Zapraszamy Cię do naszego zakątka SPA & Wellness,

gdzie poczujesz co to prawdziwy relaks. Unoszące się
w powietrzu zapachy drogocennych olejków przeniosą
Cię w najdalsze zakątki świata, a odprężający masaż
przy blasku świec oraz dźwiękach kojącej muzyki,
sprawi, że zapomnisz o wszelkim zmęczeniu i stresie.

RELAKS TO PODSTAWA
120 zł / 55 min.

Aromatyczny masaż relaksacyjny ciała
Wykorzystanie orientalnych technik masażu wprowadzi Cię w stan głębokiego relaksu
i rozluźni napięte mięśnie. Wysokiej jakości aromatyczne oleje zapewnią Twojej skórze
gładkość i elastyczność. To Ty wybierzesz, który zapach ma otulić Twoje ciało.

Odżywczy masaż ciała naturalnym miodem
Uszczęśliwiający masaż ciała płynną czekoladą

140 zł / 55 min.
150 zł / 55 min.

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
90 zł / 45 min.

Masaż leczniczy pleców
Borykasz się z bólami pleców? Ten masaż przyniesie Ci ulgę.
To połączenie różnych technik terapii tkanek miękkich stosowanych w leczeniu
mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych i sztywności mięśni.

Masaż klasyczny częściowy
Masaż klasyczny całego ciała

75 zł / 25 min.
140 zł / 55 min.

OD STÓP DO GŁÓW
70 zł / 25 min.
100 zł / 25 min.
70 zł / 25 min.
120 - 180 zł / 55 min.

Odprężający masaż stóp i podudzi
Japoński liftingujący masaż KoBiDo
Relaksacyjny masaż twarzy
Zabieg pielęgnacyjny twarzy, szyi i dekoltu
Zabieg pielęgnacyjny na twarz jest indywidualnie dobierany do potrzeb Twojej skóry.
Idealnie sprawdzi się jeśli oczekujesz jednocześnie naturalnej pielęgnacji i głębokiego
odprężenia, bowiem cały zabieg, niczym rytuał, bogaty jest w dużą dawkę masażu.

TAK DALEKO, A TAK BLISKO - AJURWEDA
190 zł / 55 min.

SHIRODHARA
Olejowy masaż głowy, który przyniesie Ci uczucie niezwykle głębokiego relaksu,
poprawi pamięć i koncentrację. Połączecznie masażu głowy z masażem twarzy i karku
szczególnie polecamy osobom, które narażone są na długotrwały stres oraz tym,
którzy cierpią na bóle migrenowe.

180 zł / 55 min.

ABHYANGA
Głęboko relaksujący i oczyszczający masaż całego ciała ciepłymi ziołowymi olejami.
Jest dostosowywany do Twoich aktualnych potrzeb, dzięki czemu przywróci Ci
wewnętrzną równowagę. Oleje wysokiej jakości znakomicie pielęgnują ciało.

REZERWACJE: tel. 665 668 228

