SPA de LUX
Zabiegi fizykalne
Solux Lampa

do 15 min.

15 zł

Bioptron Lampa

do 15 min.

20 zł

Diadynamik

do 15 min.

20 zł

Interdyn

do 15 min.

20 zł

Laser

4 - 8 min.

25 zł

Magnetronik

do 15 min.

25 zł

Krioterapia

3-5 min.

25 zł

Okłady borowinowe

do 15 min.

25 zł

Inhalacje solankowe

do 15 min.

15 zł

Aquavibron

do 20 min.

20 zł

Masaż limfatyczny BOA

do 30 min.

35 zł

Roller

do 30 min

25 zł

Masaże
Masaż częściowy kręgosłupa

15 min.

35 zł

Masaż pleców

25 min.

50 zł

Masaż klasyczny całego ciała

50 min.

110 zł

Masaż kamieniami pleców

25 min.

50 zł

Masaż kamieniami całego ciała

50 min.

120 zł

Odżywczy masaż masłem Karite/Shea

50 min.

130 zł

Relaksacyjny masaż całego ciała

50 min.

120 zł

okolice ud i pośladków

25 min.

75 zł

Masaż bańką chińską - rozluźniający pleców

25 min

75 zł

Masaż pleców i stóp

40 min

95 zł

Masaż pleców i stóp z okładami borowinowymi

50 mim.

120 zł

Masaż stóp

30 min.

55 zł

Masaż limfatyczny manualny

40 min.

55 zł

Masaż twarzy

25 min.

40 zł

Świecowanie uszu metodą Indian Hoppi

30 min.

60 zł

Masaż bańką chińską – masaż ujędrniający

Masaże orientalne
Mukabhyanga -hinduski masaż głowy i szyi

30 min.

70 zł

klasycznego i polinezyjskiego

50 min.

160 zł

Masaż polinezyjski - masaż przedramionami

50 min.

170 zł

Mix masaż - elementy masażu

Pielęgnacja twarzy
Uczta dla skóry - zabieg odżywczo – nawilżający
z kawiorem, dla cery suchej

50 min.

110 zł

50 min.

110 zł

S.O.S. – zabieg wzmacniający dla cery
naczynkowej i skłonnej do podrażnień

Źródło młodości – zabieg na bazie komórek macierzystych roślin, mocno regeneruje
i odżywia, zwalcza oznaki zmęczenia skóry

50 min.

125 zł

Wodospad złota – poprawia gęstość i wzmacnia strukturę skóry,
daje efekt rozświetlonej, pełnej blasku cery

50 min

125 zł

50 min.

120 zł

40 min.

120 zł

Zabieg z maską kolagenowa – zabieg dodający
jędrności dla każdego rodzaju cery
Galwanizacja – zabieg podnoszący owal
twarzy, dla kobiet i mężczyzn
Henna brwi z regulacją

20 zł

Henna brwi i rzęs z regulacją

30 zł

Pielęgnacja ciała
Peeling całego ciała

ok 40 min.

90 zł

ok. 90 min.

150 zł

ok. 90 min.

160 zł

Manicure (bez lub z malowaniem)

ok. 40 min.

60 zł

Manicure z maską parafinową (bez malowania)

ok. 60 min.

70 zł

Pedicure (bez lub z malowania)

ok. 50 min.

90 zł

Red wine – zabieg na ciało
odmładzająco - ujędrniający
Arbuzowa pokusa – zabieg nawilżający
i redukujący cellulit

Dłonie i stopy

Pedicure z maską parafinowa (bez malowania)

ok. 60 min.

100 zł

Raj dla stóp (Pedicure z masażem)

ok. 70 min.

120 zł

Spa dla dłoni lub stóp -maska parafinowa na

ok. 30 min.

50 zł

20 min.

15 zł

(wymagana liczba uczestników – min. 3 osoby)

15 min.

15 zł

Nordic Walking

40 min.

20 zł

Wypożyczenie kijków do Nordic Walking

60 min.

10 zł

45 min.

20 zł

dłonie lub stopy z peelingiem

Fitness
Gimnastyka grupowa na Sali fitness
(wymagana liczba uczestników – min. 3 osoby)
Gimnastyka grupowa w basenie

Inne
Grota solna
Grota solna – Karnet na 5 wejść

80 zł

Sauna

1os/1 godz.

Sauna

od 2 os/1 godz. za osobę

Solarium

8 min.

30 zł
20 zł
12 zł

Informacje dla Gościa


Basen otwarty jest w godzinach
o poniedziałek – piątek
o sobota
o niedziela

8.00 – 13.00

oraz

10.00 – 13.00

oraz

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00
15.00 – 18.00

Ewentualne zmiany w godzinach otwarcia basenu, znajdować sie będą na piętrze -1 .


Rezerwację terminów na grotę solną i saunę, prosimy dokonywać w recepcji fitness na -1 w godzinach
otwarcia basenu.



Prosimy aby nie przynosić na teren SPA żywności oraz alkoholu.



Prosimy o pozostawienie biżuterii oraz innych wartościowych przedmiotów w pokoju hotelowym.



W przypadku spóźnienia się na umówiony termin, czas zabiegu może ulec skróceniu, jeśli spóźnienie
miałoby wpływ na czas rozpoczęcia zabiegu innego Gościa.



Prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych na terenie SPA.



Wszystkich płatności dokonujemy na recepcji głównej.

