Zabiegi lecznicze
Okłady borowinowe

20 PLN / 15 min.

Magnetoterapia

16 PLN / 10 min.

Elektroterapia (Tens, Interdyn)

12 PLN / 10 min.

Krioterapia

20 PLN / ok. 3 min.

Inhalacja solankowa

12 PLN / 10 min.

Ultradźwięki

16 PLN / 5-8 min.

Laser

12 PLN / 3-7 min.

Kąpiel perełkowa

25 PLN / 15 min.

Strefa Aquawellness
Sauna BIO
Sauna sucha
Łaźnia parowa
Misa lodowa
Jacuzzi
Ścieżka Kneippa

GOŚCIE PRYWATNI

22 PLN / 60 min.
GOŚCIE KOMPLEKSU AQUAMARINA

20 PLN / 60 min.
GOŚCIE MARISOL

18 PLN / 60 min.

Pielęgnacja twarzy i ciała
Dyniowa rozkosz

180 PLN / 55 min.

Intensywnie nawilżający z ekstraktem z dyni zabieg
na twarz do każdego rodzaju skóry. Zapewnia szybką
regenerację naskórka oraz ochronę przed przesuszaniem.
Efektem tego zabiegu jest widoczne nawilżenie, wygładzenie i uelastycznienie skóry.

Złoty eliksir młodości

220 PLN / 55 min.

50 PLN / 20 min.

100 PLN / 30 min.

220 PLN / 75 min.

Głęboko oczyszczający zabieg, który usuwa martwy naskórek, poprawia krążenie dzięki czemu skóra staje się zdrowsza, rozświetlona i odświeżona. W połączeniu z masażem
jest idealnym zabiegiem pielęgnacyjnym na ciało.

Idealna uczta dla ciała i ducha. Ciepła czekolada pobudza
produkcję endorfin zwanych hormonami szczęścia, które
wpływają na wyśmienity nastój. Czekolada ma również
silne właściwości odżywcze dla skóry, pobudza mikro
krążenie i ujędrnia ciało.

Masaż pozwala ci się przenieść do świata zmysłowych doznań i głębokiego relaksu. Intensywnie rozgrzewa i nawilża
skórę dzięki czemu staje się aksamitnie gładka w dotyku.

Masaż limfatyczny
Usprawnia przepływ limfy w organizmie, przyśpiesza
metabolizm. Zalecany w leczeniu obrzęków i zastoju
limfy. Poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego
i usuwanie toksyn z organizmu.

220 PLN / 75 min.

Królewska uczta dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do
podrażnień. Innowacyjne produkty, wzbogacone o ekskluzywny wyciąg z perły oraz składniki aktywne zawarte w kozim mleku i liczi regenerują, odżywiają i odmładzają. Zabieg
zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia, nawilżenia
i długotrwałego komfortu.

Peeling ciała

Intensywny masaż całego ciała, redukuje cellulit, działa
drenująco i modeluje sylwetkę. Poprawia krążenie, uelastycznia oraz niweluje napięcia mięśniowe.

Masaż olejem kokosowym

Intensywnie wzmacniający rytuał na ciało i witaminowa bomba dla skóry zmęczonej i dojrzałej. Połączenie
niezwykłych właściwości żurawiny, granatu i alpejskich ziół
bogatych w Wit C , kwasy organiczne i sole mineralne daje
ogromną moc w walce z wolnymi rodnikami i procesami
starzenia. Zabieg żurawinowy to apetyczna przygoda,
po której skóra staje się widocznie odmłodzona jędrna
i rozświetlona.

Mleczna pokusa

Zaskakujący masaż wykonywany ciepłym olejkiem ze
świecy. Działa relaksacyjnie, pobudza zmysły, nawilża, uelastycznia skórę nadając jej gładkość i piękny młody wygląd.

Masaż czekoladą

Oczyszczający, wygładzający zabieg bankietowy dobrany
do rodzaju cery.

Żurawinowa moc

Aromatyczny masaż świecą

Autorski masaż bambusem

Relaksujący masaż twarzy, szyi i dekoltu. Poprawia
krążenie, doskonale odpręża a bogaty w antyoksydanty
i Wit. E olej arganowy zwany eliksirem młodości regeneruje,
ujędrnia i głęboko odżywia.

Zabieg ekspresowy

Masaż relaksacyjny
Polecany dla osób wymagających głębokiego relaksu
i odprężenia. W połączeniu z masłem Shea daje efekt
intensywnego nawilżenia i odnowy warstwy lipidowej
nawet bardzo suchej skóry.

Ekskluzywny zabieg przygotowany z myślą o intensywnej
pielęgnacji skóry dojrzałej oraz odwodnionej. Naturalny
eliksir młodości powstał z połączenia złota koloidalnego
z substancjami roślinnymi. Działa liftingująco i odmładzająco. Zapewnia widoczne nawilżenie, wygładzenie oraz
rozświetlenie skóry twarzy.

Masaż twarzy na oleju arganowym

Masaże

Masaż klasyczny
Zabieg leczniczy. Poprawia krążenie krwi i limfy. Ma
działanie relaksujące przeciwbólowe i odżywcze. Reguluje
napięcie mięśniowe dając ukojenie zmęczonym , spiętym
mięśniom.

PEELING Z MASAŻEM

160 PLN / 50 min.
PEELING

80 PLN / 25 min.

MASAŻ CAŁOŚCIOWY

150 PLN / 50 min.
MASAŻ CZĘŚCIOWY

80 PLN / 20 min.
MASAŻ CAŁOŚCIOWY

160 PLN / 50 min.
MASAŻ CZĘŚCIOWY

80 PLN / 20 min.
MASAŻ CAŁOŚCIOWY

160 PLN / 50 min.

MASAŻ CAŁOŚCIOWY

160 PLN / 50 min.
MASAŻ CZĘŚCIOWY

80 PLN / 20 min.

MASAŻ CAŁOŚCIOWY

160 PLN / 50 min.
MASAŻ CZĘŚCIOWY

80 PLN / 20 min.
MASAŻ CZĘŚCIOWY

100 PLN / 30 min.

MASAŻ CAŁOŚCIOWY

130 PLN / 50 min.
MASAŻ CZĘŚCIOWY

60 PLN / 20 min.

