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Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty zabiegów : 

 

Zabiegi dla urody  

Masaż antycellulitowy aparatem BOA do 45 min cena 50 zł  

 – dodatkowy okład algowy  - cena 40 zł  

Drenaż limfatyczny lub masaż uciskowy z użyciem aparatu działającego na zasadzie pneumatycznego 
ucisku. Napełniające się powietrzem komory rękawów pobudzają naturalne krążenie limy i krwi. 
Dzięki zabiegowi usuwamy zalegające toksyny. Masaż stymuluje drenaż żylny i limfatyczny oraz 
wpływa na uelastycznienie i odżywienie tkanek. Pomaga we wchłanianiu obrzęków. 

Masaż gorącymi kamieniami – do 60 minut cena 130 zł  

Wybranych partii ciała 30 minut cena 60 zł  

Masaż kamieniami to połączenie tradycyjnych technik masażu z użyciem gorących kamieni 
bazaltowych, podgrzanych do odpowiedniej temperatury. Masaż daje efekt niesamowitego 
odprężenia, relaksu, rozluźnienia mięśni, pobudzenia krążenia, przywraca wewnętrzną równowagę. 
Zabieg jest szczególnie polecany osobom narażonym na stres, przygnębionym i cierpiącym na bóle 
mięśniowe. Działa on bardzo kojąco na zmysły, reguluje sferę emocjonalną, łagodzi napięcie mięśni, 
poprawia pracę narządów wewnętrznych, pobudza mikro-krążenie krwi oraz likwiduje stres i 
niepokój.  

Masaż czekoladą do 50 minut – cena 110 zł  

Ujędrniający masaż na całe ciało, z użyciem czekolady na gorąco. Zabieg ten odżywia i regeneruje 
skórę, widocznie poprawiając jej jędrność i elastyczność. Ponadto, pobudza spalanie tkanki 
tłuszczowej. 

Relaksacyjny masaż twarzy do 30 minut – cena 45 zł  

 Jest zabiegiem głęboko relaksującym, łagodzącym napięcia fizyczne i psychiczne. Głównym celem 
masażu jest utrzymanie skóry i mięśni w stanie prawidłowej elastyczności. 

Rytualny masaż świecą częściowy ok 20 minut – cena 60 zł  

                                           całościowy ok 50 minut – cena 110 zł  

Masaż ten jest zmysłową ceremonią wykonywaną ciepłym olejkiem ze świecy. Jego niepowtarzalna 
formuła pozostawia skórę głęboko nawilżoną i jedwabiście miękką, przy tym gwarantuje niezwykłe 
doznania. Aromat i ciepło olejków wpłyną kojąco i relaksująco na ciało i duszę. 

 



 

 

 

 

Masaż miodem całego ciała ok 60 minut – cena 110 zł  

Masaż miodem jest idealnym masażem dla Pań, które chcą zadbać o swoją skórę stosując naturalne 
bogactwa, jakie dała nam natura. Cudowne właściwości miodu pszczelego poznano już w 
starożytnym Egipcie. Kąpiele w mleku i miodzie były ulubionymi stosowanymi przez piękną Kleopatrę. 

Piękne stopy do 60 minut – cena 70 zł  

Hydrosolny zabieg na pękające pięty i spody stóp zawierający składniki łagodzące podrażnienia. 
Zmiękcza, regeneruje i nawilża skórę stóp. Dzięki zabiegowi skóra stóp jest jedwabiście miękka i 
odżywiona.  

Delikatne dłonie do 60 minut – cena 70 zł  

Zabieg wygładzający przeznaczony do suchej skóry dłoni o działaniu odprężającym i głęboko 
nawilżającym, dzięki dodatkowemu zastosowaniu silnie regenerujących, bogatych w składniki 
odżywcze produktów. Peeling doskonale złuszcza martwy naskórek z dłoni, zmiękcza skórki wokół 
paznokci, wyraźnie wygładza i intensywnie nawilża. Zabieg parafinowy nadaje dłoniom wyjątkową 
miękkość. 

Peeling całego ciała do 45 minut – cena 80 zł  

Zabieg na ciało przeznaczony do walki z cellulitem do każdego rodzaju skóry. Skutecznie usuwa 
zrogowaciałą warstwę naskórka, pozostawiając ją gładką, elastyczną i miękką. Po zastosowaniu 
peelingu skóra jest odżywiona, wygładzona i napięta 

Peeling odchudzający całego ciała – do 45 minut cena 80 zł  

Algi zawierające aktywne substancje mają doskonałe zastosowanie w odchudzaniu. Peeling z algami 
pobudza metabolizm komórek, stymuluje przemianę materii i przyczynia się do usuwania złogów 
tłuszczu.  

Pielęgnacja twarzy do 60 minut cena 80 zł  

Zabieg nawilżająco-odżywczy dla każdego rodzaju skóry. Utrzymuje elastyczność, pobudza układ 
krwionośny i limfatyczny, co daje lepsze dotlenienie skórze. Dodatkowo złuszcza warstwę rogową 
naskórka i zapobiega powstawaniu zmarszczek. Polecany również dla mężczyzn.  

Jakkuzzi przy świecach z lampką wina – 60 min – 2 osoby – 90 zł  

Rytualny masaż z aromaterapią 

Masaż częściowy (20 min) cena: 50 zł 

Masaż całościowy (50 min.) cena: 90 zł 

To delikatny i pobudzający masaż przy użyciu stężonych olejków aromatycznych. Olejki dobieramy 
indywidualnie Masaż ten przynosi odprężenie, łagodzi napięcie mięśni, likwiduje stres i przywraca 
równowagę wewnętrzną. 

Rytualny masaż świecą 

Masaż częściowy (20 min.) cena: 60 zł 

Masaż całościowy (50 min.) cena: 110 zł 



 

 

Masaż ten jest zmysłową ceremonią wykonywaną ciepłym olejkiem ze świecy. Jego formuła 
pozostawia skórę głęboko nawilżoną i jedwabiście miękką, przy tym gwarantuje niezwykłe doznania. 
Aromat i ciepło olejków wpłyną kojąco i relaksująco na ciało i duszę. 

 

 

Masaż okolicy oczu ,Woskowanie uszu 

Masaż okolic oczu i kurzych łapek ,Czas trwania: 20 min. Cena: 30 zł 

Woskowanie uszu Cena: 40 zł. 

Niweluje opuchliznę, przynosi ukojenie zmęczonym oczom, wzmacnia sprężystość i elastyczność 
powiek i skóry wokół oczu. Spowalnia proces powstawania kurzych łapek, widocznie spłyca już 
istniejące. 

Dodatkowo polecamy masaże lecznicze: 

*masaż leczniczy dostosowany do wybranej jednostki chorobowej 

*masaż łagodzący bóle głowy, w tym ból migrenowy 

Masaż częściowy (30 min.), cena: 50 zł 

Masaż całościowy (50 min.), cena: 85 zł 


