
 1. Zabieg oczyszczająco-odżywczy 50 min 190 pln
Peeling kawitacyjny czyli oczyszczanie skóry za pomocą ultradźwięków, serum dostosowane do potrzeb skóry wprowadzane za pomocą sonoforezy oraz maska dostosowana do potrzeb skóry.

 2. Zabieg C-flush radiance rozświetlająco-przeciwzmarszczkowy 50 min 230 pln
Wprowadzenie za pomocą sonoforezy  15% jonów witaminy C . Skóra zostaje pobudzona do regeneracji i odbudowy, wyrównuje się koloryt skóry, wzmocnienie naczyń krwionośnych.  

 3. Zabieg Rossatore Xpress dla skóry naczyniowej i wrażliwej 50 min 250 pln
Redukcja intensywności zaczerwienienia skóry, poprawienie jej kolorytu oraz wzmocnienie. Po zabiegu skóra jest miękka, gładka i miła w dotyku.  

 4. Zabieg z użyciem 40% kwasu migdałowego 30 min 150 pln
Wyrównanie kolorytu skóry. Działanie przeciwzmarszczkowe.  Skóra staje się bardziej elastyczna, miękka i wygładzona. Działa antybakteryjnie. Zabieg można wykonywać niezależnie od pory roku. 

WELLNESS & BEAUTY
cennik i opis zabiegów

Kąpiel w pokoju piwnym

Aromatyczna, relaksacyjna kąpiel w bali. Stosowany do kąpieli Susz Piwny to w 100% naturalna mieszanka chmielu, drożdży i słodu
piwnego. Susz piwny zawiera bogaty zestaw witamin z grupy B oraz substancji mineralnych o właściwościach wygładzających,

ujędrniających i przeciwdziałających powstawaniu zmarszczek. Podczas kąpieli degustacja piw z naszego browaru. 
60 min      2 osoby   199 pln

1. Masaż klasyczny  55 min 245 pln/ 25 min 145 pln 
Pobudza tkankę skórną, mięśnie i stawy. Masaż rozluźnia napięte mięśnie oraz pozwala ukoić nerwy.

  
2. Masaż relaksacyjny  55 min 200 pln / 25 min 120 pln 

Jest niezwykle odprężający i rozluźniający. Prawdziwa uczta dla zmęczonego i zestresowanego ciała.  
 

3. Masaż bańką chińską  45 min 150 pln
Jest nieinwazyjną metodą walki z cellulitem. Redukuje tkankę tłuszczową, pobudza krążenie krwi, ujędrnia oraz pomaga pozbyć się toksyn z organizmu.  

 
4. Masaż gorącą czekoladą  55 min 230 pln

To  prawdziwa uczta dla ciała i zmysłów. Powoduje wydzielanie endorfin (hormonów szczęścia) i dodaje energii. Odżywia, nawilża oraz relaksuje.  
 

5. Masaż pleców gorącą czekoladą oraz maseczka czekoladowa na twarz dla dzieci  30 min 100 pln
 

6. Masaż Ajurwedyjski Abhyanga  60 min 245 pln
Głęboko relaksujący i oczyszczający masaż olejem. Stymuluje punkty witalne oraz kanały energetyczne regulując pracę narządów wewnętrznych.  

 
7. Masaż Lomi Lomi  60 min 245 pln

To tradycyjna hawajska metoda masażu, która przywraca równowagę ciała, duszy i umysłu.
 

8. Peeling ciała  25 min 100 pln 
Delikatnie złuszcza martwy naskórek i sprawia, że skóra staje się odświeżona i jedwabiście gładka. 

 
9. Peeling ciała z przemasowaniem   70 min 250 pln

 
10. Masaż stóp  25 min 100 pln 

Wzmacnia, uspokaja i odpręża. Oddziałuje na punkty refleksologiczne i przyspiesza usuwanie nagromadzonych w organiźmie toksyn.
 

11. Relaksujący masaż głowy  25 min 100 pln
Głęboko odpręża i poprawia kondycje skóry głowy 

 
12. Masaż twarzy, szyi i dekoltu  25 min 100 pln

 

Zabiegi na ciało

Zabiegi na twarz

Rezerwacje pod numerem 516 012 345 


