masaże

całego

ciała

Masaż klasyczny
Masaż gorącymi kamieniami
Masaż ciepłą i aromatyczną świecą
Masaż drenujący bambusem
Masaż prawdziwą, ciepłą czekoladą
Masaż na preparacie
miodowo-migdałowym (peelingomasaż)
Masaż mix połączenie masażu klasycznego
z gorącymi kamieniami

masaże

50 min.
50 min.
50 min.
50 min.
50 min.

140,160,180,170,200,-

50 min.

220,-

50 min.

180,-

25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.
25 min.

80,80,90,100,100,100,-

25 min.

100,-

częściowe

Masaż klasyczny pleców
Masaż stóp z elementami refleksoterapii
Masaż bańką chińską
Masaż gorącymi kamieniami pleców
Masaż drenażowy nóg bambusem
Masaż pleców ciepłą i aromatyczną świecą
Masaż częściowy mix połączenie masażu
klasycznego z gorącymi kamieniami

autorskie

zestawy

masaży

i

terapie

Nowatorski masaż PRESTIGE SPA
masaż ten łączy 3 techniki, które obezwładniają zmysły
zapachem świecy, rozgrzewają kamieniami
oraz oddziaływują na strefy refleksologiczne stóp

90 min.

260,-

90 min.

280,-

70 min.

260,-

50 min.

180,-

Masaż klasyczny całego ciała z elementami bańki chińskiej
w miejscach szczególnie predysponowanych

50 min.

180,-

Masaż głowy i karku na hinduskich olejach odżywczych

30 min.

140,-

Peelingomasaż stóp z maską zmiękczającą i masażem głowy

35 min.

150,-

Antycellulitowy masaż banką chińską i miotełkami
bambusowymi w miejscach predysponowanych
poprzedzony peelingiem ciała

75 min.

220,-

Oczyszczająco-peelingujący masaż w pianie połączony
z masażem mix, gorącymi kamieniami i olejem konopnym

75 min.

280,-

Masaż twarzy, szyi i dekoltu - Królewski Lift Yonelle

25 min.

130,-

Czekoladowy masaż całego ciała poprzedzony
peelingiem i zakończony balsamem
Miodowo-migdałowy peelingomasaż ciała oraz twarzy
Drenaż limfatyczny ramion i nóg z masażem pleców

peeliingi

ziołowe

-

nasza

specjalność

Karpacz już w XVI wieku był rozpoznawalny jako miejscowość zielarska.
Za sprawą działających tu laborantów nieznana wioska
zmieniła się w kwitnący ośrodek zielarski znany w całej Europie. Wiele
procedur zielarskich zachowało się do dzisiaj, a bogactwo
karkonoskich roślin zainspirowało nas do produkcji i zastosowania
ZIELARSKICH PEELINGÓW.
Peeling z dziurawca – posiada właściwości dezynfekujące,
wspomaga leczenie blizn i rozstępów. Determinuje procesy
naprawcze skóry.
UWAGA, zwiększa wrażliwość na promienie słoneczne.
Peeling z rumianku – znakomity w stanach alergicznych
skóry. Zawiera olejki eteryczne i flawonoidy. Łagodzi trądzik,
wypryski, zaczerwienienia.
Peeling z szałwii – szczególnie skuteczny przy nadmiernej
potliwości ciała, stosujemy najczęściej dla cery tłustej.
Peeling z lawendy – wyrównuje ph skóry, zwalcza egzemy
skórne, pomaga przy nadmiernym swędzeniu. Łagodzi
bezsenność.
Peeling orzechowy – najpopularniejszy ze względu na
swoiste działanie przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne
i oczyszczające. Stosowany do cery tłustej i mieszanej.
W naszej ofercie posiadamy również klasyczne peelingi
cukrowe o zapachach sezonowych.
*Peeling całego ciała
*W pakiecie z innym zabiegiem np. masażem

25 min 110,-

25 min. 110,90,-

