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30 min. / 180 zł 

30 min. / 180 zł

25 min. / 160 zł 

25 min. / 140 zł

50 min. / 240 zł

50 min. / 240 zł

80 zł

120 zł

80 zł

120 zł

PEELINGI CIAŁA

Peeling Solankowy 
Dzięki naturalnym drobinkom peelingujacym i zawartości solanki poprawia ukrwienie skóry 
oraz wygląd.

Peeling Rokitnikowy 
Peeling rokitnikowy przywraca skórze blask oraz działa ujedrniająco.

MASAŻE CZĘŚCIOWE

Masaż pleców 
Masaż relaksacyjny, redukujący stres.

Masaż stóp 
Działa kojąco, regeneruje zmęczone stopy dając im uczucie lekkości.

DODATKI DO ZABIEGÓW NA CIAŁO  
/ W TRAKCIE ZABIEGU NA CIAŁO

Maska na dłonie 
Maska na dłonie w postaci rękawiczek. Stanowi 
wspaniałe uzupełnienie masażu lub zabiegu na ciało. 
Nawilża i odżywia skórę  pozostawiając ją gładką.  
Nie powoduje złuszczania naskórka. 
/ przy zakupie obu dodatków (maski na dłonie i na stopy)

Maska na stopy 
Maska na stopy w postaci skarpetek. Stanowi  
wspaniałe uzupełnienie masażu lub zabiegu na ciało. 
Nawilża i odżywia skórę  pozostawiając ją gładką.  
Nie powoduje złuszczania naskórka.  
/ przy zakupie obu dodatków (maski na dłonie i na stopy)

Refleksologia stóp 
Zabieg polegający na przywróceniu równowagi biologicznej organizmu 
poprzez pobudzenie lub wyciszenie receptorów na stopach.

Tajski masaż stóp 
Masaż tajski stóp jest połączeniem masażu z akupresurą z wykorzystaniem 
drewnianego patyczka. Masaż wspomaga odtruwanie organizmu z toksyn.
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40 min. / 240 zł 

80 min. / 380 zł

20 min. / 130 zł 

20 min. / 130 zł

20 min. / 130 zł

SPA DLA KOBIET W CIĄŻY I MŁODYCH MAM*

Masaż Bella Mamma 
Delikatny, odprężający i bezpieczny masaż dla kobiet w ciąży i młodych mam. 
*Masaż może być wykonywany od końca pierwszego trymestru do końca 7-go miesiąca ciąży.

Rytuał Bella Mamma 
Nawilżający i uelastyczniajacy skórę całego ciała zabieg, który daje odprężenie po całym dniu. 
*Masaż może być wykonywany od końca pierwszego trymestru do końca 7-go miesiąca ciąży.

SPA DLA DZIECI**

Rokitnikowy masaż pleców 
Odżywczy, pachnący cytrusami, masaż pleców dla dzieci od 5 roku życia.

Czekoladowy masaż pleców 
Masaż wykonywany na prawdziwej czekoladzie. Idealna propozycja  
dla dzieci powyżej 5 roku życia.

Bąbelkowa pachnąca kąpiel                                                
Pachnąca kąpiel dla dzieci od 5 roku życia. 

**Obowiązkowa obecność Rodzica/Opiekuna.
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