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ZABIEGI NA TWARZ 

twarz + szyja + dekolt 30 min 80 PLN 

ZŁOTA ALGA – zabieg intensywnie nawilżający, przede wszystkim odświeża i odmładza skórę naszej twarzy – 
jest ona również ujędrniona oraz pięknie rozświetlona. 
Polecany szczególnie przed ważnym wyjściem.  

30 min 140 PLN 

ŻRÓDŁO MŁODOŚCI – intensywny zabieg wygładzający pierwsze zmarszczki. Szczególnie zalecany w 
wyjątkowych chwilach przed tzw. „wielkim wyjściem”. Twarz (demakijaż, tonizacja, peeling enzymatyczny, 
masaż twarzy + szyja + dekolt olejkiem wygładzającym, maska kremowa, serum, maska algowa, krem) 

60 min 230 PLN 

MOC UKOJENIA – priobiotyczny zabieg odbudowujący mikroflorę skóry. Twarz (demakijaż, tonizacja, peeling 
enzymatyczny, masaż twarzy + szyja + dekolt olejkiem wygładzającym, maska kremowa, serum, maska 
algowa, krem) 

60 min 230 PLN 

ZABIEG DLA MĘŻCZYZN - TWARZY  

 
UGAŚ PRAGNIENIE – zabieg głęboko nawilżający z kwasem hialuronowym. Twarz ( demakijaż, tonizacja, 
peeling enzymatyczny, masaż twarzy + szyja + dekolt olejkiem wygładzającym, maska kremowa, serum, 
maska algowa, krem) 
 

60 min 

 
230 PLN 
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MASAŻ CIAŁA 

masaż klasyczny całościowy 60 min 180 PLN 

masaż klasyczny częściowy pleców 30 min 120 PLN 

masaż relaksacyjny aromaterapeutyczny 60 min 180 PLN 

masaż relaksacyjny aromaterapeutyczny częściowy pleców 30 min 130 PLN 

masaż masłem shea 60 min 210 PLN 

masaż gorącą czekoladą 60 min 220 PLN 

                 CEREMONIE/ ZABIEGI NA CIAŁO 

CEREMONIA ŻURAWINOWA – Zabieg Body REJUVE – żurawinowy Body-lift, odżywczo-liftingujący, efekt aksamitnej skóry 

Peeling żurawinowy całego ciała Body Rejuve 
Żurawinowa maska żelowa na całe ciało Body Rejuve 
Owijanie prześcieradłem foliowym – 30 min. 
Masaż twarzy + szyja + dekolt olejkiem 
Masaż całego ciała olejkiem żurawinowym – 20 min. 

1,5 h 320 PLN 

CEREMONIA CITRUS MIX – Zabieg aromaterapeutyczny, nawilżający, redukujący cellulit 

Peeling citrus mix całego ciała Aromatherapy 
Citrus mix maska żelowa na całe ciało Aromatherapy 
Owijanie prześcieradłem foliowym – 30 min. 
Masaż twarzy + szyja + dekolt olejkiem 
Masaż całego ciała olejkiem cytrusowym – 20 min. 

1,5 h 320 PLN 

ZABIEGI WYSZCZYPLAJĄCE / OCZYSZCZAJĄCE* 

BODY WRAPPING 
 /Zabieg przywraca skórze jędrność i napięcie, likwidując obrzęki, cellulit i oczyszczając skórę z toksyn/ 

30 min 150 PLN 

DETOX 
/przynosi szybką i widoczną poprawę ogólnej kondycji organizmu. Znika zmęczenie i osłabienie, 
poprawia się wygląd włosów i cery, zmniejsza się widoczność cellulitu. Poprawia się funkcjonowanie 
wielu narządów, szczególnie wątroby, która w przypadku nadmiaru substancji toksycznych nie jest w 
stanie działać w 100% sprawnie. Jest to zabieg dzięki któremu można osiągnąć znacznie lepsze efekty 
odchudzania/ 

30 min 90 PLN 

DRENAŻ LIMFATYCZNY  
/Jeden z najprzyjemniejszych i relaksujących zabiegów. 
 Ujędrnia skórę, zmniejsza obrzęki, redukuje cellulit i oczyszcza organizm z toksyn. 
 Nie powinny jej stosować osoby z chorobami serca, niewydolnością wątroby oraz nerek/ 

30 min 
1 partia 
2 partie     

70 PLN 
120 PLN 

ELEKTROSTYMULACJA 
 /Przeprowadzana jest za pomocą specjalnego aparatu, od którego doprowadza się elektrody do ciała. 
Zabieg uznawany jest za jedną z najskuteczniejszych metod modelowania sylwetki. Zwiększa sprawność 
mięśni i zmniejsza obwód tkanki tłuszczowej. Można stosować ją na wszystkich częściach ciała, a 
najlepsze efekty redukcji tkanki tłuszczowej pokazują się na brzuchu i udach. Kobiety często stosują ten 
zabieg w celu podniesienia pośladków/ 

30 min 
1 partia 
2 partie     

70 PLN 
120 PLN 

      

*Przed rezerwacją zabiegów zalecana jest konsultacja z lekarzem – w celu upewnienia się, iż nie ma ku temu przeciwwskazań. 


