MASAŻE
Masaż twarzy

25 min 50 zł

Masaż pleców

25 min 50 zł

Masaż terapeutyczny

25/40 min 70/90 zł

Masaż pleców ARGOL

25 min 60 zł

Masaż pleców z borowiną

25 min 60 zł

Masaż kamieniami pleców

25 min 70 zł

Masaż stóp

25 min 60 zł

Masaż stóp z elementami refleksologii

25 min 80 zł

Masaż stóp z borowiną

25 min 60 zł

Masaż dłoni

25 min 60 zł

Masaż dłoni z borowiną

25 min 60 zł

Masaż pleców i stóp z okładami borowinowymi

50 min 130zł

Masaż klasyczny całego ciała

50 min 120 zł

Masaż kamieniami całego ciała

50 min 130 zł

Relaksacyjny masaż gorącym olejem

50 min 130 zł

Masaż bańką chińską
Masaż zmęczonych nóg

25/50 min 80zł/140zł
25/40 min 80/120 zł

Masaż limfatyczny manualny

25 min 70 zł

Świecowanie uszu metodą Indian Hoppi

30 min 60 zł

PIELĘGNACJA TWARZY
Kosmetyczny masaż twarzy, szyi i dekoltu

25 Min 90 zł

Express Lift (demakijaż, peeling, maska, krem)

40 min 90 zł

Podstawowe oczyszczanie

60 min 120 zł

Oczyszczanie twarzy z masażem

70min 160 zł

Kompleksowy zabieg na twarz
Nawilżający/Odmładzający/Oczyszczający/Do skóry wrażliwej
(demakijaż, peeling, serum, masaż twarzy i dekoltu, maska/podczas, której wykonywany jest
masaż dłoni lub głowy).
Zabieg dobierany jest po analizie skóry.

50min 140 zł

LUKSUSOWY ZABIEG NA TWARZ
Masaż pleców, demakijaż, peeling, serum, masaż twarzy i dekoltu,
maska/podczas, której wykonywany jest masaż dłoni i głowy.

60 min 180 zł

PIELĘGNACJA OCZU
Regulacja brwi

10 min 20 zł

Henna rzęs

15 min 20 zł

Henna brwi

15 min 20 zł

Henna brwi + regulacja

20 min 30 zł

Henna brwi, rzęsy, regulacja

30 min 40 zł

DŁONIE I STOPY
Manicure

ok. 40 min 60 zł

Manicure z malowaniem

ok. 50 min 70 zł

Manicure firmowy (peeling, masaż, maska)

ok. 60 min 120 zł

Pedicure

ok. 50 min. 90 zł

Pedicure z malowaniem

ok. 60 min 100 zł

Pedicure firmowy (peeling,masaż,maska)

ok. 70min 140 zł

Maska parafinowa dla dłoni lub stóp

ok. 30 min. 70 zł

INNE

Grota solna

45 min. 20 zł

Grota solna

Karnet na 5 seansów 80 zł
1os/1 godz 30 zł

Sauna

1 godz. za 2 osoby/1h 40 zł

ZABIEGI FIZYKALNE

Solux Lampa

15 min 20 zł

Bioptron Lampa

15 min 20 zł

Diadynamik

15 min 20 zł

Interdyn

15 min 20 zł

Laser
Magnetronik
Krioterapia

4 - 8 min 25 zł
15 min 25 zł
3-5 min 30 zł

Okłady borowinowe

15 min 25 zł

Inhalacje solankowe

15 min 15 zł

Masaż limfatyczny BOA

30 min 40 zł

Roller

30 min 30 zł

Masaż częściowy kręgosłupa

15 min 40 zł

Informacje dla Gościa
Basen otwarty jest w godzinach
o

poniedziałek piątek

8.00 -18.00

o

Sobota

10.00-18.00

o

Niedziela

10.00 - 18.00

Ewentualne zmiany w godzinach otwarcia basenu, znajdować się będą na piętrze -1 .
 Rezerwację terminów na grotę solną i saunę, prosimy dokonywać w recepcji bezy
zabiegowej 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.

