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MASAŻ CIAŁA 

masaż klasyczny częściowy pleców 30 min 120 PLN 

masaż klasyczny całościowy 60 min 180 PLN 

masaż relaksacyjny aromaterapeutyczny 60 min 190 PLN 

masaż relaksacyjny aromaterapeutyczny częściowy pleców 30 min 130 PLN 

masaż relaksacyjny pleców bańką chińską 30 min 140 PLN 

masaż antycellulitowy bańką chińską 60 min 160 PLN 

masaż gorącymi kamieniami 60 min 230 PLN 

masaż stóp z peelingiem 60 min 120  PLN 
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ZABIEGI NA TWARZ 

CHWILA ZAPOMNIENIA  

Masaż relaksacyjny twarzy, szyi i dekoltu. 
30 min 80 PLN 

EKSPRESOWE NAWILŻENIE   

Zabieg intensywnie nawilżający , polecany zarówno Panią jak i Panom w 

każdym wieku, szczególnie tym których skóra jest przesuszona. Pozwala 

zaspokoić ‘ pragnienie ‘ cery , nawilża , wygładza i przywraca blask. 

Zabieg wykonywany jest w oparciu o kosmetyki z zawartością kwasu 

hialuronowego. ( demakijaż , tonizacja , peeling , masaż twarz , szyja 

, dekolt , serum , maska liftingująca i rozświetlająca , krem). Skóra 

twarzy nabiera gładkości oraz pełnej energii wyglądu.  

60 min 
190 

PLN 

ZABIEG ŁAGODZĄCO – ROZŚWIETLAJĄCY z wit. C    

Intensywna terapia z wykorzystaniem witaminy C , która działa 

przeciwstarzeniowo, rozświetlająco oraz nawilża skórę. (demakijaż, 

tonizajca , peeling , masaż twarz , szyja , dekolt, maska zawierająca 

pył z kamienia księżycowego  który rozświetla cerę oraz nadaje 

jednolity koloryt ,  ampułka z zawartością czystej witaminy C ,  

przeciwzmarszczkowego BIO-PEPTYDU oraz kwas hialuronowego naturalnego 

pochodzenia. Po zabiegu cera nabiera widocznego blasku , jest gładsza i 

jędrniejsza ,wygląda na bardziej promienną, jest zrewitalizowana i 

znacznie młodsza.  

60 min 
240 

PLN 

ŹRÓDŁO UKOJENIA    

Skuteczny zabieg kojący cerę wrażliwą , łagodzący podrażnienia i 

zmniejszający jej skuteczność na stres. Zabieg wzmacnia naturalną 

barierę ochronną skóry , nawilża i regeneruje.( demakijaż ,tonizacja, 

peeling ,masaż twarz, szyja, dekolt, koncentrat z witaminą C ,witaminą 

E , olejem awokado .)  

 60 min 
240 

PLN 
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RYTUAŁY / ZABIEGI NA CIAŁO 

OWOCOWA FANTAZJA – peeling CITRUS mix i masaż całego ciała 

Peeling CITRUS mix całego ciała , owijanie prześcieradłem 

foliowym , masaż twarz + szyja + dekolt , masaż całego ciała 

olejkiem  cytrusowym. Zabieg aromaterapeutyczny , nawilżający 

, odżywczo- liftingujący , redukujący cellulit. Przywraca 

skórze jędrność i napięcie.   

1,5 h 
320 

PLN 

Z MIŁOŚCI DO CZEKOLADY  

Czekoladowy peeling całego ciała znakomicie pobudzi krążenie 

oraz delikatnie złuszczy zrogowaciały naskórek , przywracając 

skórze naturalną miękkość i gładkość . Relaksujący masaż 

gorącą czekoladą znakomicie rozbudzi Twoje zmysły. 

1,5 h 
350 

PLN 

RÓŻANY RYTUAŁ  

Idealny prezent na urodziny czy romantyczną randkę. Obejmuje 

on różany peeling całego ciała oraz masaż przy użyciu różanego 

olejku eterycznego w gabinecie pełnym płatków róż. Po zabiegu 

uraczymy Cię lampką  schłodzonego wina.  

1,5 h 
350 

PLN 

   

PEELING CAŁEGO CIAŁA 

Peeling całego ciała z nawilżeniem 30 min 
120 

PLN 

 


