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CHWILA WYTCHNIENIA
PAKIET ZAWIERA:

• Rytuał liftingująco - modelujący dla skóry dojrzałej. 
Skuteczny zastrzyk młodości, który zapewnia 
natychmiastowy efekt liftingu. Skóra odzyskuje swoją 
naturalną gęstość i elastyczność, a owal twarzy staje się 
regularny. Efektywność zabiegu potęguje masaż modelujący 
wykonany bańką liftingującą Morpho Cup.
• Masaż aromatyczny pleców - wyjątkowy masaż 
relaksacyjny z wykorzystaniem masła Shea, które odmładza, 
nawilża i regeneruje skórę.
• Peeling ciała - zabieg złuszczająco-odżywczy.

czas trwania zabiegów: ok. 110 min
cena: 479 PLN

MĘSKIE SPA
PAKIET ZAWIERA:

• Masaż klasyczny - idealny masaż dla osób potrzebujących 
relaksu, odprężenia i poprawy samopoczucia.
• Ocean Treatment for Men - zabieg na twarz energetyzująco-
nawilżający dla mężczyzn.
• Kąpiel parafinowa dłoni - zabieg regenerujący na dłonie.

czas trwania zabiegów: ok. 50 min
cena: 479 PLN

CZEKOLADOWA POKUSA
PAKIET ZAWIERA:

• Peeling Ciała - pachnący czekoladą peeling cukrowy, który 
wygładzi i oczyści skórę, a jednocześnie intensywnie ją 
nawilży.
• Maska czekoladowa na ciało - Działa wyszczuplająco, 
likwiduje cellulit, wygładza, ujędrnia i nawilża skórę.  Wyciąg z 
ziaren kakaowca pobudza organizm do produkcji endorfin 
tzw. hormonów szczęścia, które odpowiadają za wyśmienite 
samopoczucie. Okład o konsystencji kremowej i ciepłej 
czekolady modeluje sylwetkę, eliminuje stres, relaksuje ciało i 
zmysły dodając energii i witalności.
• Relaksacyjny masaż całościowy na olejku czekoladowym, 
który rozpieszcza zmysły i działa aromaterapeutycznie.

czas trwania zabiegów: ok. 100 min
cena: 419 PLN

EGZOTYCZNE SPA
PAKIET ZAWIERA:

• Kokosowy peeling ciała - olej i miąższ z kokosa są 
najlepszym, naturalnym preparatem do pielęgnacji skóry. 
Poprawiają jej wygląd dzięki unikalnej kombinacji zawartych 
w nich nasyconych kwasach tłuszczowych i ich 
przeciwstarzeniowym właściwościom. 
• Masaż Bambusem - intensywny masaż całego ciała. 
Wykorzystanie techniki masażu bambusem pomaga dotrzeć 
do miejsc szczególnie zmęczonych. Po masażu mięśnie są 
zrelaksowane, zastoje limfatyczne zostają odprowadzone. 
Masaż bambusowy regeneruje i wspaniale rewitalizuje 
organizm. Poprawia estetykę ud, talii i pośladków.
• Masaż twarzy - delikatne ruchy pobudzają mikrokrążenie, 
dzięki czemu skóra staje się lepiej dotleniona i odżywiona. 
Napięcia znikają, a twarz promienieje swoim naturalnym 
pięknem.

czas trwania zabiegów: ok. 100 min
cena: 399 PLN

KAŻDY PAKIET ZAWIERA:
• Dostęp do Strefy Aqua
• Szlafrok
• Ręcznik
• Parking

• Do wyboru: lampka wina, kawa, herbata lub świeżo wyciskany sok
• 10% zniżki na wszystkie masaże, zabiegi na ciało oraz zabiegi na twarz 

(rabat nie obejmuje oferty promocyjnej)
• 10% zniżki na usługi gastronomiczne 

(rabat nie obejmuje oferty promocyjnej)
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