kąpiele z hydromasażem
W Prestige Spa każda kąpiel to wyjątkowy relaks i ukojenie dla ciała.
Wpływ na to mają właściwości lecznicze naszych kąpieli jak i
uwielbiany przez naszych klientów hydromasaż z koloroterapią.
Dodatkowy atut stanowi degustacja.

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. Jodowo – bromowa
solanka ma ponad 30 letnią tradycję uzdrowiskową i jest
polskim sposobem na zdrowie.
20 min. 80,PIELĘGNACYJNA KĄPIEL MLECZNA – słynna kąpiel Kleopatry nawilża, koi i wygładza podrażnioną skórę.
Po kąpieli skóra ciała pozostanie gładka i dogłębnie nawilżona
na dłuższy czas.

20 min. 110,-

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. 110,-

KĄPIEL W WINIE – relaksacyjna, z lampką wina, poprawia
nastrój i znakomicie wpływa na układ nerwowy. Czerwone wino
działa na skórę ciała antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo oraz
usprawnia mikrokrążenie.

20 min. 110,-

odnawiające zabiegi na ciało z
wykorzystaniem kapsuły spa

Arbuz – działanie antycellulitowe i nawilżające
Kawa – stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej
Pomarańcza – 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.

60 min. 290,-

130,-

peelingi 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.
Tylko w HOTELU ARTUS stosujemy sprawdzone mieszanki zielne na ciało,
które są znakomitym zabiegiem pielęgnacyjnym, a także doskonałym
uzupełnieniem masaży i wielu innych zabiegów pielęgnacji ciała.
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.
Mix ziół - To nasza autorska kompozycja ziół prozdrowotna dla
każdego rodzaju skóry.
Czas trwania
25 min.
W pakiecie z masażem

130,100,-

Peelingujący masaż w pianie - przy użyciu mydła savon noir z
czarnych oliwek.
Czas trwania
30 min.
W pakiecie z masażem

150,120,-

Peeling cukrowy w wyrazistych, sezonowych nutach zapachowych.
Czas trwania
25 min.
W pakiecie z masażem

130,100,-

