MASAŻE CIAŁA

Lista zabiegów SPA
ZABIEGI SPECJALISTYCZNE
NA TWARZ
Mikrodermabrazja diamentowa + maska algowa 165,Oxybrazja (serum + maska algowa)
145,Peeling kawitacyjny LED (masaż + algi)
145,Peeling kawitacyjny LED + sonoforeza
149,Peeling kawitacyjny LED do zabiegu
50,Mezoterapia bezigłowa:
- twarz + szyja
180,- twarz + szyja + dekolt
250,Fale radiowe RF- lifting bez skalpela:
- okolice oczu
100,- twarz
160,- twarz + szyja
180,- twarz + szyja + dekolt
220,-

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
NA TWARZ
Złoto Maroka
arganowy masaż twarzy, szyi i dekoltu
Skeyndor POWER C+ rozświetlający
Skeyndor zabieg normalizujący
Skeyndor derma peel pro złuszczający
Skeyndor eternal z komórkami macierzystymi
Skeyndor corrective wypełnienie zmarszczek

65,199,199,299,289,299,-

PEELINGI CIAŁA
Orientalny aroma- peeling całego ciała
Odżywczy owocowy peeling całego ciała
Wyszczuplający kawowy peeling całego ciała
Winogronowy peeling całego ciała
Luksusowy peeling gorącymi kamieniami

90,90,90,105,105,-

PIELĘGNACJA
DŁONI I STÓP
Kąpiel parafinowa na dłonie
Kąpiel parafinowa na stopy

Masaż klasyczny 55min./25min.
Masaż relaksacyjny 55min./25min.
Orientalny masaż ciepłym olejem 45 min.
Aromatyczny masaż ciepłą czekoladą 45 min.
Masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi 45 min.
Odżywczy masaż arganowy- Złoto Maroka 45 min.
Odżywczy masaż na bazie masła Shea 45 min.
Masaż antycellulitowy- modelujący
całe ciało 45 min./wybrana partia ciała 25 min.

140,-/85,130,-/75,140,150,160,180,180,-

Masaż dłoni 15 min.
Masaż stóp z akupresurą 25 min.

30,80,-

160,-/90,-

ZABIEGI SPECJALISTYCZNE
NA CIAŁO
Elektrostymulacja
- brzuch
- uda i pośladki
- brzuch, uda i pośladki
Liposukcja ultradźwiękowa
+ dermomasaż podciśnieniowy
- brzuch
- uda i pośladki
- brzuch, uda i pośladki

60,110,150,-

150,260,360,-

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
NA CIAŁO
Ceremonia czekoladowa- rozgrzanie ciała, peeling 320,całego ciała, kąpiel "biała czekolada", masaż
gorącą czekoladą i słodka czekoladka.
- uda i pośladki
- brzuch, uda i pośladki
Ceremonia winna- rozgrzanie ciała, winogronowy 320,peeling całego ciała, kąpiel "czerwone wino",
maska winna+masaż, lampka czerwonego wina
Ceremonia Kleopatry- rozgrzanie ciała,
320,różany peeling całego ciała, kąpiel w mleku,
masaż masłem różanym, lampka białego wina

KĄPIELE SPA
Kąpiel
Kąpiel
Kąpiel
Kąpiel
Kąpiel

Kleopatry- mleczna kąpiel z płatkami róż
algowa-antycellulitowa, wyszczuplająca
winna- luksusowa, odmładzająca
lawendowa- wyciszająca
kwiatowa- odmładzająca, relaksująca

70,70,100,70,70-,

KIDS SPA
65,70,-

Czarodziejski masaż czekoladowy 25 min
Bajkowy owocowy masaż pleców
Mini pielęgnacja dłoni

55,55,45,-

