PAKIETY ŚWIĄTECZNE w
DLA NIEJ Cena pakietu: 370 PLN

Zabiegi na ciało i dłonie
• Peeling solno-olejowy - wygładzający peeling całego ciała, który pozwoli zapomnieć o matowej, pozbawionej blasku
skórze. Zabieg poprawia mikrokrążenie krwi oraz przywraca siły witalne.
• Wmasowanie mocno odżywczego kremu Remineralizing lub Multi-Vitamin Firming wraz z olejem organicznym
ekskluzywnej marki Kerstin Florian - zabieg dostarcza skórze niezbędne witaminy i minerały, które sprawiają, że staje
się ona odżywiona, jędrna i bardziej elastyczna. Dodatkowo, kilka kropel olejku rozświetlającego daje efekt naturalnej
i pełnej blasku opalenizny.
• Masaż skóry głowy wraz z nałożeniem głęboko nawilżającej maski na włosy marki Kerstin Florian.
• Manicure połączony z regeneracją i masażem dłoni kremem Kerstin Florian - peeling i maska termiczna.
(Dopłata do malowania paznokci lakierem Jessica - 10 PLN, lakierem hybrydowym - 30 PLN).
Zabiegi na twarz
• Peeling kosmetykami Kerstin Florian - zabieg usuwa z powierzchni skóry wszelkie zanieczyszczenia, złuszcza
obumarły naskórek, wygładza twarz oraz nadaje jej świeży i promienny wygląd.
• Cell Fusion Tox Peel - innowacyjny peeling będący skuteczną alternatywą dla toksyny botulinowej, idealny przed
wielkim wyjściem. Stanowi kompletny zabieg liftingujący - poprawia zarówno drobne linie, jak i głębsze zmarszczki.
• Masaż twarzy - klasyczny masaż twarzy, który odpręża i dodaje energii.

DLA NIEGO Cena pakietu: 370 PLN

Zabiegi na ciało, twarz i dłonie
• Masaż klasyczny częściowy z masłem Shea - natychmiastowo nawilża i odżywia, poprawia jędrność i elastyczność
skóry, wzmacnia jej barierę lipidową i chroni przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Skóra po nałożeniu
balsamu staje się miękka, gładka i aksamitna w dotyku. Rozgrzewający, zniewalający zapach pomarańczy i chilli długo
utrzymuje się na skórze.
• Zabieg na twarz Męski Świat - terapeutyczne oczyszczanie twarzy przeznaczone do pielęgnacji skóry mężczyzn.
Zabieg łagodzi podrażnienia, oczyszcza i zwęża pory. W jego trakcie wykonywany jest rozluźniający masaż twarzy oraz
nakładana maska oczyszczająca.
• Masaż skóry głowy wraz z nałożeniem głęboko nawilżającej maski na włosy marki Kerstin Florian.
• Manicure połączony z regeneracją i masażem dłoni kremem Kerstin Florian - peeling i maska termiczna.
Dodatkowo w pakiecie:
• Wstęp do strefy Wellness z jedynym w Warszawie basenem z nisko zasoloną wodą oraz do ekskluzywnej strefy Level up
z kompleksem saun, prysznicami wrażeń i fantazyjnym jacuzzi
• Lekki lunch: kanapka lub sałatka
• Bar herbaciany, wody smakowe
• Rabat 20% na kosmetyki Kerstin Florian w dniach korzystania z zabiegów
• Rabat 15% na wszystkie zabiegi Kerstin Florian w czasie pobytu w hotelu oraz w dniach korzystania z zabiegów
• Rabat 30% na depilację Lycon

Oferta obowiązuje w terminie 11-26.12.2017.
T: +48 22 278 00 75

E: DoubleTreeWarsaw.Spa@hilton.com

www.DoubleTreeWarsaw.pl

