TWOJA PRZYSTAŃ
na turystycznym szlaku nadmorskich SPA

ZABIEGI NA CIAŁO
ZABIEGI ORIENTALNE
MASAŻ CIAŁA I TWARZY STEMPLAMI ZIOŁOWYMI

(1 godz. 30 min) 220 zł

Jest to rytuał gorącymi, bawełnianymi sakiewkami, wypełnionymi mieszanką subtelnych ziół, który jednoczy
zmysły. Przywraca równowagę, poczucie harmonii i poprawia wygląd ciała.

MASAŻ CIAŁA STEMPLAMI ZIOŁOWYMI

(1 godz. 10 min) 180 zł

MARY COHR
SPA AROMATIQUE
W 100 % naturalne zabiegi na ciało z olejkami esencjonalnymi, numer jeden w profesjonalnej aromaterapii,
podczas zabiegów na ciało bazujemy na sile natury by Twoje ciało wyglądało pięknie, byś Ty odzyskała dobre
samopoczucie.

SPA AROMATIQUE RELAKS

190 zł

Odnowa skóry, relaks poprzez masaż, ujędrnianie dzięki masce.
•

1 godz. 30 min – wersja z masażem ciała

SPA AROMATIQUE WYSZCZUPLANIE

(1 godz. 30 min) 180 zł

Działanie antycellulitowe dzięki masażowi, działanie drenujące za pomocą maski.

CLARENA
CAVIAR – ALTERNATYWA LIPOSUKCJI

(1 godz. 30 min) 150 zł

Nowatorski program wyszczuplania i redukcji cellulitu. Pobudza spalanie i zapobiega odkładaniu tkanki
tłuszczowej.

PEELING SOLNY

(45 min) 120 zł

Kryształki soli morskiej w połączeniu z masłem shea. Pięknie pachnie, efektywnie złuszcza i doskonale
przygotowuje skórę do masażu.

PURLES LABORATOIRES DE BEAUTE
GOLD & PEARLS BODY CEREMONY

(1 godz. 30 min) 200 zł

Wytworny seans odmładzająco-relaksujący, przywracający skórze jędrność i blask.

GREENZEN BODY CEREMONY

(1 godz. 30 min) 180 zł

Detoksykująco-harmonizująca ceremonia wskazana dla skóry dotkniętej problemem obrzęków, zastoi
limfatycznych oraz nieprawidłowym krążeniem.

KIWI & CITRUS BODY CEREMONY

ZABIEGI NA CIAŁO

(1 godz. 30 min) 180 zł

TWOJA PRZYSTAŃ
na turystycznym szlaku nadmorskich SPA
Nawilżająco-energetyzująca ceremonia dla każdego rodzaju skóry.

CHOCOLATE & PISTACHIO BODY CEREMONY

(1 godz. 30 min) 180 zł

Odżywia i relaksuje, uzupełnia braki lipidów i minerałów, a także przyspiesza metabolizm komórkowy
wspierając walkę z cellulitem.

KAPSUŁA DERMALIFE SPA JET

(30 min) 70 zł
Dodatkowo do zabiegu – 30 min 35 zł

ZABIEGI NA CIAŁO

