Oferta SPA dla firm
Pozwól nam o siebie zadbać…
PIELĘGNACJA TWARZY

KAWIOROWY LUKSUS
30 min - 99 PLN
Luksusowy zabieg ujędrniający i głęboko nawilżający skórę.
Dzięki silnie przeciwutleniającym białkom zawartym w kawiorze
wygładza zmarszczki, poprawia kondycję i przywraca skórze blask.
ROZŚWIETLAJĄCY DOTYK
30 min - 99 PLN
Efektem zabiegu jest natychmiastowe rozświetlenie i upiększenie
skóry. Jej struktura i napięcie ulegają poprawie, dzięki zastosowaniu
skoncentrowanych komponentów pielęgnacyjnych.
ODMŁADZAJĄCA MOC WITAMINY C 30 min - 99 PLN
W tym dotleniającym, przeciwzmarszczkowym zabiegu połączonym
z masażem twarzy i głowy wykorzystywane są składniki bogate w
przeciwutleniacze, zawierające naturalne algi Spirulina, białka,
minerały, ekstrakty roślinne, a także skoncentrowane ampułki
witaminy C. Po zabiegu skóra staje się wyraźnie młodsza i gładsza.
MĘSKI ŚWIAT
30 min - 99 PLN
Terapeutyczne oczyszczanie twarzy przeznaczone do pielęgnacji
męskiej skóry. W trakcie zabiegu wykonywany jest rozluźniający
masaż twarzy oraz nakładana oczyszczająca maska, która łagodzi
podrażnienia oraz oczyszcza i zwęża pory.
TOX PEEL
30 min - 99 PLN
Kompletny zabieg liftingujący i peeling w jednym, będący
skuteczną alternatywą na twarz dla toksyny botulinowej. Już
po pierwszym zastosowaniu skóra odzyskuje blask i młodzieńczy
wygląd. Połączenie aktywnych składników zapewnia silny
efekt liftingujący, porównywalny z rezultatami zabiegów laserowych.
Tox Peel działa na wszystkie aspekty starzenia się skóry,
takich jak: wiotczenie, przebarwienia, czy utrata blasku.

PIELĘGNACJA CIAŁA

LAWENDOWY SEN
30 min - 99 PLN
Relaksujący masaż całego ciała, poprzedzony peelingiem na bazie
soli morskiej. Ten uspakajający rytuał, dzięki cennym właściwościom
lawendy, regeneruje oraz odpręża umysł.
MINERALIZUJĄCY MASAŻ
30 min - 99 PLN
Ten mocno odżywczy zabieg dostarcza skórze oraz mięśniom
niezbędnych minerałów, takich jak: magnez, sód, potas, żelazo,
wapń oraz cynk. Jego efektem jest odprężone i rozluźnione ciało.
PEELING SOLNO-OLEJOWY
30 min - 79 PLN
Wygładzający peeling całego ciała delikatnie złuszcza martwy
naskórek, odżywiając przesuszoną skórę, czyniąc ją miękką
i jedwabiście gładką.

MASAŻE

MASAŻ RELAKSACYJNY
30 min - 79 PLN
Wykorzystanie technik, w których przez bezpośredni, dotykowy,
osoby masowanej. Działa rozluźniająco, powodując zmniejszenie
napięcia mięśni.

MASAŻ ŚWIECĄ
25 min - 99 PLN
Masaż ciepłym balsamem aromatycznej świecy to znakomity
sposób na relaks i odprężenie. Polecany przede wszystkim osobom
zmagającym się ze stresem i pragnącym poprawić kondycję skóry.
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
25 min - 79 PLN
Głęboko odprężający masaż całego ciała z użyciem gorących,
bazaltowych kamieni.
AROMA MASAŻ
55 min - 139 PLN
Dzięki aromaterapeutycznym olejkom masaż ten odpręża,
uspokaja oraz wycisza cały organizm. Istnieje możliwość wyboru
wyjątkowych mieszanek olejków według własnych preferencji.
MASAŻ TWARZY
30 min - 79 PLN
Relaksujący masaż klasyczny twarzy dodający energii i głęboko
odprężający.

PIELĘGNACJA DŁONI

MANICURE Z MALOWANIEM
50 PLN
MANICURE JAPOŃSKI
60 PLN
PAKIET DELUXE SPA
40 PLN
Peeling, maska, regeneracja ciepłymi rękawicami, masaż

MAKIJAŻ

DZIENNY
WIECZOROWY

100 PLN
150 PLN

Specjalnie dla naszych Gości konferencyjnych przygotowaliśmy
dedykowaną propozycję zabiegów relaksujących i pielęgnacyjnych,
bazujących na marce Kerstin Florian, które pozwolą odprężyć się podczas
Powyższa oferta jest propozycją, chętnie dostosujemy zabiegi
do Państwa potrzeb.
Oferta cenowa dotyczy grup powyżej 20 osób.
Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto.

Zapraszamy do kontaktu!

