu oraz głowy i karku, gdyż uaktywnione nerwy zwiększają przepływ energii co prowadzi do
naturalnego liftingu całego owalu.
 *Doskonały sposób dla osób borykających się z problemami bruksizmu oraz migrenami.    

110 min. 540,-

 140 min. 450,- 

    75 min. 360,-

 90 min. 350,-

60 min. 280,-



masaże całego ciała
Masaż na preparacie miodowo-migdałowym
(peelingomasaż)  
Masaż prawdziwą, ciepłą czekoladą  
Masaż ciepłą i aromatyczną świecą  
Masaż mix połączenie masażu klasycznego z gorącymi
kamieniami 
Masaż drenujący bambusem
Masaż prenatalny w pozycji bocznej na odżywczym
maśle karite
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż masłem karite
Masaż tylnych części ciała techniką klasyczną 
lub relaksacyjną
Masaż klasyczny

50 min.    320,-
50 min.    280,-
50 min.    270,-

50 min.    250,-
50 min.    250,-

50 min.    240,-
50 min.    230,-
50 min.    210,-

50 min.    200,-
50 min.    190,-

masaże częściowe

Masaż pleców ciepłą, aromatyczną i odżywczą świecą 
Masaż częściowy mix, połączenie masażu klasycznego
z gorącymi kamieniami
Masaż pleców gorącymi kamieniami
Masaż prenatalny pleców w pozycji siedzącej
Masaż drenażowy nóg bambusem
Masaż stóp z elementami refleksoterapii
Masaż pleców na aromaterapeutycznym maśle karite
Masaż klasyczny pleców 

25 min.    170,-

25 min.    160,-
25 min.    150,-
25 min.    150,-
25 min.    140,-
25 min.    130,-
25 min.    130,-
25 min.    120,-



autorskie masaże prestige spa

Czekoladowy masaż  całego ciała poprzedzony
peelingiem i zakończony balsamem.

Miodowo-migdałowy peelingomasaż całego ciała oraz
twarzy.

Wyszczuplający antycellulitowy intensywny masaż łączący 
w sobie kilka technik przeplatanych masażem manualnym:
masaż bańkami chińskimi, pałeczkami bambusowymi oraz
bambusami.

Intensywny masaż z elementami masażu sportowego
autorski poprzez skomponowane techniki, wpływamy na cały
układ mięśniowy, rozbijając napięcia i bolące partie. Polecany
zarówno po jak i przed intensywnym wysiłkiem fizycznym.
Masażysta dopasowuje elementy wykonywanego masażu 
w zależności od potrzeb indywidualnych.

Nowatorski masaż PRESTIGE SPA 
masaż ten łączy w sobie 3 techniki, które obezwładniają
zmysły zapachem odżywczej świecy, rozgrzewają dotykiem
kamieni i oddziaływują na strefy refleksologiczne stóp.

Torfowe ukojenie rozpoczyna oczyszczający, ziołowy peeling
pleców z rozluźniającymi i rozgrzewającym okładem z torfu,
na zakończenie klasyczny masaż *pleców lub całego ciała.                 

Drenaż limfatyczny ramion i nóg z masażem pleców.

Masaż głowy i karku na hinduskich olejach odżywczych.

 90 min.   390,-

 75 min.    360,-

 
 

 75 min.    360,-

 

 75 min.    360,-
 

 90 min.   350,-

*50 min.   250,-
 80 min.   330,-

 50 min.    210,-

 30 min.    160,-


