
ZABIEGI NA CIAŁO
"Nic tak nie wpływa na ducha jak ciało" (W. Gombrowicz)

KWINTESENCJA KOBIECOŚCI

Zabieg ujędrniająco - wygładzający dekolt i biust. Dostosowany do delikatnej skóry 
piersi i dekoltu peeling poprawia ukrwienie i złuszcza naskórek przygotowując ciało 
do przyjęcia składników odżywczych. Masaż biustu i dekoltu maską zawierającą zielone 
algi, ekstrakty z soi, gingko biloba i ostropestu silnie odżywiają i uelastyczniają skórę 
wpływając korzystnie na wygląd piersi i regenerację włókien podporowych.

 40 min.   140 PLN

DETOKS Z POLSKICH ZIÓŁ

Siła witalna polskich ziół: nagietka, rozmarynu, pokrzywy i rumianku wzbogacona 
działaniem D-panthenolu zapewnia silnie detoksykujące, nawilżające i łagodzące 
działanie zabiegu. Peeling wykonany przed aplikacją maski złuszcza martwy naskórek 
i pobudza krążenie krwi intensyfikując oczyszczające działanie zabiegu. Masaż dłoni 
i stóp pobudza dodatkowo punkty witalne wspomagając rewitalizację ciała. 

 60 min.   160 PLN

SAUNA VITA SPA

Zabieg intensyfikujący detoksykujące działanie sauny. Polecany przed saunowaniem. 
Sypki delikatny pył solny łagodznie usuwa zrogowaciały naskórek i toksyny 
z powierzchni skóry, a masaż wykonany przy okazji peelingu poprawia jej ukrwienie. 
Maska na bazie kolagenu morskiego, ekstraktu z kasztanowca, wit. E i C ma działanie 
ujędrniająco – drenująco – nawilżające. Delikatna formuła i zapach pomarańczy 
z kurkumą działają aromaterapeutycznie poprawiając nastrój. 

 30 min.   100 PLN



CZEKOLADOWA ROZKOSZ                   

Działanie antycellulitowe i poprawiające nastrój. Ziarnisty peeling kawowy poprawia 
krążenie i  przyspiesza absorpcję składników aktywnych zawartych w naturalnej 
czekoladzie. Ekstrakty z kakao inicjują spalanie tkanki tłuszczowej i modelują sylwetkę. 
Zapach czekolady uwalnia hormony szczęścia i poprawia nastrój.  

 60 min.   140 PLN

OWOCOWA BOMBA WITAMINOWA                  

Zabieg o działaniu orzeźwiającym, wspomagającym odchudzanie oraz 
uelastyczniającym skórę. Ekstrakty z owoców nawilżają, ujędrniają oraz wzmacniają 
naczynia włosowate. Dodatek guarany i L-karnityny wspomaga lipolizę i mikrokrążenie 
skórne. Skóra po zabiegu staje się aksamitnie gładka i kusząca zniewalającym zapachem 
tropikalnych owoców. 

 60 min.   140 PLN

FANGHI D’ALGHE                  

Zabieg typu body wraping na brzuch, uda i pośladki. Unikalny skład błota algowego 
intensywnie penetruje skórę wspomagając wyszczuplanie sylwetki, redukcję cellulitu 
oraz zapobiegając odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Regularnie wykonywane zabiegi 
oczyszczają organizm ze szkodliwych toksyn oraz przyspieszają procesy metaboliczne. 

 60 min.   150 PLN

BACK RELAXATION

Zabieg o łagodnym działaniu przeciwbólowym na zmęczone plecy. Relaksacyjny masaż 
pleców oraz okład z ciepłej maski borowinowo-rozmarynowej działają relaksująco, 
przeciwzapalnie i przeciwbólowo na zmęczone mięśnie i stawy kręgosłupa. Połączenie 
związków mineralnych zawartych w borowinie z leczniczym działaniem rozmarynu 
i Yerba Matte intensyfikuje działanie terapeutyczne maski. Zachodzące procesy 
regeneracji ciała, obniżają poziom stresu i łagodzą napięcia mięśniowe.

 60 min.   150 PLN

Gładkie, jędrne ciało, godne bogini? 
Wraz z upływem lat potrzeba tylko więcej czasu i wysiłku, żeby dobrze 
wyglądać. Walkę z naturalnymi procesami wspomagają odżywcze zabiegi 
na ciało. Każdy z nich zawiera bogactwo substancji czynnych zawartych 
w kosmetykach używanych do peelingów i masek, relaks pod kocem 
termicznym, prysznic i balsamowanie ciała. Relaksacyjna muzyka oraz 
zniewalające aromaty poprawią nastrój wzmacniając efekt terapeutyczny 
zabiegów.

WINNE WYSZCZUPLANIE

Zabieg ujędrniający skórę i wspomagający odchudzanie dzięki zawartości polifenoli 
i flawonoidów zawartych w kosmetykach na bazie wina. Efekt kosmetyczny 
wzmocniony jest masażem ud i pośladków bańką chińską. 
Uwieńczeniem zabiegu jest relaks przy lampce wina w lobby Spa.

 70 min.   170 PLN


