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PODCZAS KONFERENCJI

PIELĘGNACJA TWARZY
 Nowa skóra
Zabieg dla skóry zmęczonej o poszarzałym kolorycie wzbogacony masażem karku.
Skóra zostaje błyskawicznie wygładzona i rozświetlona, zyskuje zdrowszy, młodszy wygląd.
Zabieg składa się z peelingu, rewitalizującej maski, indywidualnie dobranego kemu do potrzeb skóry
oraz relaksującego masażu karku.
30 min. – 120 zł netto

 Relax Express
Zabieg redukuje objawy zmęczenia, nawilża i uelastycznia skórę oraz odświeża jej wygląd.
Składa się z relaksującego masażu twarzy, szyi, dekoltu oraz karku- wykonany na krem regenerujący.
Zabieg wzbogacony jest o serum przeciwzmarszczkowe oraz krem wykończeniowy dobrany
indywidualnie do potrzeb skóry. Dla każdego rodzaju skóry.
30 min. – 90 zł netto

Zabiegi wymagają wcześniejszego zapisu
Kontakt:
sprzedaz@laswoda.pl
grupy@laswoda.pl

PIELĘGNACJA CIAŁA
 Sekret piękna
Intensywny, idealnie oczyszczający skórę z głębokich zanieczyszczeń peeling złuszczający obumarły,
zrogowaciały naskórek z całego ciała. Już po jednym zabiegu skóra staje się aksamitnie gładka, idealnie
oczyszczona, pięknie zaróżowiona i odżywiona.
30 min. – 90 zł netto
 Ciało doskonałe
Siła alg wysmuklająca ciało.
Zabieg poprawiający metabolizm i mikrocyrkulację. Wzmacnia, ujędrnia oraz drenuje skórę.
Intensywnie nawilża naskórek, dzięki czemu staje się on bardziej spięty i gładki.
30 min. – 90 zł netto

 Błogie odprężenie
Relaksacyjny masaż całego ciała, wprowadzający w stan głębokiego relaksu. Celem masażu jest
przywrócenie wewnętrznej równowagi, usunięcie napięć z ciała oraz regeneracja witalności
emocjonalnej i duchowej
30 min. – 60 zł netto
 Stan relaksu
klasyczny masaż pleców, pozwalający zredukować napięcie, poziom stresu, wprowadzając tym samym
stan relaksu i rozluźnienia.
25 min. – 60 zł netto
 Masaż karku
Leczniczy masaż mięśni karku i obręczy barkowej powodujący zmniejszenie napięcia spowodowanego
przeciążeniem i stresem.
20 min. – 50 zł netto

Zabiegi wymagają wcześniejszego zapisu
Kontakt:
sprzedaz@laswoda.pl
grupy@laswoda.pl

Czas relaksu po wytężonej pracy
WALLNESS & FITNESS

 Strefa Aqua

Doświadcz odprężającej mocy wody i poczuj regeneracyjną siłę ciepła
 basen zewnętrzny
 basen wewnętrzny
 jacuzzi
 sauna fińska

 Strefa sportu

 siłownia wewnętrzna
 fit park
 wypożyczalnia rowerów
 kort tenisowy
 leśne ścieżki piesze i rowerowe
 wypożyczalnia kijów do nordic walkingu
 boisko do piłki plażowej

