
W przypadku grup powyżej 10 os. gwarantujemy bezpłatny wstęp: 

 Strefa Wellness: sauna fińska, łaźnia turecka, mozaikowe natryski, chillroom SPA 

Strefa Aqua:  jacuzzi, basen kryty - niecka basenowa o wymiarach 16x8 m,                         

wyposażona jest w masażery, przeciwprądy i wodospad.  

 

Połącz przyjemne z pożytecznym i skorzystaj z naszych pakietów SPA & Wellness dla firm.   

Przygotowaliśmy dla Państwa cztery specjalne pakiety SPA już od 60zł/os. ! 
 

W zależności od wielkości budżetu oraz własnych potrzeb można wybrać najlepszy dla            

Państwa pakiet zabiegowy. Pakiety SPA dla firm przygotowujemy również                                    

indywidualnie na zamówienie klienta.  

Każdy pracownik Państwa firmy, odwiedzając naszą Strefę 

Wellness, oraz korzystając z wybranego pakietu SPA,                

powróci do swoich  obowiązków pełny energii,                               

zapału i chęci do pracy. 



 

Propozycja nr 1 - Aromatyczny rytuał 

 

Aromatyczna kąpiel w łaźni, z zastosowaniem                                                                                  

esencjonalnych olejków eterycznych 

Aromatyczny masaż pleców ciepłą czekoladą 

      

 

Propozycja nr 2 - Odprężający rytuał 

 

Aromatyczna kąpiel w łaźni, z zastosowaniem  

esencjonalnych olejków eterycznych 

Złoto  Maroka - odmładzający masaż twarzy, 

 

 

Propozycja nr 1 - Aromatyczny rytuał 

 

Aromatyczna kąpiel w łaźni, z zastosowaniem  

esencjonalnych olejków eterycznych 

Masaż pleców i karku ciepłym aromatycznym olejem 

 

 

Propozycja nr 2 - Odprężający rytuał 

 

Aromatyczna kąpiel w łaźni, z zastosowaniem  

esencjonalnych olejków eterycznych 

Masaż stóp z akupresurą 

Czas trwania każdej propozycji:  40 min. 
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Propozycja nr 1 – Witaminowa Odnowa 

 

Masaż twarzy, szyi i dekoltu na bazie                                                                               

serum multiwitaminowego 

Brzoskwiniowa kąpiel parafinowa na dłonie 

 

 

Propozycja nr 2 – Dotyk jedwabiu 

 

Jedwabisty peeling aromatyczny  całego ciała 

Masaż dłoni na masce  

Malowanie paznokci  

 

Propozycja nr 1 – Błogie leniuchowanie 

 

Masaż kręgosłupa na bazie ciepłego oleju 

aromatycznego 

Peelingujący masaż stóp  

 

 

Propozycja nr 2 – Witalna siła 

 

Energetyzujący, wygładzający peeling                      

kawowy całego ciała 

Witalizujący masaż twarzy 

Czas trwania każdej propozycji:  50 min. 
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Propozycja nr 1 – Powiew ukojenia  

 

Odprężający masaż aromatyczny gorącymi  

kamieniami  bazaltowymi (30 min.) 

Dotleniająca oxybrazja + serum odmładzające 

 

 

Propozycja nr 2 – Odżywczy koktajl 

 

Masaż ciepłą płynną aromatyczną czekoladą z nutą         

oleju kokosowego (30 min.) 

Peeling kawitacyjny + koktajl witaminowy 

 

Propozycja nr 1 – Męska potęga 

 

Regenerujący masaż klasyczny  30 min. 

Peeling kawitacyjny twarzy  

Regenerujące serum  

 

 

Propozycja nr 2 – Energia i siła 

 

Masaż aromatyczny ciepłym olejem (30 min.) 

Dotleniająca oxybrazja  

Witalizujący koktajl 

Czas trwania każdej propozycji:  60 min. 
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Propozycja nr 1 – Błyskawiczna odnowa 

 

Ekskluzywny peeling całego ciała gorącymi kamieniami 

Odmładzające Fale RF na okolice oczu  

Odmładzająca kąpiel parafinowa na dłonie 

 

 

Propozycja nr 2 – Zastrzyk młodości 

 

Elektrostymulacja na wybraną partię ciała 

Odmładzające Fale RF na twarz  

Henna brwi lub rzęs 

 

Propozycja nr 1 – Męska regeneracja 

 

Masaż klasyczny całego ciała 

Peeling kawitacyjny twarzy 

Zabieg na twarz Vital Men 

 

 

Propozycja nr 2 – Powiew sukcesu 

 

Ekskluzywny masaż gorącymi kamieniami całego ciała 

Peeling twarzy 

Energetyzujący masaż twarzy  

Czas trwania każdej propozycji:  75 min. 
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