


AQUA+ - INTENSYWNE NAWILŻENIE
W zabiegu tym staramy się przywrócić naturalną równowagę wodną, dając skórze twarzy natychmiastowy blask i intensy-
wne uczucie świeżości. Kuracja polecana dla skóry odwodnionej, matowej, pozbawionej elastyczności i szorstkiej w dotyku. 
Sercem linii jest innowacyjny „Kompleks Intensywnie Nawilżający” składający się m.in. z kwasu hialuronowego 3D oraz kwasu 
hialuronowego o niskiej masie cząsteczkowej. Zastosowany dodatkowo olej Jojoba i ekstrakt z białej herbaty ma zbawienny 
wpływ na cerę z pierwszymi oznakami starzenia. 
W rozbudowanej wersji zabiegu specjalnej opiece poddajemy okolicę oczu.
Czas: 55 min.; Cena: 280/330 PLN (cena zabiegu z pielęgnacją okolicy oczu)

PURA+ - OCZYSZCZENIE I ODŚWIEŻENIE
Kuracja przeznaczona szczególnie dla skór zanieczyszczonych, tłustych z nadmiernym błyszczeniem strefy T, z rozszerzony-
mi porami i zaskórnikami. Kluczowe znaczenie w walce z zanieczyszczeniami i niedoskonałościami skóry ma zastosowanie 
wyselekcjonowanych składników aktywnych m.in.: ekstraktu z różowego grejpfruta, glinki zielonej i tlenku cynku w nek-
tarze, kremie i w masce, które są aplikowane podczas zabiegu. Składniki te mają za zadanie kontrolować pracę wydzielniczą 
gruczołów, rozprzestrzenianie się bakterii, redukując błyszczenie i widocznie rozszerzone pory, nadając skórze świeży i spójny 
wygląd. W rozbudowanej wersji zabiegu specjalnej opiece poddajemy okolicę oczu.
Czas: 55 min.; Cena: 280/330 PLN (cena zabiegu z pielęgnacją okolicy oczu)

DOLCE+ - ŁAGODZENIE I ODŻYWIENIE
Specjalnie skomponowane składniki aktywne m.in. ekstrakt z czarnej jagody i porzeczki, aloes, masło shea dają natychmias-
towy efekt ukojenia  skóry wrażliwej i skłonnej do zaczerwienień. Kuracja przywraca równowagę funkcji skóry, przyczyniając 
się do zmniejszenia jej nadwrażliwości. Dzięki temu skóra pozostaje wyjątkowo miękka i rozświetlona. Efektem zabiegu jest 
wzmocnienie odporności na czynniki zewnętrzne, zmniejszenie zaczerwienienia oraz przywrócenie komfortu i świeżości 
skórze. W rozbudowanej wersji zabiegu specjalnej opiece poddajemy okolicę oczu.
Czas: 55 min.; Cena: 280/330 PLN (cena zabiegu z pielęgnacją okolicy oczu)

VITA + - POPRAWA WITALNOŚCI SKÓRY
Zabieg łączący w sobie działanie regenerujące i ujędrniające kolagenu pochodzenia biotechnologicznego, lipidów ideal-
nie kompatybilnych ze skórą i naturalnych olei: z kiełków pszenicy oraz ze słodkich migdałów. Składniki skoncentrowane 
w ampułce, masce oraz kremie w połączeniu z masażem poprawiają gęstość, witalność i elastyczność skóry, minimalizują 
zmarszczki mimiczne oraz odbudowują zaburzoną barierę hydrolipidową skóry. W rozbudowanej wersji specjalnej opiece 
poddajemy okolice  oczu.
Czas: 55 min.; Cena: 280/330 PLN (cena zabiegu z pielęgnacją okolicy oczu)

Pielęgnacja twarzy



Pielęgnacja twarzy
PRIMALUCE EXFORADIANCE – ZŁUSZCZENIE I ROZŚWIETLENIE
Sekwencyjny zabieg złuszczający, dzięki kwasom PHA-AHA oraz AHA rozwiązuje problemy szorstkości i pogrubiania się 
naskórka, starzenia, nadmiernej pigmentacji i zanieczyszczeń skóry oraz stymuluje ją do odbudowy.   Efekt to głęboko 
oczyszczona, wygładzona, odświeżona, rozświetlona i rozjaśniona cera. Stężenia złuszczających fluidów są dobierane indy-
widualnie.  W rozbudowanej wersji specjalnej opiece poddajemy okolice  oczu.
Czas: 55 min.; Cena: 280/330 PLN (cena zabiegu z pielęgnacją okolicy oczu)

O2 RELAX – DOTLENIENIE I ODPRĘŻENIE
Niezwykły zabieg o działaniu dotleniającym, nawilżającym i dodającym skórze energii. Witaminy piękna C + E, minerały, 
żywa woda oraz molekuły czystego tlenu, oczyszczą, rozświetlą i zenergetyzują nawet najbardziej matową skórę czyniąc 
ją jednolitą i zharmonizowaną. Dzięki temu zabiegowi skóra nabierze głębokiego oddechu,  znikną oznaki zmęczenia, cera 
stanie się promienna, zrewitalizowana i gładka. W rozbudowanej wersji specjalnej opiece poddajemy okolice  oczu.
Czas: 55 min.; Cena: 290/340 PLN (cena zabiegu z pielęgnacją okolicy oczu) 

DE-OX – ZABIEG ANTYOKSYDACYJNY Z WITAMINĄ C
Rozjaśniająco-odmładzający zabieg, który dzięki trzem typom witaminy C regeneruje, rozświetla, poprawia gęstość skóry 
oraz chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi. Zastosowanie unikalnej maski peel-off pomaga zrewitalizować  skórę, przy-
wraca świeżość i promienny blask poszarzałej i zmęczonej cerze. Całość zabiegu przepleciona jest sekwencjami masażu 
zwiększającego wchłanianie składników aktywnych, nasilającego działanie odmładzające, drenujące i detoksykujące. 
Czas: 55 min.; Cena: 420 PLN

 
LIFTING CODE – LIFTING Z WYPEŁNIENIEM ZMARSZCZEK
Kod piękna natury - zabieg liftingująco-wypełniający. Dzięki kompleksowi napinającemu, ekstraktowi z alg antarktycznych, 
boosterowi kwasu hialuronowego i polimerom wypełniającym, następuje widoczna odnowa naskórka, wypełnienie 
zmarszczek oraz napięcie skóry. Modelujący masaż poprawia owal twarzy oraz jej proporcje.  Zwieńczeniem zabiegu jest 
liftingująca maska z kolagenem pochodzenia naturalnego. Po zabiegu skóra jest nie tylko napięta ale też nawilżona i odży-
wiona – naturalnie piękna bez skalpela.
Czas: ok. 75 min.; Cena: 470 PLN

AGE BEAUTY SECRET – EKSKLUZYWNY ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-MODELUJĄCY
Unikalne połączenie 3 składników aktywnych (bioaktywny peptyd, alga Undaria, komórki macierzyste z pomidora), now-
oczesnego systemu uwalniania energii jonowej oraz technologii mozaikowej wpływa na ujednolicenie cery, wygładzenie 
zmarszczek poprzez przywrócenie skórze gęstości oraz zwiększenie ochrony przed uszkodzeniami wywołanymi upływem 
czasu i czynnikami zewnętrznymi. Kuracja niezbędna dla skóry dojrzałej, zmęczonej, matowej aby obudzić witalny kod skóry. 
Zabieg ten to pielęgnacja działająca bezpośrednio na oznaki starzenia, takie jak zmarszczki, utrata napięcia i elastyczności 
aby przywrócić skórze twarzy naturalną jędrność i blask.
Czas: ok. 75 min.; Cena: 510 PLN



REGENERACYJNY ZABIEG ZE ŚLUZEM ŚLIMAKA
Połączenie nisko- i wysokocząsteczkowego kwasu hialuronowego oraz najwyższej jakości śluzu ślimaka (98,2%) i oleju Jojoba 
Bio intensywnie pielęgnuje i regeneruje skórę. Po zabiegu skóra uzyskuje wygładzenie, nawilżenie, poprawę elastyczności. 
Zastosowanie w zabiegu śluzu ślimaka działa też wspomagająco przy gojeniu ran, rozjaśnieniu blizn oraz walce z trądzikiem. 
W rozbudowanej wersji zwieńczeniem zabiegu jest maska biocelulozowa, ampułka, płat biocelulozowy na szyję lub dekolt 
oraz drenujący kriomasaż okolic oczu.
Czas: 25/55 min; Cena: 150/280 PLN

WEGAŃSKI ZABIEG DOBRANY DO POTRZEB SKÓRY
Pielęgnacyjny zabieg indywidualnie dobierany do potrzeb skóry: dla cery  suchej i wrażliwej / z niedoskonałościami / od-
mładzający i na pierwsze oznaki starzenia. Proponowane kuracje zawierają kombinacje naturalnych i  wegańskich skład-
ników aktywnych wraz z  oczyszczaniem, serum, maską lub masażem twarzy. Celem zabiegów jest działanie na konkretne 
problemy oraz poprawę wyglądu i kondycji skóry.
Czas: 25/55 min; Cena: 150/280 PLN

ODMŁADZAJĄCY KRIOZABIEG NA OKOLICE OCZU
To unikatowe i wielopoziomowe połączenie działania kriomasażu, ultradżwięków i drenażu limfatycznego okolic oczu 
sprawia, że zdecydowanie poprawia się jędrność skóry, niwelowane są drobne zmarszczki, zasinienia oraz obrzęki. 
Zwieńczeniem zabiegu są chłodzące maseczki żelowe pod oczy, zawierające witaminy C i E, przeciwutleniacze, kwasy ome-
ga oraz substancje odżywcze pochodzenia roślinnego.
Czas: 45 min; Cena: 190 PLN

DO ZABIEGU NA TWARZ WYPRÓBUJ SPECJALISTYCZNĄ AMPUŁKĘ :
 - Radiant 20% wit.C – rozświetlenie i rozjaśnienie skóry                                                                                               99 PLN
 - Hyaluronic – redukcja zmarszczek, głębokie nawilżenie                                                                                            99 PLN
 - Extreme Firmness+ - ujędrnianie, odmładzanie                                                                                                          109 PLN

Ampułki PBSerum to produkty kosmetyczne z farmaceutycznym efektem.

Pielęgnacja twarzy



PEELING 100% NATURY
Mieszanka kryształków soli morskiej i naturalnego oleju ze słodkich migdałów doskonale usuwa zrogowaciałe komórki 
naskórka, jednocześnie nawilżając i wygładzając skórę. Idealne przygotowanie do dalszej pielęgnacji ciała.
Czas: 25 min.; Cena: 130 PLN

ODPRĘŻAJĄCA KĄPIEL STÓP
Ekskluzywna, cytrusowa  kąpiel stóp, peeling i następujący po nim masaż, doskonale usuwają zmęczenie i zwiększają 
pozytywny przepływ energii w ciele. Kąpiel ta doskonale oczyszcza i odżywia suchą skórę stóp a relaksujący masaż 
przywraca komfort zmęczonym czy opuchniętym stopom.
Czas: 45 min.; Cena: 160 PLN

Zabiegi uzupełniające



„BODY CONCEPT” - ZABIEG UJĘDRNIAJĄCO-DRENUJĄCY 
Kuracja zawierająca doskonałe formuły niwelujące zmiany skóry powstałe na skutek cellulitu, nadwagi, utraty jędrności oraz obrzęków. 
Pierwszy etap to rewitalizujący peeling solny, który wygładza, odnawia ciało i dodaje skórze blasku. Kolejnym krokiem jest aplikacja morsk-
iego błota drenującego, które dzięki wysokim zdolnościom osmotycznym oraz uwalnianym składnikom aktywnym efektywnie minimalizuje 
skórkę pomarańczową. Kulminacyjną częścią zabiegu jest ujędrniający masaż na bazie uelastyczniającego olejku. Kombinacja minerałów 
z Morza Martwego, alg, escyny, oleju arganowego i ekstraktu z miłorzębu niweluje problem zatrzymywania wody, widoczności cellulitu i 
zapewnia skórze miękkość i nawilżenie. Efekt to odnowa, drenaż i ujędrnienie ciała.
Czas: 85 min.; Cena: 350 PLN

„DIETETIK” – ODŻYWIENIE SKÓRY I CELLULIT POD KONTROLĄ
Zabieg został opracowany dla zintensyfikowania lipolizy i zwalczenia stanu zapalnego tkanki tłuszczowej/cellulitu oraz w celu odżywienia 
i ujędrnienia ciała. Pierwszy etap to karmelowy peeling z kryształkami cukru usuwający martwe komórki naskórka i zwiększający wnikanie 
w głąb tkanek aktywnych składników wyszczuplających i ujędrniających. Kolejnym krokiem jest miejscowa aplikacja bogatego w kofeinę 
i składniki modelujące serum, stymulującego spalanie tłuszczów. Kulminacyjną częścią zabiegu jest masaż z użyciem pasty wyszczupla-
jącej, która dzięki wysokim stężeniom składników aktywnych, zwalcza nadmiar tkanki tłuszczowej. W rozszerzonej wersji zabiegu masaż 
poprzedzony jest okładem z pasty  na całe ciało tak by zmaksymalizować odchudzające i odżywcze działanie. Całości towarzyszy niezwykle 
przyjemny karmelowo-śmietankowy aromat. Efektem  jest smuklejsza sylwetka, wyszczuplenie, odżywienie i ujędrnienie skóry.
Czas: 55/85 min.; Cena: 300/350 PLN

RYTUAŁ JOJOBA
Zastosowany w zabiegu olej Jojoba Bio jest doskonałym antyoksydantem, nawilża suchą skórę, zmiękcza ją, łagodzi podrażnienia i stany 
zapalne. Relaksujący masaż poprzedzony jest solnym peelingiem ciała. Rozszerzeniem rytuału jest lekka maska kaolinowa, która koi, nawilża 
i uzupełnia minerały w skórze. Pomimo swej delikatnej postaci usuwa zanieczyszczenia, wygładza i uelastycznia. W rozszerzonej wersji za-
biegu istnieje możliwość wymiany maski na dłuższy masaż ciała. 
Czas: 55/85 min.; Cena: 250/300 PLN

Pielęgnacja twarzy

Pielęgnacja ciała



RYTUAŁ ARGANOWY
Szlachetny olej Arganowy Bio zwany eliksirem młodości stanowi bazę tego odmładzającego rytuału w połączeniu z solnym peelingiem ciała. 
Zawarte w nim antyoksydanty i witamina E przeciwdziałają starzeniu się skóry, a nienasycone kwasy tłuszczowe odbudowują jej barierę 
ochronną. Rozszerzeniem zabiegu będzie zastosowanie rewitalizującej maski na ciało, która ma silne działanie regenerujące, oczyszczające 
oraz ujędrniające. Jest bezpieczna w użyciu dla każdego typu cery, także wrażliwej. Istnieje możliwość wymiany maski na dłuższy masaż ciała.
Czas: 55/85 min.; Cena: 290/340 PLN

WEGAŃSKI PIĘLĘGNACYJNY RYTUAŁ NA CIAŁO
Wprowadzeniem do rytuału jest oczyszczająca, cytrusowa kąpiel stóp w Strefie Relaksu. Kolejny krok to odnawiający i odświeżający peeling 
pomarańczowy  z witaminą C o innowacyjnej nietłustej formule, opartej na naturalnym cukrze oraz mielonych pestkach kokosa. Zwieńczeni-
em zabiegu jest aplikacja wegańskiego, bogatego w składniki aktywne balsamu oczyszczającego lub masła do ciała o słodkim zapachu 
żurawiny, które odżywia skórę i poprawia jej barierę hydrolipidową. Kompozycja naturalnego masła shea, oleju arganowego, oleju jojoba, 
oleju z kiełków pszenicy i oleju ze słodkich migdałów długotrwale nawilża, uelastycznia i regeneruje skórę. Obecny w składzie olej żuraw-
inowy ma działanie przeciwrodnikowe, regenerujące i wygładzające.. Cały rytuał poprzeplatany jest dźwiękami gongów tybetańskich, 
dzwonków Shanti i szumu deszczu.
Czas: 75 min.; Cena: 310 PLN

Pielęgnacja ciała



KLASYCZNY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA
Masaż klasyczny to zabieg terapeutyczny, w którym wykorzystuje się najwięcej technik opracowujących mięśnie. Szczegól-
nie dobry efekt przynosi on w stanach napięcia, bólów pleców i kręgosłupa spowodowanych przemęczeniem oraz stresem.
Czas: 55 min.; Cena: 210 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY 
Relaksacyjny masaż jest idealnym sposobem aby zniwelować zmęczenie zarówno fizyczne jak i psychiczne. 
Delikatne, spokojne, harmonijne ruchy niesamowicie odprężają, pobudzają naturalną energię i witalność.
Czas: 55 min.; Cena: 200 PLN

MASAŻ CZĘŚCIOWY 
Masaż klasyczny lub relaksacyjny skoncentrowany na wybranym obszarze ciała.
Czas: 25 min.; Cena: 130 PLN

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI 
Odprężający masaż z użyciem gorących bazaltowych kamieni. Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi technikami 
masażu manualnego powoduje głębokie rozluźnienie mięśni, relaks dla zmęczonego ciała i umysłu oraz przywraca praw-
idłowy przepływ energii w ciele. Polecany szczególnie dla osób zestresowanych i lubiących ciepło.
Czas: 55 min.; Cena: 230 PLN

MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY 
Niezwykle relaksujący masaż z użyciem naturalnych olejków eterycznych to odnowa dla ciała i duszy. Wprowadzeniem do 
zabiegu jest rytuał doboru aromatu  tak by, przyjemność płynąca z wdychania woni olejku wspomagała jego dobroczynne 
działanie na cały organizm i kondycję psychofizyczną. Aromaterapia stosowana jest od tysiącleci by skutecznie działać na 
schorzenia ludzkiego organizmu. Po masażu ciało jest ukojone a umysł wraca do równowagi.
Czas: 55 min.; Cena: 240 PLN

AKSAMITNY MASAŻ ŚWIECĄ
Ekskluzywny masaż  pielęgnacyjny, niezwykle relaksujący ciało i zmysły. Specjalna świeca do masażu wykonana jest z na-
jwyższej jakości składników a zawartość olejku z kokosa, kiełków soi i wosku pszczelego pozostawiają skórę odżywioną i 
wygładzoną. Po rozpuszczeniu świeca zamienia się w olejek do aromatycznego masażu ciała, który nawilża skórę i pozost-
awia ją jedwabistą w dotyku. Kolekcja świec do masażu została stworzona zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
Umożliwia każdemu wybór własnej aromatycznej świecy, najlepiej podkreślającej jego osobisty styl.
Czas: 55 min.; Cena: 240 PLN

Masaże



MASAŻ BAMBUSAMI
Egzotyczny masaż łączący techniki manualne  z użyciem bambusowych pałeczek. Intensywne doznania podczas zabiegu 
dają przyjemność oraz rozluźnienie nawet najbardziej spiętym mięśniom. Dodatkowym efektem jest drenaż, modelowanie 
sylwetki i działanie antycellulitowe. Po masażu ciało jest głęboko odprężone i lekkie.
Czas: 25/55 min.; Cena: 160/240 PLN

INTENSYWNY MASAŻ ANTYCELLULITOWY
Energiczny masaż ujędrniająco-modelujący może być połączony z masażem bańką chińską lub rollerami. Masaż ten posi-
ada również działanie drenujące dzięki czemu wzmaga krążenie krwi i limfy w organizmie ułatwiając jego detoksykację. By 
przyśpieszyć i wzmocnić efekt masażu dobierz specjalistyczną ampułkę, zwalczającą główne przyczyny i objawy cellulitu - 
PBSerum Drain/Slim lub ampułkę silnie ujędrniającą – PbSerum Lift.
Czas: 25/55 min.; Cena: 150/230 PLN (ampułka do masażu 69/79/119 PLN)

MASAŻ SPORTOWY
Masaż usprawnia przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, przyspiesza krążenie limfy, a co za tym idzie zwiększa dopływ 
substancji odżywczych do mięśni, szybciej usuwa zbędne produkty przemiany materii i wspomaga procesy regeneracyjne. 
Pozwala zwalczyć skutki zmęczenia spowodowane wysiłkiem fizycznym. Usuwa objawy napięcia mięśni oraz szybko pod-
wyższa zdolność do pracy całego organizmu.
Czas: 25/55 min.; Cena: 150/230 PLN

WEGAŃSKI RYTUALNY MASAŻ CIAŁA
Rytualny, odprężający masaż ciała, głowy oraz stóp, poprzedzony oczyszczającą, cytrusową kąpielą stóp. Zastosowanie we-
gańskiego aromatycznego olejku ze słodkich migdałów działa zmiękczająco i odżywczo na skórę. Aromatyczna kompozycja 
zapachowa oraz spokojne techniki masażu dają głębokie odprężenie ciała i umysłu. Masażowi towarzyszą dźwięki mis ty-
betańskich oraz dzwonków Shanti.
Czas: 75 min.; Cena: 290 PLN

RYTUALNY MASAŻ TWARZY / LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY ANTI-AGING
Masaż może być wykonany w dwóch wariantach do wyboru:
- Holistyczny masaż obejmujący twarz, głowę, szyję i kark połączony z pielęgnacyjnym działaniem olejów i łagodzącymi 
emocje dźwiękami dzwonków Shanti.
- Intensywny masaż liftingujący z zastosowaniem technik poprawiających sprężystość mięśni i skóry twarzy.
Czas: 25 min.; Cena: 130 PLN

Masaże



RELAKSUJĄCY/LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU SZKLANYMI KULAMI 
Masaż ten to połączenie manualnego masażu twarzy z masażem szklanymi kulami. Gładkość szklanych kul i płynne ruchy 
podczas masażu dają efekt głębokiego odprężenia i liftingu twarzy, delikatnie stymulując skórę i mięśnie. Podczas masażu 
płyn znajdujący się w kulach kojąco przelewa się, bulgocze co dodatkowo potęguje efekt relaksu. Masaż może być wykona-
ny także w wersji krio, w której kule spełnią rolę chłodzącą, wspomagając likwidację obrzęków oraz zwężając pory.
Czas: 25 min.; Cena: 130 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY STÓP Z ELEMENTAMI REFLEKSOTERAPII
Ten wyjątkowy, odprężający masaż wzbogacony o elementy refleksologii wpływa na poprawę samopoczucia, daje uczucie 
lekkości i relaksuje.
Czas: 25 min.; Cena: 130 PLN

DO KAŻDEGO Z MASAŻY MOŻESZ WYPRÓBOWAĆ SPECJALISTYCZNĄ AMPUŁKĘ:
 - Ampułka DRAIN - walka z obrzękami i zatrzymywaniem wody                                                                               69 PLN
 - Ampułka SLIM - skuteczna przy zwalczaniu cellulitu i nadmiaru tłuszczu                                                              79 PLN
 - Ampułka LIFT - efektywna kuracja dla skóry wiotkiej                                                                                                 119 PLN

Masaże



OFERTA STANDARD- SEANS 55 MINUT: 
 - dla jednej osoby 50 PLN, 
 - dwie osoby 45 PLN/osoba, 
 - trzy do sześciu osób 40 PLN/osoba.

W cenie zawarte jest korzystanie z całej Strefy Saun i Łaźni (strefa relaksu, podgrzewane ławy, sauna sucha, sauna parowa, fontan-
na lodowa, caldarium), a także: pareo, ręcznik, klapki, wellnesowa herbata lub owocowy drink (bezalkoholowy), woda mineralna i 
zdrowe przekąski.

OFERTA VIP  - STREFA SAUN I ŁAŹNI NA WYŁĄCZNOŚĆ - SEANS 55 MINUT:
 - dla jednej osoby 130 PLN, 
 - dwie osoby 100 PLN/osoba, 
 - trzy do dziesięciu osób 80 PLN/osoba.

Każda następna rozpoczęta godzina jest tańsza o 10 %.

W cenie zawarte jest korzystanie z całej Strefy Saun i Łaźni (strefa relaksu, podgrzewane ławy, sauna sucha, sauna parowa, fontan-
na lodowa, caldarium), a także: pareo, ręcznik, klapki, wellnesowa herbata lub owocowy drink (bezalkoholowy), woda mineralna, 
zdrowe przekąski i talerz świeżych owoców. 

POBYT W STREFIE RELAKSU UMILIĆ MOŻNA POPRZEZ WYBRANIE SPECJALNIE SKOMPONOWANYCH ZABIEGÓW DO SAMODZIEL-
NEGO WYKONANIA W SAUNIE PAROWEJ:
Intensywna Kuracja – zabieg na twarz      Czas: 20 min.;    Cena: 60 PLN 
Intensywna kuracja – maska na włosy      Czas: 20 min.;    Cena: 60 PLN
Intensywna kuracja wygładzająca ciało    Czas: 25 min.;    Cena: 80 PLN  (dostępne w opcji VIP)

Strefa saun i łaźni 



Manicure

Manicure hybrydowy / + hard                                                                                                                                                Czas ok. 90 min.;                  Cena: 130/150 PLN
Manicure Spa De Luxe ( peeling, masaż/maska, manicure hybrydowy)                                                Czas ok 120 min.;               Cena: 200 PLN
Manicure biologiczny / + odżywka                                                                                                                     Czas ok. 40/50 min.;                 Cena: 80/100 PLN
Manicure klasyczny / + odżywka                                                                                                                         Czas ok. 60 min.;                    Cena: 100/120 PLN
Manicure japoński                                                                                                                                                      Czas ok. 60 min.;                                                   Cena: 130 PLN
Manicure dla mężczyzn                                                                                                                                             Czas ok. 60 min.;            Cena: 100 PLN
Ściągnięcie hybrydy/ żelu                                                                                                                                                        Czas ok. 30 min.;                   Cena: 30/50 PLN



Vanilla Spa jest oficjalnym Ambasadorem marki Bioline Jato  na Małopolskę

Niebieski Art Hotel&Spa
Kraków , ul.Flisacka 3
tel. +48 12 297 40 04

biurospa@vanillaspa.pl
www.vanillaspa.pl


