OFERTA STREFY RELAKSU
Rezerwacja:
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MASAŻE ORIENTALNE

MASAŻE KLASYCZNE I INNE

TRENINGI JOGI LUB PILATESU

Masaż klasyczny kręgosłupa

100 zł / 30 min.

Hawajski masaż Lomi Lomi

200 zł / 90 min.

Masaż klasyczny całego ciała

170 zł / 60 min.

Bambo massage (masaż kijami
i miotełkami bambusowymi)

170 zł / 60 min.

Relaksacyjny masaż aromaterapeutyczny
(z olejkami eterycznymi)
190 zł / 60 min.

Tajski masaż stóp z akupresurą
Japoński masaż twarzy

Masaż częściowy – sportowy
(punkty spustowe)

120 zł / 30 min.

Masaż aromatyczną świecą

190 zł / 60 min.

Masaż ciążowy

160 zł / 60 min.

Masaż we dwoje (przy mikroklimacie
tężni solankowej, cena dla pary)

350 zł / 60 min.

Masaż gorącymi kamieniami

260 zł/ 60 min.

90 zł / 30 min.
180 zł / 60 min.

Masaż wibracyjny
misami tybetańskim

70 zł / 30 min.

Masaż Bańką Chińską

80 zł / 30 min.
140 zł / 60 min.

Shiatzu - uciskanie szlaków
energetycznych na ciele

150 zł / 60 min.

MASAŻE I ZABIEGI AJUWERDYJSKIE

MASAŻE SPA

Abhyanga (masaż całościowy, leczniczy
i relaksacyjny na bazie mieszanki
bogatych olejów ziołowych)
220 zł/ 75 min.

Masaż ciepłą czekoladą

220 zł / 60 min.

Masaż miodem

220 zł / 60 min.

Udvartana (antycellulitowy masaż
proszkami ziołowymi)

200 zł / 60 min.

Masaż ciepłymi
kamieniami bazaltowymi

220 zł / 60 min.

Ratnaabhyanga (masaż kamieniami
półszlachetnymi)

180 zł / 60 min.

Masaż zimnymi
kamieniami granitowymi

180 zł / 60 min.

Shirodara + Shiroabhyanga
(zabieg i masaż na głowę
ramiona i plecy)

180 zł / 60 min.

MASAŻE SPA DLA DZIECI

ZABIEGI NA CIAŁO

Czekoladowe łakocie (masaż częściowy,
np.: rączki i stópki, lub całościowy)
60 zł / 20 min.

Peeling ciała

Owocowa przygoda masaż częściowy,
np.: rączki i stópki, lub całościowy)

Peeling ciała z nawilżeniem

150 zł

Dermomasażer ANTYCELLULITOWY

180 zł

60 zł / 20 min.

W APARTAMENTACH BOUTIQUE
(całoroczne)
LUB W APARTAMENTACH NAD STAWEM
(tylko latem)

Ćwiczenia indywidualne
110 zł / 60 min
Ćwiczenia grupowe
(do 5 osób)
150 zł / 60 min

80 zł

PAKIETY
Masaż relaksacyjny + Japoński masaż
twarzy
220 zł / 90 min
PEELING CIAŁA + MASAŻ KRĘGOSŁUPA
290 ZŁ / 60 min.
LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY BAŃKĄ
PRÓŻNIOWĄ + ODMŁADZAJĄCA MASECZKA
ALGOWA
195 ZŁ / 60 min.
MASAŻ STÓP I ŁYDEK + PARAFINA NA
DŁONIE
195 ZŁ 60 min.
ENERGIA I ODPRĘŻENIE
420 zł 90 min.
masaż stóp i łydek, masaż ciała trzcinkami
bambusa, regenerująco-oczyszczająca
maseczka twarzy.
SOCZYSTA CHWILA
400 zł 90 min.
arbuzowy peeling ciała,
masaż ciała masłem arbuzowym,
nawilżająca maska arbuzowa na stopy.
CZEKOLADOWA POKUSA
420 zł 90 min.
czekoladowy peeling ciała,
masaż ciała ciepłą czekoladą,
czekoladowa maska plastyczna na twarz.

DLA MAMY I CÓRKI dla jednej osoby
230zł 90 min.
masaż twarzy, szyi i dekoltu,
łagodząco-wzmacniająca maseczka na
twarz, parafina na dłonie.
PAKIET DLA NIEGO
370 zł 90 min.
orientalny masaż stóp,
nawilżający zabieg dla dłoni,
masaż częściowy gorącymi kamieniami.
MAGICZNY DOTYK
350 zł 90 min.
peeling ciała, nawilżający zabieg dla dłoni,
masaż częściowy gorącymi kamieniami.
SEANS SAUNOWY
ok. 1 godz.

120zł / os (min. 2os)

• wytworzenie aromatycznej pary w
saunie i wprowadzenie jej w ruch za
pomocą ręcznika lub innych atrybutów.
• poczęstunek w trakcie seansu, zimne
owoce.
• Peeling arbuzowy, który dokładnie usuwa
obumarły naskórek i zanieczyszczenia skóry,
przyśpieszając proces odnowy.

Rezerwacji można dokonać: telefonicznie, mailowo oraz na
miejscu . Obiekt zaleca rezerwację dogodnego terminu już na
etapie składania rezerwacji.
E-mail: harry.kudowa@wp.pl / Tel. 661607954
Mogą Państwo odwołać rezerwację zabiegu na 6 godzin przed
planowanym terminem bezkosztowo. W przypadku anulowania
rezerwacji w czasie krótszym niż 6 godzin zostaną Państwo
obciążeni pełną kwotą za wybrany zabieg.

