masaże

całego

ciała

Masaż klasyczny
Masaż gorącymi kamieniami
Ciepły masaż aromatyczną świecą
Masaż drenujący bambusem
Masaż miodem detoksykujący

masaże

140,60,170,170,180,-

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

80,110,80,90,100,100,90,-

częściowe

Masaż klasyczny pleców
Masaż głębokotkankowy
Masaż stóp z elementami refleksoterapii
Masaż bańką chińską
Masaż gorącymi kamieniami pleców
Masaż drenażowy nóg bambusem
Masaż pleców ciepłą i aromatyczną świecą

autorskie

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

zestawy

masaży

i

terapie

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

90 min. 250,-

Czekoladowy masaż całego ciała
poprzedzony peelingiem i zakończony balsamem

90 min. 240,-

Peelingomasaż całego ciała
na odżywczym preparacie miodowo-migdałowym

60 min. 200,-

Terapeutyczny masaż kręgosłupa
ze wspomaganiem rozgrzewającej lampy sollux

30 min. 120,-

Masaż pleców z elementami terapii kręgosłupa

30 min. 100,-

Drenaż limfatyczny ramion i nóg z masażem pleców

50 min. 160,-

autorskie

zestawy

masaży

i

terapie

Klasyczny, ręczny masaż pleców
połączony z drenującym masażem nóg
i pośladków wykonywany bambusem

50 min. 170,-

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. 130,-

Peelingomasaż stóp z maską zmiękczającą i masażem głowy

35 min. 140,-

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

50 min. 180,-

ayurveda

ABHYANGA – oczyszczanie oraz odmładzanie

45 min. 180,-

SHIRO ABHYANGA – z masażem głowy

60 min. 210,-

UDVARTANA – masaż z zastosowaniem ziół leczniczych
LAWENDA – wyrównuje ph skóry, zwalcza egzemy, pomaga
przy nadmiernym swędzeniu, łagodzi bezsenność.
RUMIANEK – znakomity w stanach alergicznych skóry, łagodzi
trądzik, wypryski, zaczerwienienia, zawiera olejki eteryczne
i flawonoidy.
SZAŁWIA – skuteczna przy nadmiernej potliwości, hamuje
rozwój bakterii.

40 min. 180,-

MASAŻ TAJSKI STÓP
Tradycyjny masaż uciskowy, poprzedzony oczyszczającym
peelingiem, wprowadza stan odprężenia i wyciszenia.

45 min. 120,-

peelingi

ziołowe

Peeling całego ciała
W pakiecie z innym zabiegiem, np. masażem

25 min. 9070-

