MASAŻE
Masaż odprężająco- harmonizujący
całe ciało
plecy
nogi

150 zł / 50 min
100zł / 25 min
100zł / 25 min

„MAMA” - masaż dla kobiet w ciąży
Całościowy
Częściowy

150 zł / 50 min
100 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
Masaż twarzy, szyi i dekoltu

150 zł / 45 min
100 zł / 20 min
100 zł / 20 min
100 zł / 20 min
100 zł / 20 min
100 zł / 20 min
100 zł/ 25 min

ZABIEGI NA CIAŁO
Cukrowy peeling ciała + masło na ciało
w klimacie Włoskiego Wina
Cukrowy peeling i relaksacyjny masaż pleców
/Włoskie Wino/ (45 min)

160 zł
130 zł

ZABIEGI NA TWARZ SETOWE KLAPP
CollaGen Fill-up Therapy
Zabieg redukujący zmarszczki, wygładzający i uelastyczniający skórę.
Poprawia kontur twarzy i wyrównuje poziom wilgoci w skórze

360 zł

Silk Code
Japoński dotyk jedwabiu. Rytuał dla skóry suchej skłonnej do
podrażnień. Wygładza, nawilża aksamitnie wykańcza.

360 zł

Skin Natural Aloe Vera
Zabieg dla wszystkich rodzajów skóry z niedoborami wilgoci.
Łagodzi podrażnienia i dogłębnie nawilża skórę.

260 zł

Repagen Hyaluron Selection 7
6 etapowy zabieg odżywczo-napinający dla skóry dojrzałej tłustej i
mieszanej.

360 zł

Men Recovery Treatment
Zastrzyk energii dla wszystkich typów męskiej skóry.

290 zł

Zabieg Mask.Lab
Ekspresowy peeling + serum + maska

150 zł

Treatment Colagen Stimulation
Zestaw zabiegowy dla każdego typu skóry starzejącej się.

280 zł

ZABIEGI NA TWARZ KOMPONOWANE
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)

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.

