MENU SPA

Al. Spacerowa 7, 11-730 Mikołajki, tel. 87 421 90 09, z pokoju hotelowego 009

Smakowite Rytuały
Sycylijski Sen

Filiżanka Urody

Kokosowy Raj

Peeling ciała uwodzący zmysły kuszącym
zapachem soczystych, sycylijskich cytrusów.

Kawowy peeling ciała o działaniu oczyszczającym
i wygładzającym skórę.
Ujędrniający okład na ciało o urzekającym aromacie
świeżo mielonej kawy. Pobudza metabolizm, dodaje
energii oraz poprawia samopoczucie.
Modelujący masaż wybranych partii ciała
o właściwościach ujędrniających i stymulujących
spalanie tkanki tłuszczowej.

Aromatyczny peeling z zawartością wiórek
kokosowych i naturalnego oleju.
Masaż ciała obejmujący plecy, kark i stopy.
Odpręża umysł, rozluźnia napięcia mięśniowe
a skóra staje się aksamitnie gładka i otulona
subtelnym kokosowym zapachem przywodzącym
na myśl wypoczynek na słonecznych plażach
wysp polinezyjskich.

Masaż relaksacyjny

Lift Yoga

Terapia Gorącymi Kamieniami

plecy, kark, stopy
plecy
stopy

Fleur De Polynesia

Rytuał relaksacyjny składający się z masażu
pleców i przemasowaniu ciała aromatycznym,
odżywczym masłem. Pozostawia skórę miękką
i pachnącą dojrzewającymi w słońcu cytrusami.
190 PLN

240 PLN

Masaże Wellness
Masaż z zastosowaniem technik klasycznych
wykonywany na bazie aromatycznego olejku.
140 PLN
całe ciało
120 PLN
90 PLN

Liftingujący masaż twarzy anti-aging inspirowany
masażem KO BI DO o działaniu odmładzającym.
Zapobiega skutkom procesu starzenia.
140 PLN

Masaż twarzy na bazie odżywczego olejku Monoi
bogatego w antyoksydanty. Pozostawia skórę
wygładzoną, zrelaksowaną i świetlistą.

70 PLN

Coconut Island

Masaż na bazie naturalnego oleju kokosowego.
Wycisza, likwiduje stres, odżywia i działa anti-aging.
Kuszący aromat przywodzi na myśl wypoczynek
na słonecznych plażach polinezyjskich wysp.

210 PLN

Ekskluzywny masaż gorącymi kamieniami
pochodzenia wulkanicznego. Terapia ciepłem
i akupresura daje efekt niesamowitego relaksu.
Lecznicze właściwości terapii wywodzącą się
z tradycji Dalekiego Wschodu.
całe ciało 190 PLN
plecy
120 PLN

90 PLN

Relaks głowy i karku

Masaż z głowy i karku o działaniu niwelującym
napięcia mięśniowe i redukującym stres.
110 PLN

160 PLN

Pielęgnacja ciała

Kąpiele z masażem wodnym

Peeling Juicy Naturals

Nawilżająca

Doskonale oczyszcza i wygładza skórę pozostawiając
ją aksamitnie miękką, nawilżoną i otuloną świeżym
aromatem soczystych owoców.
100 PLN

kwas hialuronowy,
kolagen
80 PLN

Piękności

masło shea, olej arganowy,
masło kakaowe
90 PLN

Pielęgnacja twarzy
Terapie ukierunkowane
SensiSkin

HydraSkin

Nawilżający zabieg dla cery odwodnionej i szarej.
Przywraca naturalną barierę hydrolipidową.

Hydro Floral

160 PLN

Rytuał odżywczo - nawilżający dla skóry suchej
i zmęczonej. Bogactwo cennych składników
pozostawia skórę gładką i pełną blasku.

Łagodzący zabieg dla cery wrażliwej i naczyniowej.
Wycisza i redukuje zaczerwienienia.
180 PLN

Hydro Floral White Petal

PuritySkin

Normalizujący zabieg dla cery tłustej i mieszanej.
Oczyszcza, reguluje sebum i poprawia wygląd skóry.

Gentelman’s Treatment

180 PLN

Rytuał bazujący na terapii Hydra Floral wzbogacony Energizującą terapia w pełni uwzględniająca specyfikę
o składniki rozjaśniające. Redukuje przebarwienia, męskiej skóry. Przywraca świeży i zdrowy wygląd.
wygładza i zapewnia widoczny efekt rozświetlenia.

240 PLN

180 PLN

260 PLN

Anti-aging
Clinical Repair Care

Intensywna terapia przeciwzmarszczkowa bazująca
na wysokich stężeniach substancji czynnych oraz
medycznych formułach, zapewniająca kurację
anti-aging, poprawiającą kondycję skóry. Pozwala
osiągnąć długotrwale efekty odmłodzenia.

Prolagene Lift

Luksusowa terapia dla skór dojrzałych z utratą
jędrności. Aktywny kompleks stymuluje produkcję
włókien podporowych skóry. Poprawia napięcie
i przywraca rysom twarzy młodzieńczy wygląd.
Połączona ze specjalistycznym masażem Lift Yoga.

DNA Protection Expert

Kuracja anti-aging chroniąca komórkowy kod
DNA skóry dojrzałej. Zestawienie zaawansowanych
składników w tym Triple VitC System i Antioxidant
Complex redukuje oznaki fotostarzenia, wygładza
zmarszczki i spowalnia proces starzenia.

380 PLN

250 PLN

Ceremonie Piękna

240 PLN

Terapia Wellness

Żurawinowa Witalność

Kąpiel młodości z hydromasażem w kozim
mleku z owocami żurawin.
Aromatyczny peeling żurawinowy o działaniu
wygładzającym, nawilżającym i anti-aging.
Witalizujący masaż ciała na bazie odżywczego
.
oleju z owoców żurawin. Stanowi cudowne
połączenie eliksiru dla ciała i relaksu dla umysłu.

Lawendowe Ukojenie

Aroma Blend

Relaksacyjna kąpiel z hydromasażem o działaniu
odprężającym i niwelującym stres.
Peeling ciała na bazie aromatycznej lawendy ze
słonecznej Prowansji oraz odżywczej soli morskiej.
Kojący masaż na bazie ekstraktów kwiatowych
o działaniu rozluźniającym napięcia mięśniowe.
Wprowadza ciało i umysł w stan błogiego relaksu.
320 PLN

280 PLN

Dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne

Spersonalizowany program kształtujący sylwetkę
o długotrwałym działaniu. Do wyboru aktywne
koncentraty /WYSZCZUPLENIE, JĘDRNOŚĆ, TALIA/
oraz aromaterapeutyczne olejki z nutą emocjonalną
/RELAKS, ENERGIA, HARMONIA/.
Jędrność
180 PLN
Talia
140 PLN
Wyszczuplenie 180 PLN

Pielęgnacja dłoni i stóp
Manicure SPA

Peeling kawitacyjny

Zabieg oczyszczający przy użyciu ultradźwięków.
(zalecany przed każdym zabiegiem na twarz).

100 PLN / 50 PLN do zabiegu

/opracowanie skórek i płytki paznokcia połączone
z regeneracyjno - odżywczym zabiegiem na dłonie/

90 PLN

Zabieg złuszczający spłycający zmarszczki, wyrównujący koloryt
i rozjaśniający przebarwienia skóry.

Manicure japoński

100 PLN

Manicure hybrydowy

110 PLN

RF Lifting

Pedicure SPA

Mikrodermabrazja

150 PLN / 90 PLN do zabiegu

/opracowanie skórek i płytki paznokcia połączone
z regeneracyjno - odżywczym zabiegiem na stopy/

120 PLN

Twarz i okolice oczu 190 PLN / 100 PLN do zabiegu
Twarz, okolice oczu, szyja, dekolt 250 PLN / 150 PLN do zabiegu
Wybrana partia ciała - brzuch/uda/pośladki/ ramiona 120 PLN

Pedicure hybrydowy

150 PLN

Kuracja kwasami

Regeneracyjno - odżywczy zabieg na dłonie lub stopy

50 PLN

Usunięcie lakieru hybrydowego

30 PLN

Technologia prezentująca najwyższe standardy w dziedzinie
odmładzania i eliminacji zmarszczek nazywana „liftingiem bez skalpela”.

Indywidualnie dobrana do rodzaju cery - wyłącznie do zabiegu

Aksamitne Ukojenie

100 PLN

/jako oddzielny zabieg/

Oferta Specjalna
BAJKOWE SPA - dla Najmłodszych

GENTELMAN SPA

GENTELMAN SPA DE LUXE

Wypasiony koktajl czekoladowy na miłe przywitanie

Na miłe przywitanie koktajl owocowy

Na miłe przywitanie szklaneczka wybornego Whisky

Bubble Gum - masaż plecków i stópek na bazie
olejku o aromacie gumy balonówki

Blue Lagoon - kąpiel z hydromasażem

Gentelman’s Treatment - energizującą terapia twarzy
w pełni uwzględniająca specyfikę męskiej skóry.
Przywraca skórze świeży i zdrowy wygląd.

Truskawkowy peeling rączek z wmasowaniem
pysznego balsamu
Kolorowy tatuaż zmywalny lub malowanie
paznokietków /do wyboru/
140 PLN

Relaks pleców - wykonywany na bazie
aromatycznego olejku. Odpręża, uwalnia
od stresu i rozluźnia napięcia mięśniowe.
190 PLN

Whisky Relaks - luksusowy masaż na bazie oleju
aromatyzowanego Irish Whisky obejmujący plecy,
kark i stopy. Relaksuje ciało i umysł oraz pobudza
regenerację organizmu.

290 PLN

