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DZIECI
Masaż pleców gorącą czekoladą / 20 min. 130 zł
Relaksacyjny masaż pleców wykonywany roztopioną czekoladą - bestsellerowy zabieg

dla Dzieci, idealny na każdą porę roku!

*po każdym zabiegu niespodzianka dla Dziecka od Terapeuty

TWARZ / GŁOWA
Infuzja tlenowa skóry głowy / 25 min. 190 zł
Zabieg polega na wtłoczeniu ampułki z koktajlem witaminowym za pomocą tlenu pod 

ciśnieniem. Zabieg jest przyjemny i odprężający. Stymuluje wzrost włosa.

Masaż liftingujący twarzy stworzony przez Grand Lubicz SPA / 50 min. 260 zł
Masaż twarzy pobudzający krążenie krwi, poprawiający napięcie mięśni, spłycający drobne 

zmarszczki. Stosowany systematycznie staje się alternatywą dla zabiegów medycyny 

estetycznej.

Zabieg regeneracyjny z witaminą C / 50 min. 440 zł
Zabieg silnie antyoksydacyjny, wzmacnia naczynia krwionośne oraz wyrównuje koloryt,

dając skórze promienny wygląd. Składniki aktywne to witamina C, wyciąg z dzikiej róży, 

cytryny i pomarańczy.

*dodatki do zabiegów na twarz dodatkowo płatne w cenie 220 zł:

kwas ferulowy + kwas migdałowy LUB kwas ferulowy + kwas bursztynowy

oferta

TOP 3 
zabiegi które wyróżniają nasze SPA:

ALO - terapia twarzy w rytmie lomi SPA / 25 min. 170 zł
Masaż twarzy, szyi i dekoltu poprzedzony peelingiem z kurkuminą. Zadaniem tego zabiegu 

jest uwolnienie naszego umysłu od stresu dnia codziennego i wywołanie u Gościa błogiego 

stanu odprężenia i relaksu.

Kobido z zabiegiem z kurkuminą i olejami fermentowanymi / 80 min. 410 zł
Liftingujący japoński masaż twarzy kobido połączony z zabiegiem którego głównymi składnikami 

są kurkumina i oleje fermentowane. Gość uzyskuje efekt napiętej i odżywionej skóry twarzy.

Masaż hawajski LOMI SPA / 50 min. 320 zl
Wyjątkowy relaksacyjny masaż ciała wykonywany głównie przedramionami w rytmie hawajskiej 

muzyki. Zadaniem tego masażu jest redukcja pamięci mięśniowej, osiągnięcie stanu pełnego relaksu 

i odprężenia. Jesteśmy jednym z trzech obiektów w Polsce posiadającym certyfikację

i potwierdzenie przeszkolenia naszych Terapeutów.

CIAŁO/ MASAŻE CAŁOŚCIOWE

Masaż relaksacyjny oddziałujący na zmysły AROMA - 
zielona herbata i jaśmin / 50 min. 240 zł
Masaż relaksacyjny na wyjątkowym oleju z wyciągiem z zielonej herbaty oraz kwiatu królowej nocy- 

jaśminu. Po masażu umysł jest odprężony, ciało zrelaksowane, a skóra odżywiona i bardziej elastycz-

na.

Masaż klasyczny / 50 min. 230 zł
Ten masaż zawsze będzie bestsellerem. Terapeuta dostosowuje siłę nacisku do potrzeb Gościa. 

Masaż klasyczny regeneruje, zwiększa elastyczność mięśni oraz poprawia krążenie.

*do masażu można dokupić maskę na twarz, dłonie lub stopy.

NASTOLATKI
Masaż całościowy relaksacyjny na maśle shea / 40 min.  210 zł
Idealny rozluźniająco- relaksacyjny masaż dla nastolatków. Zabieg wykonywany na kosmetykach 

naturalnych przywołującym najpiękniejsze wspomnienia z beztroskich czasów dzieciństwa.

Stymulatory tkankowe / ok. 45 min.                              
Zabieg służący do odbudowy struktury 

skóry, dzięki stymulacji komórek skóry,

kolagenu i elastyny. Po zaaplikowaniu dają

bardzo naturalne efekty poprawy jędrności, 

gęstości oraz jakości skóry. 

Cena uzależniona jest od wybranego 
preparatu. Poproś o ofertę w recepcji SPA.

DOROŚLI
CIAŁO / RYTUAŁY

Rytuał sezonowy- otulający ciepłem i poprawiający 
samopoczucie / 80 min. 350 zł
Rytuał składa się z peelingu oraz masażu relaksacyjnego ciała na maśle shea. Terapeuta 

kierując się aurą Gościa dobiera odpowiednią kompozycję zapachową, aby wyciszyć 

lub podnieść poziom energii i wprawić Gościa w błogostan. 

Rytuał Hammam Marokański by Grand Lubicz / 80 min. 440 zł 
Rytuał odnowy ciała i duszy pochodzący z Maroko, dogłębne oczyszczenie, odprężenie 

ciała i ukojenie duszy. Rytuał składa się z następujących elementów: peelingu ciała za 

pomocą rękawicy Kessa oraz czarnego mydła oliwkowego, prysznica ciała połączonego 

z aromaterapią, rytuału namaszczenia polegający na wykonaniu przez Terapeutę 

delikatnego masażu relaksacyjnego zamykającego ten wyjątkowy rytuał piękna.
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