REGENERACJA CIAŁA
ODPOCZYNEK JAPOŃSKIEGO WOJOWNIKA

90 min. 200 PLN

Zabieg łączący terapeutyczne działanie ziół o właściwościach regenerujących
i detoksykujących. Zabieg obejmuje pielęgnację całego ciała zapewniając
złuszczenie martwego naskórka, relaks pod maską ziołową i masaż samurajski
miotełkami bambusowymi. Bambus jako naturalny piezoelektryk, bogaty w krzem,
podczas intensywnego pocierania wytwarza potencjał elektryczny.
A efektem jest odzyskiwanie siły, energii i lekkości.
WHISKY PEELING CZĘŚCIOWY

15 min. 40 PLN

Peeling ziarnisty o męskim zapachu tytoniu & whisky, złuszczenie naskórka,
wygładzenie skóry ciała.
WHISKY PEELING CAŁEGO CIAŁA

30 min. 60 PLN

Peeling ziarnisty o męskim zapachu tytoniu & whisky, złuszczenie naskórka,
wygładzenie skóry ciała.

MĘSKIE SPA
"To, że jest się zadbanym, pachnącym i zrelaksowanym,
nie umniejsza męskości"

Stworzone specjalnie dla męskich potrzeb zabiegi i rytuały sprzyjające
regeneracji zdrowia, wyglądu i sił witalnych.

TWARZ
ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY

60 min. 140 PLN

Peeling twarzy wspomagany masażem z użyciem oczyszczającej maski na bazie
kwasów owocowych pomaga odblokować zaskórniki i usunąć nadmiar
zrogowaciałego naskórka. Maska glinkowa absorbuje nadmiar sebum
pozostawiając skórę oczyszczoną i świeżą.
ZABIEG NAWILŻAJĄCY

50 min. 120 PLN

Peeling przygotowuje skórę do przyjęcia składników aktywnych zawartych
w kremowej masce nawilżającej. Zawartość kolagenu, ekstaktu z alg i kwasu
hialuronowego zapewnia błyskawiczne i długotrwałe nawilżenie skóry, likwidując
uczucie napiętej skóry.
ZABIEG LIFTINGUJĄCY

60 min. 150 PLN

W dwóch maskach nakładanych podczas zabiegu wykorzystano wysokie stężenie
substancji czynnych: silne antyoksydanty, bio krzem, koenzym Q10, kolagen.
Efekty zabiegu to: redukcja zmarszczek, długotrwałe wygładzenie i regeneracja
skóry, przywrócenie gęstości, odczuwalny wzrost elastyczności i nawilżenia.

ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-ROZJAŚNIAJĄCY AHA

REGENERACJA CIAŁA
MĘSKI RYTUAŁ „BAD BOY”

90 min. 220 PLN

Ekskluzywny zabieg dla 100% mężczyzny o działaniu odświeżającym i nawilżającym
skórę ciała i twarzy. Przemasowanie pleców olejem konopnym odpręża zmęczone
mięśnie. Peeling i maska do ciała bogate w składniki aktywne - witaminy B3, B8, C,
D-Panthenol - wygładzają skórę oraz pozostawiają na niej męski, stymulujący
zapach tytoniu z whisky.
Po zabiegu zapraszamy na szklaneczkę whisky do hotelowego baru.
CEREMONIA BOSKIEGO DIONIZOSA

100 min. 250 PLN

Przyjemny peeling ciała oraz maska-mus działają antyoksydacyjnie i wspierają
produkcję białek podporowych skóry. Silnie restrukturyzujące serum i masaż
twarzy nawilżają i liftingują cerę. Aromaterapeutyczny masaż ciała olejem z pestek
winogron relaksuje i odpręża po stresującym tygodniu pracy. Dobroczynne
działanie zabiegu zostaje wzmocnione relaksem przy lampce wina w lobby SPA.

60 min. 170 PLN

Złuszczające działanie kwasów aha z ujędrniającym działaniem antyoksydantów
zawartych w ampułce stymuluje odbudowę włókien podporowych skóry.
Przemasowanie twarzy maską regenerującą wycisza skórę po eksfoliacji.
Maska algowa na zakończenie zabiegu odżywia i nawilża cerę, pozostawiając ją
ujędrnioną i wygładzoną.
ŚWIETLISTE SPOJRZENIE

Zapraszamy Panów do korzystania z bogatej oferty masaży oraz
dostosowanych dla męskiej skóry zabiegów na twarz lub ciało.

55 min. 160 PLN

Szybko redukuje objawy zmęczenia, działa odmładzająco. Likwiduje zasinienia,
obrzęki i widoczne zmarszczki. Wskazany również dla osób o wrażliwych oczach
i używających szkieł kontaktowych. Spektakularne efekty uzyskiwane są dzięki
synergii preparatów zabiegowych oraz drenująco – chłodzącego masażu
porcelanowymi łyżeczkami.Efekty widoczne już po pierwszym zabiegu.

BACK RELAXATION

60 min. 160 PLN

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
wspomagając procesy regeneracji ciała.

