
RYTUAŁY

RYTUAŁ GEJSZY

Doskonałe uzupełnienie kompleksowej kuracji wyszczuplającej. Składniki aktywne 
używane podczas zabiegu, nie tylko aktywują lipolizę, ale również podnoszą jędrność 
i elastyczność skóry. Peeling ryżowy oraz okład z wiśniowej maski – pobudzają 
mikrokrążenie, stymulują procesy naprawcze skóry i hamują rozrost komórek 
tłuszczowych. Masaż ciała bambusowymi pałeczkami królewskimi - wspomaga drenaż 
limfatyczny likwidując zastoje wodne, działa antycellulitowo oraz dodaje energii. 
Rytuał wzbogacony o liftingujący japoński masaż twarzy przywraca równowagę 
energetyczną w organizmie i poprawia owal twarzy. Wykonywany na bogatym 
w antyoksydanty serum i olejku ryżowym wspomaga wzrost nowych komórek skóry, 
wygładza zmarszczki, zmniejsza zatkane pory.

 100 min.   295 PLN

RYTUAŁ BRAZYLIJSKA SAMBA

Zabieg na bazie Eco – kosmetyków z zielonej kawy i herbaty o działaniu 
antycellulitowym, wyszczuplającym i ujędrniającym. Kawa, zwłaszcza niepoddana 
procesowi palenia, zawiera cenny kwas chlorogenowy, który wspomaga spalanie 
tłuszczu, detoksykuje organizm i chroni przed działaniem wolnych rodników. 
Elementem zabiegu jest masaż bańką chińską newralgicznych partii ciała, który 
wspomaga modelujące działanie kosmetyków oraz pozostawia skórę gładką i pachnącą 
herbacianym aromatem. Na zakończenie zapraszamy na aromatyczny napar z zielonej 
herbaty serwowany w lobby spa.

 80 min.   180 PLN

SAUNA THERAPY SPA

Rytuał wspomagający odtoksycznienie skóry i udrożnienie dróg oddechowych podczas 
seansu saunowego. Specjalnie dobrane olejki aromaterapeutyczne uwalniając się 
podczas pobytu w saunie inhalują drogi oddechowe. 
Rytuał składa się z peelingu przed wejściem do sauny, który pod wpływem ciepła 
uwalnia olejki eteryczne (eukaliptus, rozmaryn, lawenda, mięta, cytryna) oraz masażu 
relasacyjnego po zakończeniu pobytu w saunie. 

 80 min.   180 PLN



Ceremonie i rytuały SPA zawierają: 
peelingi, otulające ciało maski oraz dopasowane do nich autorskie techniki 
masaży – gwarantują cudowne doznania dla ducha i ciała. 
Naturalne składniki, komfortowe wnętrza SPA i kojący zmysły zapach 
przenoszą do krainy relaksu i szczęścia. 

NARODZINY WENUS - YOUNGLORY 

Rytuał obejmujący pielęgnację ciała i biustu, spowalniający procesy starzenia się skóry. 
Dzięki antyoksydacyjnym właściwościom wyciągów z czerwonych owoców oraz 
luksusowej formule olejów młodości zabieg dotlenia, odżywia i zmiękcza naskórek, 
przywraca gęstość i elastyczność skóry, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych oraz 
wpływa na redukcję świeżych rozstępów. W trakcie rytuału wykonywany jest delikatny 
peeling ciała oraz masaż odmładzającym olejem wzbogaconym w witaminy, 
przeciwutleniacze i ekstrakt z lawendy hiszpańskiej, zwiększającym napięcie epidermy. 
Maska do ciała zawierająca kompleks 3 maseł roślinnych (shea, kokosowego 
i żurawinowego) oraz wyciąg z zielonych alg zwiększa syntezę kolagenu i wpływa na 
neutralizację wolnych rodników. 

 90 min.   290 PLN

CZEKOLADOWA UCZTA                   

Pielęgnacyjne i aromaterapeutyczne działanie czekolady w połączeniu z masażem 
kamieniami zapewnia nawilżenie i przywrócenie sprężystości skóry, odprężenie umysłu 
i poprawę samopoczucia. 

 90 min.   180 PLN

OWOCOWY ZAWRÓT GŁOWY                  

Idealny dla osób pragnących połączyć modelowanie sylwetki z błogim lenistwem
 i wyciszeniem. Zawartość składników aktywnych: L-karnityny, guarany, ekstraktu 
z imbiru, wspomaga  wyszczuplanie, działa antycellulitowo i ujędrniająco na skórę. 
Masaż relaksacyjny ciała, zmysłowy masaż głowy oraz zapach owoców ułatwiają 
relaks i wyciszenie niezbędne po tygodniu intensywnej pracy.

 90 min.   230 PLN

CEREMONIA BOSKIEGO DIONIZOSA                 

Rytuał odmładzający i ujędrniający skórę ciała i twarzy. Bogactwo polifenoli 
i flawonoidów zapewnia silne działanie przeciwzmarszczkowe oraz wspiera produkcję 
białek podporowych skóry.   
Maska-mus typu body wrap ma silne działanie antyoksydacyjne i ujędrniające ciało. 
Masaż twarzy olejkiem winogronowym i silnie restrukturyzujące serum na skórę twarzy 
o długoterminowej skuteczności  uelastyczniają i rozświetlają cerę. Odprężający masaż 
ciała olejem z pestek winogron wprowadza w stan relaksu, a jedwabiste masło do ciała 
nadaje skórze promienisty blask i zdrowy odcień. Na zakończenie proponujemy relaks 
przy lampce czerwonego wina w lobby SPA.

 100 min.   250 PLN

DOTYK ORIENTU

Rytuał marokański umożliwia ucieczkę od rzeczywistości regenerując ciało i umysł. 
W zabiegu używa się całkowicie naturalnych składników, potwierdzonych certyfikatem 
Eco Cert – jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i karmiących matek. Przed skorzystaniem 
z tego rytuału dobrze jest przygotować ciało korzystając z sauny. Obmycie ciała 
mydłem Savon Noir działa jak peeling enzymatyczny. Okład z glinki ghassoul łagodzi 
podrażnienia i detoksykuje, poprawiając elastyczność i strukturę skóry. Masaż twarzy 
ekologicznym olejem arganowym odpręża i rozświetla cerę. Orientalny masaż ciała 
wykonany ciepłym masłem shea ma na celu regenerację, głębokie odżywienie 
i wygładzenie skóry, a także odprężenie ciała i zmysłów. 

 90 min.   260 PLN

AROMATYCZNA PRZYSTAŃ                  

Indyjski rytuał to połączenie argilloterapii z ayurwedyjską terapią olejem zapewniając 
oczyszczenie i rewitalizację skóry. Sprawia, że staje się ona optymalnie zregenerowana, 
pełna blasku i wygładzona. Okład z maski glinkowej detoksykuje i odmładza skórę. 
Masaż Abhyanga wykonywany przy użyciu ayurwedyjskiego oleju przywraca 
organizmowi równowagę i harmonizuje energię. Zapach bambusa i lotosu 
pozostawia skórę otuloną przyjemnym aromatem.

 90 min.   200 PLN


