Zabiegi na ciało

Masaże

Peeling ciała - 110,00 zł / 25 min

SPA Masaż

Jedwabny peeling o świeżym, owocowym zapachu. Koktajl
energii, efektywnie złuszcza naskórek i pobudza zmysły.

Relaksacyjny masaż ciała Poprzedzony peelingiem.
200,00 zł / 70 min

Truskawkowe LOVE – relaks i nawilżenie

Masaż relaksacyjny 80,00 zł / 25 min
Masaż relaksacyjny 120,00 zł / 50 min
Masaż twarzy 80,00 zł / 25 min
Masaż stóp 80,00 zł / 25 min

Obłędnie aromatyczne zabiegi regenerujące i intensywnie
nawilżające do ciała. Słodki i uwodzicielski zapach naturalnych
truskawek pobudza zmysły i działa niezwykle relaksująco.
Doskonała propozycja zabiegów dla skór odwodnionych,
potrzebujących natychmiastowego nawilżenia i odbudowy.

190,00 zł | 50 min
z masażem relaksacyjnym 260,00 / 70 min

Masaż gorącymi kamieniami
190,00 zł / 50 min
90,00 zł / 25 min

JOGODA – zabieg odżywczy i ujędrniający

Masaż głęboko uzdrawiający. Daje poczucie relaksu,
pozwalając na uwolnienie stresu nagromadzonego w ciele
masowanej osoby. Ciepło kamieni pobudza krążenie
pozwalając na większą intensywność masażu

Niezwykle aromatyczne, relaksujące i odżywcze rytuały do
ciała z obłędnym aromatem słodkich jagód. Działają
odżywiająco, ujędrniająco i wygładzająco na skórę. Idealne dla
osób, które pragną głębokiego relaksu oraz zabiegów
ujędrniających i wygładzających skórę.

190,00 zł | 50 min
z masażem relaksacyjnym 260,00 / 70 min
ZŁOTO, MIÓD I MLEKO – zabieg intensywnie
regenerujący,
Luksusowe i regenerujące rytuał SPA do całego ciała bazujące
na aromacie miodu, mleka oraz połyskujących złotych
drobinek. Dzięki zawartości naturalnych i
wyselekcjonowanych składników aktywnych działają
intensywnie regenerująco, wygładzająco i odżywiająco na
skórę. Idealne dla osób, które chcą poczuć się wyjątkowo,
luksusowo i w najlepszy sposób zadbać o swoją skórę.

Masaż bańkami chińskimi
130,00 zł / 50 min
80,00 zł / 25 min
Masaż odchudzający i antycellulitowy. Wykorzystuje on
metodę próżniowego zasysania skóry i znajdujących się pod
nią tkanek, doskonale poprawia ich ukrwienie, wyraźnie
zmniejszając nie tylko skórkę pomarańczową, lecz także
rozstępy.

210,00 zł |50 min
z masażem relaksacyjnym 300,00 / 70 min

KIDS SPA
Aksamitna maska algowa - 50,00 zł / 20 min
Do cery tłustej i z problemami ( 12-18 lat)
Pomarańczowy Raj - 50,00 zł / 20 min
Orzeźwiający masaż plecków
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Egostyle Antypollution – 160,00 zł / 50 min

Maski algowe na twarz
Women’s Bliss Peel Off Mask 70,00 zł / 25 min
„Maska Hormonu szczęścia”- betaphroline to roślinny
wyciąg, który stymuluje wydzielanie beta-endorfinyhormonu odpowiedzialnego za uczucie szczęścia. Algi
laminaria odpowiadają za działanie nawilżające.

Anti-wrinkle Peel Off Mask 70,00 zł / 25 min
Zapobiega zmarszczkom mimicznym. Zawiera wyciąg z
Lola Implexa- zielonej algi, która poprawia jędrność i
gęstość skóry oraz działa rozkurczająco na napięte
mięśnie twarzy, dzięki czemu pomaga zapobiec
zmarszczkom mimicznym.

Zabieg nawilżający. Zwalcza niekorzystny wpływ
środowiska zewnętrznego na skórę, niweluje stres
i zmęczenie. Wzmacnia naturalną barierę ochronną
skóry, zmniejsza nadwrażliwość i reaktywność. Skóra
odzyskuje napięcie, gładkość i zdrowy koloryt. Zabieg
nawilżający dla kobiet.

Cellular Balans -130,00 zł / 50 min
Zabieg oczyszczający. Zastosowane ekstrakty roślinne
działają przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Zabieg
skutecznie wzmacnia odporność mechaniczna skóry,
wycisza pracę gruczołów łojowych, zmniejsza wrażliwość
i skłonność do stanów zapalnych. Również dla cer
wrażliwych.

Algowe przyjemności- 130,00 zł / 50 min
Masaż twarzy + maska algowa

Cellular Filler- 140,00 zł / 50 min
Zabieg przeciwzmarszczkowy

Zabiegi na twarz

Dla cery pozbawionej jędrności i sprężystości. Składniki
aktywne zabiegu (system lipidów) naprawia strukturę
skóry, chroni przed toksynami, zwiększa ilość kwasu
hialuronowego.

Vitamina Revitalisant - 220,00 zł / 50 min
Zabieg dotleniający -dotleniająca moc witamin.
Dotlenia, witalizuje i wzmacnia naskórek, chroni przed
procedurami fotostarzenia, wyrównuje koloryt,
stymuluje procesy odnowy komórkowej. Idealny zabieg
na każdą porę roku, polecany szczególnie w okresie
jesienno-zimowym.

DAY SPA Rytuały 3 zabiegów
Rytuał regenerujący - 290,00 zł
Zabieg na ciało Jagoda, Maska algowa na twarz, Masaż
relaksacyjny 25 min. (ok. 2 godziny)

Egostyle Men – dla mężczyzn - 160,00 zł / 50 min

Rytuał relaksacyjny - 300,00 zł

Zwalcza niekorzystny wpływ środowiska zewnętrznego
na skórę, niweluje stres i zmęczenie. Wzmacnia
naturalną barierę ochronna skóry, wyrównuje ubytki
wilgoci. Skóra odzyskuje gładkość i zdrowy wygląd.
Kosmetyki dopasowane do cery męskiej.

Rytuał na ciało i twarz - 410,00 zł

Truskawkowe Love, Relaksacyjny masaż 25 min, Algowe
przyjemności ( ok. 2,5 godziny)
Złoto miód i mleko, zabieg dotleniający - Vitamina ,
Masaż relaksacyjny 25 min. (ok. 3 godziny)
Czas trwania zabiegów/ masaży obejmuję również czas na
przygotowanie się do zabiegu i jego zakończenie, a w
przypadku zabiegów na twarz, również demakijaż.
Bez kosztowna anulacja zabiegu z min. 24 godzinnym
wyprzedzeniem, po tym terminie klient zostanie obciążony
50% wartością zamówionego zabiegu
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