Masaże Wellness
Klasyczny

całościowy 160 PLN

Masaż z zastosowaniem technik klasycznych pobudza,
rozluźnia, wzmacnia tkankę mięśniową.

częściowy

100 PLN

całościowy

140 PLN

częściowy

90 PLN

SPA Relaks

Lomi Lomi Nui
Tradycyjny masaż hawajski, przywraca harmonię
energetyczną ciała i ducha.

Harmony of Soul & Body

Relaksacyjny masaż, zmniejsza napięcie mięśni, odpręża,
plecy, kark, stopy
uwalnia od stresu.

120 PLN

Rytuał holistyczny ciała, twarzy, głowy, dłoni i stóp
z elementami akupresury i energoterapii.

Harmony of Silence

180 PLN

Harmony Nutrition

całościowy

Antycellulitowy

50 PLN

Masaż wybranej partii ciała: brzuch / uda / pośladki.
Ujędrnia, stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej.

Ekskluzywny masaż gorącymi kamieniami. Terapia ciepłem
i akupresura daje efekt niesamowitego relaksu. Lecznicze
właściwości terapii wywodzącą się z Dalekiego Wschodu.

całościowy 200 PLN

całościowy 160 PLN

Odżywczy masaż masłem Shea, regenruje, nawilża,
koi delikatną skórę.

Wyciszający masaż przy użyciu ciepłej aromaterapeutycznej
świecy, uwalnia od napięć i stresu.

Terapia Gorącymi Kamieniami

całościowy 180 PLN

Relaks głowy i karku

100 PLN

Wyciszający masaż, rozluźnia, łagodzi bóle głowy, redukuje
nagromadzone napięcia mięśniowe.
całościowy 180 PLN
częściowy 120 PLN

Lift Yoga

120 PLN

Liftingujący masaż twarzy inspirowany japońską
techniką KOBIDO opartą na intensywnych ruchach
wygładzających, wzmacniający włókna mięśni,
Rozluźnia, poprawia napięcie i gęstość skóry.

Ceremonie Piękna
ZŁOTO BOGINI

350 PLN

LUKSUS NA BAZIE KOLOIDALNEGO ZŁOTA

FILIŻANKA URODY

260 PLN

WYSZCZUPLENIE / UJĘDRNIANIE
.Rytuał powitania - filiżanka aromatycznej herbaty Thalgo

Rytuał powitania - filiżanka aromatycznej herbaty Thalgo
Wygładzający peeling ciała delikatnie zmiękcza i nawilża.
Złoty okład na ciało. Bogactwo składników antyoksydacyjnych
działa odmładzająco, rewitalizuje, pozostawia skórę
gładką i promienną.
Masaż Bogini pobudza siły witalne. Stanowi cudowne
połączenie eliksiru dla ciała i relaksu dla umysłu.

Peeling szczotkowy wykonywany na sucho. detoksykuje,
pobudza mikrokrążenie, stymuluje skórę do odnowy.
Ujędrniający okład na ciało. Pobudza lipolizę tkanki
tłuszczowej.
Modelujący masaż obejmujący brzuch, uda i pośladki.
Ujędrnia, stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej.

Smakowite Rytuały
MALINOWO - MARCEPANOWE MARZENIE

190 PLN

RELAKS / NAWILŻENIE
.

ENERGIA I WITALNOŚĆ
.

Pyszny peeling ciała z zawartością aromatycznych owoców.
Idealnie oczyszcza, pozostawia skórę gładką i urzekającą
niesamowitym aromatem.
Rytuał relaksacyjny składający się z masażu pleców
i przemasowania ciała aromatycznym, odżywczym
masłem o zapachu świeżych malin. Stanowi cudowne
połączenie aromaterapii i nawilżenia.

Aromatyczny peeling ciała uwodzący zmysły kuszącym
zapachem soczystych cytrusów. Subtelnie oczyszcza,
wygładza skórę.
Energetyzujący masaż ciała pobudza zmysły, rewitalizuje.
Otula zapachem dojrzewających w gorącym słońcu
cytrusów. To zastrzyk czystej energii dla ciała i umysłu.

Peelingi
Eko Spa

100 PLN

Peeling szczotkowy wykonywany na sucho. Oczyszcza,
pobudza mikrokrążenie, stymuluje skórę do odnowy.
Pomaga pozbyć się toksyn, rozluźnia mięśnie, relaksuje.

Naturals
Aromatyczny peeling ciała o działaniu wygładzającym.
Pozostawia skórę aksamitnie miękką i promienną.

SYCYLIJSKI SEN

90 PLN

220 PLN

Al. Spacerowa 7, 11-730 Mikołajki, tel. 87 421 90 09, z pokoju hotelowego 009

MENU SPA
Pielęgnacja twarzy
HydraSkin

160 PLN

Nawilżająco - odżywczy zabieg dla cery suchej i zmęczonej.

SensiSkin

DNA Protection Expert

220 PLN

Terapia anti-aging chroniąca komórkowy kod DNA cery
dojrzałej. Detoksykuje, niweluje oznaki fotostarzenia.
180 PLN

Łagodzący zabieg dla cery wrażliwej, reaktywnej i naczyniowej.

Renew Skin

PuritySkin

Intensywna kuracja całoroczna na bazie kwasu
ferulowego. Wygładza, napina, redukuje przebarwienia.

160 PLN

240 PLN

Normalizujący zabieg dla cery tłustej, mieszanej i łojotokowej.

Silicium Marine Treatment

Cold Cream Marine

260 PLN

Terapia dla cery odwodnionej i wrażliwej. Bogactwo
aktywnych składników długotrwale poprawia kondycję skóry.

Gentelman Treatment

200 PLN

Zabieg uwzględniający specyfikę męskiej skóry. Dotlenia,
reguluje sebum, przywraca zdrowy, świeży wygląd.

Peeling kawitacyjny
Oczyszcza, poprawia mikrokrążenie, dotlenia.
Zalecany przed każdym zabiegiem

do zabiegu

340 PLN

Luksusowa kuracja odmładzająca. Skoncentrowane
składniki oraz masaż DERMA-STIM zapewniają efekt
liftingu, poprawę owalu i wypełnienia zmarszczek.

Illuminating Radiance

210 PLN

Bankietowy zabieg upiększający. Ekspresowo przywraca
skórze młodzieńczy blask.
100 PLN
50 PLN

Eye Expert treatment

90 PLN

Intensywna kuracja na okolice oczu. Nawilża, spłyca
zmarszczki, redukuje cienie i obrzęki.

Zabiegi dodatkowe
RF Lifting
190 PLN
do zabiegu 100 PLN

Wybrana partia ciała - brzuch / uda / pośladki

Manicure SPA

80 PLN

Pedicure SPA

120 PLN

/opracowanie skórek i płytki paznokcia połączone z
peelingiem i z zabiegiem regeneracyjnym/

Technologia prezentująca najwyższe standardy w dziedzinie
odmładzania nazywana „liftingiem bez skalpela”
Twarz

120 PLN

/opracowanie skórek i płytki paznokcia połączone z
peelingiem, i zabiegiem regeneracyjnym/

Henna

brwi i rzęs z regulacją
brwi z regulacją

55 PLN
40 PLN

