
 

 

 

 

 

 

ZABIEGI NA CIAŁO 

 

TWOJE CIAŁO LAS WODA* 
Autorski zabieg na ciało Spa Las Woda z indywidualnie dobraną nutą zapachową. 
Profesjonalne kosmetyki zapewnią optymalny efekt do potrzeb ciała i duszy.  
Zabieg intensywnie oczyszcza, odżywia i regeneruje, a drobny upominek umili  
chwilę relaksu. 

300,00 zł do 115min. 

  

MAGIA ALG* 

Kuracja wyszczuplająca. Zabieg pełnego owijania ciała z algami. Stymuluje i nawilża 
skórę. Dodatkowo pobudza krążenie, detoksykuje i mineralizuje skórę  
(ziołowy peeling cukrowy, okład z alg na całe ciało, relaksacyjny masaż ciała). 

240,00 zł do 85min. 

  

ZŁOTO ORIENTU* 

Luksusowy zabieg odmładzający. Idealne oczyszcza skórę przygotowując ją  
do intensywnego działania oleju młodości który nawilża, odmładza i ujędrnia skórę 
(bursztynowy peeling z drobinkami złota,  ekskluzywny masaż ciała olejem 
arganowym). 

240,00 zł do 85min. 

  



 

 

 

 

CZEKOLADOWA EUFORIA*  

Deser dla ciała i dla zmysłów. Słodki i rozpieszczajacy zabieg. Składniki zawarte  

w czekoladzie działają wyszczuplająco, redukują cellulit, pobudzają metabolizm oraz 
nawilżają skórę a prawdziwy czekoladowy zapach pobudza wydzielanie endorfin-
hormonów szczęścia                (czekoladowy peeling cukrowy, masaż na bazie gorącej 
czekolady). 

240,00 zł do 85min. 

  

OWOCOWA PODRÓŻ* 

Owocowy zabieg ujędrniająco-tonizujący. Zabieg intensywnie uelastycznia, wygładza, 
oczyszcza skórę oraz zapobiega powstawaniu cellulitu. Świeży zapach owoców 
oddziałuje na emocje, pobudza i odświeża. Ta niepowtarzalna ceremonia dopieszcza 
zarówno umysł, jak i ciało (owocowy peeling solny, masaż masłem Shea). 

240,00 zł do 85min. 

  

* Podczas zabiegu istnieje możliwość wydłużenia masażu o 30 min w cenie 50 zł 

  

 

SILK BIO – REVITAL YONELLE 

Peelingujący masaż ciała Lux 2w1 o działaniu relaksującym i rewitalizującym. 

Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu ciała 
.Pomaga pozbyć się skutków stresu i dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym 
napięciem mięśni. Polecany szczególnie osobom zmęczonym, z przesuszoną , 
podrażnioną skórą jak  również kobietom w ciąży i po porodzie. 

220,00 zł do 55 min. 

 

 

  



SILK PERFECT CONTOUR YONELLE 

Peelingujący masaż ciała LUX 2 w 1  o działaniu modelującym i odprężającym 
Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu 
ciała.  Silnie działające kosmetyki specjalistyczne stymulują funkcje skóry, dając efekt 
anti-aging. Polecamy szczególnie w trakcie kuracji odchudzających oraz w profilaktyce 
cellulitu, rozstępów i wiotczenia. Zabieg może być wykonywany u kobiet w okresie 
karmienia naturalnego 

220,00 zł do 55 min. 

 

VELVET BEAUTY 

Luksusowy zabieg kompleksowo odnawiający skórę ciała, otulający pięknymi 
zapachami o działaniu wygładzającym i odżywczym 
Połączenie indywidualnie dobranych synergistycznie działających ze sobą produktów 
oczyszczających i odżywczych oraz technik manualnych ekspresowo poprawiają jakość 
skóry, jednocześnie wprowadzając całe ciało w błogie odprężenie. Polecamy wszystkim 
czującym potrzebę odzyskania pięknie wygładzonej skóry ciała i przywrócenia dobrego 
nastroju jak również kobietom w ciąży i po porodzie. 

340,00 zł do 100 min. 

 

INTENSIVE FIRMING 

Luksusowy zabieg kompleksowo odnawiający skórę ciała, otulający pięknymi 
zapachami o działaniu ujędrniającym i drenującym 
Zabieg o silnym działaniu, ujędrniającym, eksfoliującym i rewitalizującym. 
Spektakularnie działające produkty w połączeniu z modelującymi technikami 
manualnymi błyskawicznie poprawią kondycję skóry pozbawionej sprężystości. 
Polecamy wszystkim wymagającym szybkiej regeneracji i odzyskania zadbanego i 
odmłodzonego ciała. Doskonały dla Pań po porodzie. 

260,00 zł do 60 min. 

 

PEELING CIAŁA 

Intensywne, profesjonalne oczyszczenie skóry uwieńczone nałożeniem balsamu 
nawilżającego. 

150,00 zł do 45min. 


