kąpiele

z

hydromasażem

TERAPEUTYCZNA KĄPIEL SOLANKOWA – najbardziej
skuteczna kąpiel lecznicza stosowana w chorobach
reumatycznych, dermatologicznych, ginekologicznych, w
schorzeniach pourazowych narządu ruchu, w chorobach
układu naczyniowego i układu oddechowego.

20 min. 80,-

PIELĘGNACYJNA KĄPIEL MLECZNA – słynna kąpiel Kleopatry
- nawilża, koi i wygładza podrażnioną skórę.

20 min. 90,-

KĄPIEL PIWNA – to nie tylko relaks i degustacja. Naturalne
składniki piwa leczą infekcje grzybicze, zapobiegają bólom
migrenowym, wspomagają w diecie odchudzającej. Piwo
kąpielowe poprawia wygląd i koloryt skóry.

20 min. 90,-

KĄPIEL W WINIE – relaksacyjna, z lampką wina, poprawia
nastrój i znakomicie wpływa na układ nerwowy.

20 min. 90,-

odnawiające

zabiegi

wykorzystaniem

na

ciało

kapsuły

z

spa

Arbuz – działanie antycellulitowe i nawilżające
Kawa – stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej
Multiwitamina – wzmacnia i regeneruje strukturę skóry
Czekolada – efekt ujędrniający i relaksujący
Malina – odżywienie i oczyszczenie
*Zabieg w kapsule można rozszerzyć dodatkowo
o pielęgnacyjno-relaksujący masaż twarzy - Królewski Lift
Yonelle

60 min. 190,-

80,-

kompleksowe

rytuały

pielęgnacyjne

LADY YONELLE (YONELLE cosmetics) – Peelingomasaż całego
ciała na bazie miodu, wosku pszczelego i migdałów poprawia
krążenie, wygładza i natłuszcza skórę. Na podstawie diagnozy cery
przeprowadzamy pełną pielęgnację twarzy, szyi i dekoltu z
zastosowaniem królewskiego liftu.
FRUITY BEAUTY (BABOR cosmetics) – rozświetlająca
i wygładzająca owocowa pielęgnacja twarzy i ciała. Owocowy
koktajl dostarcza skórze niezbędnych witamin oraz chroni ją przed
działaniem wolnych rodników, działa odmładzająco, nadaje skórze
piękny, świeży wygląd.
HERBAL BEAUTY (BABOR cosmetics) – ziołowy peeling.
W połączeniu z aromatem ziół zamkniętym w ampułce
i dodatkowym masażem drenującym twarzy działa odprężająco
i relaksująco.
HONEY REPAIR TREATMENT - Regenerujący masaż stóp i dłoni
wykonany na specjalnym preparacie wygładzająco-złuszczającym
przywróci skórze komfort oraz miękkość. Specjalna maska
zapobiega pękaniu skóry. Dodatkowym walorem tego rytuału jest
autorski masaż twarzy, ramion, karku, szyi i dekoltu.
BATH PACK - Aromatyczny i soczysty peeling, rozluźniająca
kąpiel w oślim mleku, przy lampce wina, która wprowadzi ciało
w doskonały stan do masażu całego ciała aromatyczną świecą.
Walory tego rytuały doceniają wszyscy, bez względu na wiek
i rodzaj skóry.
SMOOTH BODY -Intensywny peeling cukrowy o orzeźwiającym
zapachu przygotowuje ciało na wchłonięcie silnie odżywczych
olejów arganowych, sojowych i kokosowych z ciepłej świecy. Rytuał
zakańczany jest bankietowym zabiegiem na twarz Mendel Express
Peel lub Królewskim Liftem De Lux w zależności od przeprowadzonej
diagnozy cery.

120 min.

460,-

ok. 90 min. 360,-

ok. 60 min. 240,-

ok. 60 min. 200,-

120 min .

350,-

120 min .

420,-

męski

kącik

Stworzyliśmy zestaw szczególnie dedykowany męskiej skórze, która jest
o 30% grubsza od skóry kobiet, wytwarza większą ilość sebum i jest
narażona na podrażnienia podczas codziennego golenia.
BABOR MEN (Babor cosmetic) – Pielęgnacyjny zabieg twarzy, połączony
z pielęgnacją skóry wokół oczu. Wspiera procesy regeneracyjne w
skórze. Neutralizuje wolne rodniki. Rozjaśnia i wygładza skórę.
–zabieg BABOR MEN z zastosowaniem radioliftingu MAGNIFICO

60 min. 260,90 min. 340,-

MEN ESTHETIC (Yonelle cosmetic) – Zabieg odnowy biologicznej dla
zmęczonej skóry twarzy i oczu. Skóra z objawami suchości, o szarym
kolorycie, narażona na promieniowanie komputera. Działa antystresowo,
pobudza metabolizm, daje ukojenie powiekom.

60 min 300,-

TEQUILA MASAŻ - Masaż całego ciała poprzedzony lekkim peelingiem
z dodatkiem Tequili stanowi najwyższy stopień oczyszczania skóry.
Stary meksykański sposób doskonale się sprawdza w naszych
warunkach. Wskazana degustacja.

75 min. 260,-

PURE THERAPY - Owocowa pielęgnacja ciała i twarzy. Intensywnie
nawilża, oczyszcza i ujędrnia skórę. Masaż twarzy, szyi i karku uwalnia od
stresu i poprawia kondycję mięśni.

90 min. 320,-

BEERLAND - Typowo męski świat otwiera piwna kąpiel z degustacją.
Kolejnym etapem jest chmielowy peeling całego ciała. Na zakończenie
klasyczny masaż całego ciała na ciepłych olejach.

120 min. 300,-

CANNABIS THERAPY - legalna BIOterapia przywracająca równowagę
procesom skórnym. Idealny dla skór nadreaktywnych. Peeling całego
ciała opiera się na składnikach nasion konopi oraz maku. Masaż całego
ciała na oleju konopnym warunkuje procesy naprawcze aż na 3
poziomach. Zabieg wykańcza relaksujący masaż twarzy wspierający
regenerację naskórka na kremie zawierającym masło shea oraz CBD.

120 min. 340,-

eteryczne

ceremonie

dla

dwojga

Afrodyzjaki czerpią swoją nazwę z imienia greckiej bogini miłości,
Afrodyty. Kojarzą się głownie z jedzeniem. Ostrygi, ryby,
orzechy, owoce. Dla naszych Gości przygotowaliśmy pakiety opierające
się na afrodyzjakach aromaterapeutycznych: lawenda,
jaśmin, paczula i szałwia.
JAŚMIN – zwany jest kwiatem nocy, najskuteczniejsze oleje powstają
z kwiatów zapylanych przez ćmy. Ma właściwości rozluźniające,
euforyzujące. (aromatyczna kąpiel solankowo- jaśminowa we dwoje z
degustacją wina, masaż całego ciała dla dwojga oraz masaż całego ciała
na ciepłych aromatycznych olejach)
PACZULA – potężny stymulant wykorzystywany w indyjskich technikach
tantrycznych. Pierwsi europejscy kupcy wymieniali
funt paczuli za funt złota. (aromatyczna kąpiel solankowo- paczulowa
we dwoje z degustacją wina, masaż całego ciała dla dwojga na ciepłych
olejach z nutą paczuli)
SZAŁWIA – lek przeciw bezpłodności, symbol długowieczności, a nawet
nieśmiertelności. Rzymianie ratowali się szałwią
po ukąszeniach węży. (masaż głowy i karku połączony z masażem
całego ciała gorącymi kamieniami dla dwojga na
aromatyzowanych szałwią olejach)
LAWENDA – w średniowieczu uznawana za magiczną roślinę. Jej zapach
miał “zmiękczać serce” i tworzyć harmonijny klimat
do miłości. (lawendowy peeling całego ciała, masaż całego ciała dla
dwojga odżywczą lawendową świecą)
*Na zakończenie ceremonii każda para otrzymuje prezent do
kontynuowania domowej aromaterapii.

80 min. 520,-

