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MASAŻ GORĄCĄ ŚWIECĄ

Orientalny masaż świecą, który obezwładnia zmysły niepowtarzalnym, 
aromatycznym zapachem  i zniewala ciało ciepłem i jedwabistym dotykiem…
Unikatowa formuła olejku ze świecy pozostawia skórę nawilżoną, 
gładką i miękką. Masaż świecą dzięki relaksującemu ciepłu, wyjątkowej 
konsystencji oraz obezwładniającym aromacie 
pobudza zmysły i gwarantuje niepowtarzalne doznania.

190 zł             

200 zł             

/ 75 min            

WYSZCZUPLAJĄCO- ENERGETYZUJĄCY RYTUAŁ KAWOWY  

Zabieg, posiada właściwości antycellulitowe i wyszczuplające, przyśpiesza 
przemianę materii, jak również wspomaga usuwanie toksyn z organizmu, 
ujędrnia skórę i pomaga pozbyć się pomarańczowej skórki. 
Rytuał  rozpoczyna peeling cukrowo-kawowy. Następnie kawowe serum 
wmasowane w ciało silnie wyszczupla i skutecznie wygładza 
skórę. Na zakończenie aplikowane jest odżywcze masło antycellulitowe, 
którego kawowy aromat otula skórę przez długie godziny. 

170 zł             POWIEW ŚWIEŻOŚCI   

Zabieg rozpoczyna zmysłowy peeling całego ciała, zapewniający stymulację, 
nawilżenie i odżywienie skóry.  Do wyboru różne nuty zapachowe. 
Po oczyszczeniu ciała wykonywany jest ekskluzywny masaż autorski, 
który wprowadzi w prawdziwy błogostan ciała i umysłu

200 zł             

Zabieg o silnym działaniu nawilżającym, przeznaczony dla każdego typu skóry 
w każdym wieku. Systematycznie  stosowany poprawia nawilżenie i elastyczność 
skóry, zapobiegając utracie wody z przestrzeni międzykomórkowych. 
Skutecznie chroni przed procesami starzenia.

SKIN HYDRATION 200 zł             

OILY SKIN PURITY 

Kuracja oparta na naturalnych składnikach przeznaczona dla skóry tłustej, 
mieszanej oraz z tendencją do trądziku. Zabieg skutecznie oczyszcza skórę 
oraz hamuje rozwój stanów zapalnych bez naruszania jej naturalnej bariery.

200 zł             

HOLISTIC FACE DETOX

Zabieg o właściwościach detoksykujących i mineralizujących. 
Przeznaczony dla skóry zanieczyszczonej, zmęczonej i niedotlenionej, 
narażonej na stres oksydacyjny.

200 zł             

GOLDEN LIFTING 

Ekskluzywny zabieg o działaniu przeciwstarzeniowym, intensywnie nawilżającym 
i rozświetlającym.   Przeznaczony dla skóry po 35 roku życia, doskonały 
jako zabieg bankietowy. Skóra po zabiegu jest wygładzona, napięta i pełna blasku.

300 zł             

RELAXING EXPERIENCE FOR MAN- pielęgnacja ciała     

Głęboko relaksujący rytuał dedykowany mężczyzną o działaniu złuszczającym 
i regenerującym połączony z odprężającym masażem na maśle Shea 
o eleganckim orientalnym zapachu, wzbogaconym odżywczymi olejkami 
przywraca miękkość i gładkość, zapewniając długotrwały komfort przesuszonej 
skórze. 

180 zł             

190 zł             

110 zł             

200 zł             

190 zł             

Głównym celem masażu relaksacyjnego jest wyeliminowanie napięcie  
psychicznego i fizycznego. Jest to doskonała forma relaksu dla osób 
narażonych na sres i mających częsty kontakt z niekorzystnymi 
czynnikami stresogennymi. 

Masaż bańką chińską pleców doskonale relaksuje i uspokaja poprzez 
rozluźnienie napiętych mięśni, powięzi i skóry. Polecany jest osobom
zestresowanym, przemęczonym, prowadzącym siedzący tryb życia 
oraz wyczerpanym wysiłkiem fizycznym.  

Masaż bańką chińską znajduje się w czołówce skutecznych oraz sprawdzonych 
zabiegów redukujących cellulit. Modeluje i wyszczupla, a także ujędrnia 
masowane partie ciała.  

Głęboki relaks i rozgrzanie całego ciała. 
Masaż gorącymi kamieniami jest zabiegiem głęboko relaksującym, 
rewitalizującym i regenerującym. Wprowadza w stan równowagi 
psychofizycznej.   

 90 zł             

 90 zł             

 90 zł             

100 zł             

MOC ORZEŹWIENIA 

To energetyzujący zabieg, który doda witalności, pobudzi zmysły  i troskliwie 
zatroszczy się o skórę. Wszystko za sprawą ekstraktów z herbaty Matcha, 
roślinnego kawioru i bogactwa olejów. Zabieg dedykowany jest skórze pozbawionej 
energii, narażonej na stres i zanieczyszczenia. Dodatkowo świeży, lekki zapach działa 
orzeźwiająco i pobudzająco na zmysły. Delikatne i puszyste konsystencje sprawiają, 
że skóra po zabiegu jest jedwabiście  gładka i delikatna. 
(peeling + maska + masło do ciała) 

90 zł             ZABIEG PIELĘGNACYJNY NA STOPY 
Zabieg pielęgnacyjny skóry stóp. Peeling oraz maska sprawią, że skóra stóp będzie 
odżywiona i zregenerowana. Masaż relaksuje stopy, wygładza, poprawia krążenie, 
zmniejszając uczucie ciężkości. Zabieg znakomity dla obolałych, 
zmęczonych stóp o zgrubiałym naskórku.

ZABIEG PIELĘGNACYJNY NA DŁONIE 
Zabieg pielęgnacyjny skóry dłoni, mający na celu jej głębokie nawilżenie 
oraz regenerację. Peeling oraz maska w zauważalny sposób zmiękczą skórę oraz 
nadadzą jej wyjątkową gładkość, a masaż dłoni wprowadzi w błogi nastrój 
i wspaniale zrelaksuje.

90 zł             

PIELĘGNACJA DŁONIE + STOPY    170 zł             

/ 25 min            

/ 25 min            

/ 50 min            
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