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(nawilżająco - modelujący)

Idealny dla osób, które pragną połączyć modelowanie sylwetki z wyciszeniem umysłu. 
Dzięki ekstraktom z egzotycznych owoców zabieg działa antycellulitowo i ujędrniająco. 
Masaż ciała w rytmie polinezyjskiej muzyki oraz zmysłowy masaż głowy gwarantują 
wyciszenie 

 90 min.   230 PLN

BOGACTWO BRAZYLII *
(ujędrniająco - antycellulitowy)

Kawa i czekolada to niebiańskie połączenie znane już starożytnym Majom i Aztekom. 
Kawowy peeling i masaż czekoladą działają antycellulitowo, wspomagają wyszczuplanie 
i nawilżają skórę. Już sam zapach pobudza zmysły, produkuje hormony szczęścia, 
stymuluje mózg i ... dodaje energii na popołudniowy marsz. Zwieńczeniem rytuału jest 
mała czarna ze szczyptą gorzkiej czekolady.

 80 min.   190 PLN

EGZOTYCZNE OWOCE 
(nawilżająco – odżywczy)

Intensywnie najwilżający zabieg na ciało o energetyzującym zapachu świeżych, tropikal-
nych owoców. Dodatek guarany, L -karnityna i ekstrakty z owoców wzmacniają naczy-
nia włosowate i poprawiają mikrokrążenie wspomagając walkę z cellulitem.

 50 min.   140 PLN

PIASKI BAŁTYKU

Peeling całego ciała.

 25 min.   60 PLN

peeling ciała, maska, masaż* - tylko przy zabiegach oznaczonych gwiazdką



Pragniemy wprowadzić Cię w stan błogości i odprężenia. 
Magiczne rytuały bazują na regionalnych darach natury, takich jak: borowina, 
bursztyn, algi, sól morska itp.. 
Morze to również nasze okno na świat. Znajdziesz więc u nas inspirowane dalekimi 
podróżami ceremonie dopieszczające Twoje ciało, umysł i ducha. Wschodnia 
medycyna twierdzi, że dopiero równowaga tych trzech elemetów prowadzi do 
pełnego zdrowia i szczęścia. 
Spróbuj i poczuj tę równowagę - to jest Twój czas.
Jak nie teraz, to kiedy?

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. 

 100 min.   250 PLN

RYTUAŁ FIRMOWY DARY BAŁTYKU *
(odżywczo - regenracyjny)

Holistyczny zabieg na bazie bursztynu, alg i kolagenu morskiego pielęgnujący twarz 
i ciało. Peeling i maska bursztynowa działają odżywczo na twarz. Autorski masaż ciała 
ze stymulacją bursztynami punktów energetycznych - jonizuje ujemnie i regeneruje 
ciało, umysł i ducha, redukując całodzienne zmęczenie i stres.

 90 min.   210 PLN

peeling ciała, maska, masaż* - tylko przy zabiegach oznaczonych gwiazdką

ŚRÓDZIEMNOMORSKIE WINNICE *
(wyszczuplająco – odmładzający)

Komplesowy rytuał odmładzający twarz i ciało jest jednym z ulubionych zabiegów 
naszych Klientów. Maska na ciało typu body wrap, na bazie ekstraktów z czerwonego 
wina, ma silne właściwości ujędrniające. Cudowny zapach oleju winogronowego 
wpowadza w stan relaksu, a masaż twarzy z użyciem serum uelastycznia i rozświetla 
cerę. Na zakończenie proponujemy odpoczynek przy lapmce wina w lobby SPA.

peeling ciała, maska, masaż* - tylko przy zabiegach oznaczonych gwiazdką

 70 min.   180 PLNAROMATYCZNA PRZYSTAŃ *
(nawilżająco - odmładzający)

Zabieg składa się z peelingu ziarnistego oraz masażu relaksacyjnego ciała 
wykonywanego przy użyciu odżywczej maski na bazie zielonych alg i czerwonych 
owoców. Efektem zabiegu jest ujędrnione, zadbane i zniewalająco pachnące ciało. 

 60 min.   150 PLNBOROWINOWY RELAX *
(detoksykująco – leczniczy)

Masaż pleców oraz okład z ciepłej maski borowinowej na plecy.  Zabieg działa prze-
ciwbólowo, przeciwzapalnie i detoksykująco.

 110 min.   300 PLNRYTUAŁ GEJSZY*
(liftingująco - ujędrniający)

Japoński rytuał masażu twarzy Kobido- nazywany liftingiem bez sklapela. 
Ruchy Kobido pobudzają mięśnie twarzy tworzące podporę dla wygładzonej 
kosmetykami cery (peeling enzymatyczny, serum z antyoksydantami, porcelanowa 
glinka). Pielęgnację ciała obejmuje peeling i balsam o zniewalającym zapachu kwiatów 
Japonii. Zabieg dopełnia dalekowschodni uciskowy masaż stóp, który wpływa leczniczo 
na cały organizm.

50 min.   150 PLNZABIEG FIRMOWY MORSKA BRYZA
(nawilżająco - wygładzający)

Zabieg na bazie bursztynu i alg poprawia kondycję i koloryt skóry. Aromatyczna 
mgiełka z dodatkiem soli morskiej na zakończenie zabiegu pozostawia uczucie 
świeżości i odprężenia.


