kompleksowe rytuały pielęgnacyjne
PROSECCO QUEEN uspokajająca i relaksująca kąpiel o delikatnym
zapachu prosecco z lampką bąbelków w ręku, nawilżająco-odżywczy
masaż całego ciała na mleczku ze złotym pyłem. Zakończeniem rytuału
jest Królewski Lift De Lux z odpowiednio dobraną do cery maską,
podczas której odbywa się masaż stóp i dłoni.
Czas zabiegu

140 min.

570,-

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.
Czas zabiegu

110 min.

540,-

SMOOTH BODY - Intensywny peeling cukrowy o orzeźwiającym
zapachu przygotowuje ciało na wchłonięcie silnie odżywczych olejów
arganowych, sojowych i kokosowych z ciepłej świecy. Rytuał zakończony
jest bankietowym zabiegiem na twarz Mendel Express Peel.
Czas zabiegu

120 min.

490,-

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.
Czas zabiegu

110 min.

430,-

HERBAL BEAUTY (BABOR cosmetics) – ziołowy peeling całego ciała
z masażem, usuwa zanieczyszczenia, nadaje gładkość i delikatność
skórze. W połączeniu z aromatem ziół zamkniętym w ampułce
i dodatkowym masażem drenującym twarzy działa odprężająco
i relaksująco.
Czas zabiegu

80 min.

410,-

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.
Czas zabiegu

80 min.

380,-

męski kącik
Wszystkie zabiegi naszego menu są przewidziane dla kobiet i mężczyzn, ale
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

55 min. 300,85 min. 450,-

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.

80 min. 380,-

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.

80 min. 340,-

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.

80 min. 380,-

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.

110 min. 390,-

HERBAL FOR MEN (BABOR cosmetics) - ziołowy peeling całego
ciała z masażem, usuwa zanieczyszczenia, nadaje gładkość i
delikatność skórze. W połączeniu z aromatem ziół zamkniętym
w ampułce i dodatkowym masażem drenującym twarzy. Działa
odprężająco i relaksująco.

80 min. 410,-

eteryczne ceremonie dla dwojga
Afrodyzjaki czerpią swoją nazwę z imienia greckiej bogini miłości,
Afrodyty. Kojarzą się głównie z jedzeniem: ostrygi, ryby, orzechy,
owoce. Dla naszych Gości przygotowaliśmy pakiety opierające się
na afrodyzjakach aromaterapeutycznych: lawenda, jaśmin,
paczula i szałwia.

JAŚMIN Z PACZULĄ – jaśmin zwany jest kwiatem
nocy, paczula stymulantem w technikach
tantrycznych, wypróbujcie tego połączenia
degustując wino przy aromatycznym peelingu
jaśminowym i odżywczym masażu na ciepłych
olejach z paczulą.

80 min.

640,-

SZAŁWIA Z LAWENDĄ – szałwia to symbol
długowieczności. Rzymianie ratowali się szałwią po
ukąszeniach węży. Lawenda w średniowieczu była
uznawana za magiczną roślinę - jej zapach zmiękcza
serca i stwarza harmonijny klimat do miłości. W taki
właśnie klimat dajcie się zaprosić degustacją wina,
wspólnym peelingiem lawendowym i odżywczym
80 min.
masażem na olejach z aromatem szałwii.

640,-

*Na zakończenie ceremonii każda para otrzymuje
prezent do kontynuowania domowej aromaterapii.

