JESIENNE PAKIETY
PAKIET JESIENNA ODNOWA

Cena: 299 PLN (zamiast 900 PLN)

ZABIEG NA TWARZ I SZYJĘ - RETISES - zabieg anti age z maską retinolową 4% - kuracja wykorzystująca witaminę C, retinol oraz
kompleks antyoksydantów, odbudowuje włókna kolagenowe, poprawia napięcie skóry, rozjaśnia przebarwienia i intensywnie nawilża.
• MASAŻ TWARZY - relaksujący masaż klasyczny twarzy, który dodaje energii i głęboko odpręża.
• MASAŻ KLASYCZNY CZĘŚCIOWY - masaż na bazie organicznego oleju Kerstin Florian (lawendowy, imbirowy, rumiankowy)
• ZABIEG NA CIAŁO - RUMIANKOWY PEELING - kremowy peeling, który poprawia mikrokrążenie krwi, przywraca siły witalne
oraz nadaje skórze blasku.
•

PAKIET JESIENNE ROZŚWIETLENIE

Cena: 259 PLN (zamiast 800 PLN)

ZABIEG NA TWARZ - MIKRODERMABRAZJA: twarz, szyja i dekolt - innowacyjna technika złuszczania naskórka, w znacznym
stopniu poprawiająca funkcjonowanie skóry.
• ZABIEG NA TWARZ - PEELING CHEMICZNY twarz, szyja, dekolt - do wyboru: migdałowy, mlekowy, azaleinowy, ferulowy zabieg wykorzystujący mieszaninę czynnych związków chemicznych, nawilża, wygładza i uelastycznia cerę.
• MASAŻ TWARZY - relaksujący masaż klasyczny twarzy, który dodaje energii i głęboko odpręża.
• ZABIEG NA CIAŁO - RUMIANKOWY PEELING - kremowy peeling, który poprawia mikrokrążenie krwi, przywraca siły witalne
oraz nadaje skórze blasku.
• MANICURE JAPOŃSKI - zabieg polegający na wcieraniu energicznymi ruchami pasty z witaminami i minerałami w naturalną płytkę
paznokciową oraz naniesieniu na nią warstwy pudru. W efekcie uzyskuje się zdrowe, odżywione i naturalnie wyglądające paznokcie.
•

PAKIET JESIENNE ODŻYWIENIE

Cena: 199 PLN (zamiast 700 PLN)

ZABIEG NA TWARZ Kerstin Florian z wykorzystaniem MOOR MUD - maska z błota bagiennego w połączeniu z masażem twarzy
działa regenerująco, oczyszczająco oraz rozluźniająco.
lub
• ZABIEG NA TWARZ Kerstin Florian z wykorzystaniem kompleksowego rytuału łączącego w sobie peeling i maskę ze spiruliny –
nawilża skórę twarzy i dostarcza niezbędne witaminy i minerały, które sprawiają, że staje się odżywiona, jędrna i bardziej elastyczna.
• MASAŻ KLASYCZNY organicznym olejem imbirowym Kerstin Florian - rozgrzewająca i przeciwbólowa moc imbiru uwalnia
od napięć oraz rewitalizuje, a masaż dodatkowo sprzyja głębszej relaksacji.
• MASAŻ TWARZY - relaksujący masaż klasyczny twarzy, który dodaje energii i głęboko odpręża.
•

Oferta ważna do 30.11.2017 r.
W każdym z pakietów dodatkowo:
Lekki lunch: sałatka, kanapka, chia lub mus owocowy, woda, bar herbaciany
• Wstęp na basen z nisko zasoloną wodą
Pobyt w ekskluzywnej strefie Level up z kompleksem saun i jacuzzi
• 20% rabatu na kosmetyki Kerstin Florian
• Jednorazowe godzinne zajęcia fitness
• 30% rabatu na depilację Lycon
Przy rezerwacji wymagana przedpłata.
•
•

Zarezerwuj już dziś!
T: +48 22 278 00 75 E: DoubleTreeWarsaw.Spa@hilton.com. www.DoubleTreeWarsaw.pl

KARNETY CZŁONKOWSKIE
w DoubleTree by Hilton Warsaw

24 miesiące

12 miesięcy

2 klasyczne masaże
+
2 treningi personalne

1 klasyczny masaż
+
1 trening personalny

3 miesiące

W każdym karnecie nielimitowany wstęp na basen, siłownię i zajęcia fitness
oraz do strefy Level up.

STREFA WELLNESS
• Jedyny w Warszawie basen z nisko zasoloną wodą (22 m)
• Ekskluzywna strefa Level up z kompleksem saun,
prysznicami wrażeń i fantazyjnym jacuzzi
• Brodzik dla dzieci z atrakcjami
• SPA Lounge ze specjalnym fit menu (lekkie sałatki,
pożywne kanapki, świeże soki)
• Komfortowy taras w ogrodzie z leżakami
• Możliwość skorzystania z bogatej oferty zabiegów SPA,
w tym masaże, manicure, pedicure

STREFA FITNESS
• Całodobowa siłownia wyposażona w nowoczesny sprzęt
Fitness by Precor®
• Studio cardio oraz sala do zajęć aerobowych
• Najlepsi trenerzy i instruktorzy
• Szeroki wybór zajęć fitness – m.in. body art, yoga, pilates,
zdrowy kręgosłup, indoor cycling, zajęcia taneczne,TBC i inne
• Treningi personalne
• Lekcje pływania w ramach wykupionego członkostwa
• Treningi dla grup triathlonowych
• Bezpłatna opieka dla dzieci w weekendy (w godz. 10:00 – 18:00)
Godziny otwarcia stref WELLNESS & FITNESS: 6:00 - 22:00
T: +48 22 278 00 70 E: DoubleTreeWarsaw.Fitness@hilton.com

Wellness & Fitness

