ZABIEGI NA CIAŁO
Cukrowy peeling ciała + masło na ciało
w klimacie Włoskiego Wina

90 zł

Cukrowy peeling i relaksacyjny masaż pleców
/Włoskie Wino/ (45 min)

99 zł

Peeling ciała (25 min)

70zł

ZABIEGI NA DŁONIE I STOPY
SPA Concept – Jedwabiste dłonie (30 min)

40 zł

Hi YUNG Exlusive food Mask.
Maska na stopy w formie skarpetek.
Odżywia, regeneruje, łagodzi podrażnienia, likwiduje
uczucie zmęczenia stóp. (20 min)

80 zł

Hi YUNG Exlusive Hand Mask
Maska na dłonie w formie rękawic. Odżywia i rozjaśnia.
Poprawia jędrność i elastyczność. (20 min)

70 zł

ZABIEGI NA TWARZ KOMPONOWANE
Calming
Zabieg łagodzący, wygładza i uelastycznia skórę.
Łagodzi stany zapalne. Zabieg dla skór wrażliwych i skłonnych
do alergi. (45 min)

140 zł

Skin Couperose
Zabieg wzmacniający dla skór naczyniowych i wrażliwych.
Łagodzi podrażnienia i stany zapalne. (45 min)

160 zł

Skin Push Up
Zabieg nawilżająco-ujędrniający. Zabieg wspiera procesy
regeneracji i nadaje skórze promienisty wygląd. (45 min)

160 zł

Hydra Plus
160 zł
Zabieg nawilżający na bazie kwasu hialuronowego,
wyrównuje niedobory wody w głębszych warstwach skóry.
Ponadto wspomaga regenerację skóry uszkodzonej przez promienie
słoneczne oraz zmniejsza uczucie napięcia skóry. Zabieg dedykowany dla
każdego typu cery. (45 min)
Skin Power 02
Zabieg dotleniająco-liftingujący. (45 min)

180 zł

3 Step Home Peeling Treatment
Zabieg naprawczy, regulujący, oczyszczający. (45 min)

140 zł

CSIII Collagen Stimulation
130 zł
Linia CS III Stanowi alternatywę dla stosowania wypełniaczy.
W efekcie stosowania preparatów serii CSIII, zmarszczki i bruzdy ulegają
spłyceniu, skóra staje się gładka i delikatna, a kontury twarzy ulegają
napięciu i wzmocnieniu. (45 min)
Zabieg normalizujący, odżywczy, bankietowy (45 min)

130 zł

Detox-clinical Care
Oczyszcza skórę z toksyn, odświeża. Ma szczególne działanie
w technologi anti-aging chroni skórę przed wczesnym starzeniem.
(45 min)

130 zł

Mezoterapia bezigłowa HC3 Skinshooter
Zabieg dający natychmiastowy efekt liftingu, nawilża,
napina i wygładza skórę. (50 min)

250 zł

ZABIEGI NA TWARZ SETOWE
Każdy zabieg seKażdy zabieg setowy składa się z kilku produktów
Treatment Colagen Stimulation
Zestaw zabiegowy dla każdego typu skóry starzejącej się. (60 min)

280 zł

Hyaluronic Multiple Effect Treatment
Zabieg rewitalizujący i odmładzający skórę dla każdego typu cery.
Wygładza i rozjaśnia, efekt „Królewny śnieżki”. (90 min)

320 zł

Age-Reducing in 45 Minutes
Zabieg dla skór suchych, dojrzałych, wymagających regeneracji.
Zawiera kawior oraz wyciąg z ostryg. (45 min)

260 zł

Imprerial Super Lift Treatment
299 zł
Intensywny zabieg bankietowy liftingująco–pielegnujący dla każdego
typu cery dojrzałej. Złuszcza i napina skórę zawiera: ekstrakt DNA – Marine,
ekstrakt z ostryg, kawioru, soi i ziół. (50 min)
Face Treatment STRI- PEXAN with Regestril
Zabieg dla skóry dojrzałej. Odmładza skórę, regeneruje
i spłyca zmarszczki. (60 min)

290 zł

Stri-PeXan Phyto Cell Treatment
299 zł
Zestaw zabiegowy dla każdego typu cery po 25 r.ż.
Intensywnie nawilża skórę, zwalcza oznaki zmęczenia, poprawia napięcie
skóry. Działa przeciwzmarszczkowo i odbudowująco. Na bazie komórek
macierzystych jabłoni. (60 min)
Recovery Treatment Profesional Super Fuel
290 zł
5 fazowy zabieg pielęgnacyjny, spełnia oczekiwania skóry zmęczonej,
słabo nawilżonej o obniżonym napięciu.
Repacell Treatment normal/mature
350 zł
Zabieg o silnym działaniu przeciwstarzeniowym, zawiera:
ekstrakt z komórek macierzystych mikołajka nadmorskiego, kolagen,
baikalinę, Jiaogulan. Chłodzi i rozjaśnia skórę. (60 min)
MEN - Recovery Treatment Profesional Super Fuel
299 zł
5-fazowy zabieg pielęgnacyjny spełniający oczekiwania zmęczonej, słabo
nawilżonej skóry o obniżonym napięciu dzięki zawartości składników
aktywnych t. j. zielona kawa, sok z brzozy, kwas hialuronowy, kompleks z
buraka cukrowego i skrobi kukurydzianej oraz Avoncadin. (60 min)

MASAŻE
Masaż odprężająco- harmonizujący
całe ciało
plecy
nogi

130 zł / 50 min
90 zł / 25 min
90 zł / 25 min

„MAMA” - masaż dla kobiet w ciąży
Całościowy
Częściowy

130 zł / 50 min
90 zł/ 25 min

Masaż leczniczy specjalistyczny
Zabieg poprawiający stan organizmu, jak również wspaniała pomoc
w powrocie do zdrowia
plecy całe
masaż częściowy pleców
twarz
staw ramienny
staw biodrowy
kolana

130 zł / 45 min
90 zł / 20 min
80 zł / 20 min
80 zł / 20 min
80 zł / 20 min
80 zł / 20 min

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

70 zł/ 25 min

Ostateczny termin odwołania rezerwacji upływa 6 godzin przed
ustaloną datą.
W przeciwnym razie Spa dolicza do rachunku klienta 100%
należności ceny regularnej za niewykorzystanie umówionego
zabiegu.

