Propozycje Pakietów Zabiegowych
dla Grup w Hotelu Amax
1.

MASAŻ - RELAKS PLECÓW

relaksacyjny masaż pleców, karku i szyi wykonywany na bazie aromatycznego olejku.
Przynosi ulgę zmęczonym, spiętym mięśniom rozluźniając i zmniejszając ich napięcie.
do wyboru olejki:
czekoladowy „Sweet Chocolate” / malinowy „Delicous Rasberry” / z kwiatów róży „Desert Roses”
Cena: 75 zł

2.

AROMATYCZNY PEELING CIAŁA - JUICY FRUIT

o działaniu odżywczym oczyszcza skórę, usuwając toksyny i zrogowaciały naskórek.
Poprawia mikrokrążenie, stymuluje i energetyzuje. Zawiera antyutleniacze zapobiegające
starzeniu się skóry. Wspaniale wygładza skórę, odżywia, nawilża i nadaje zdrowy koloryt.
do wyboru:
Guarana & Guava / Pitahaya & Opuncja / Pineapple & Lemongrass
Cena: 85 zł

3.

MASAŻ TWARZY - FLEUR DE POLYNESIA

odprężająco – ujędrniający masaż twarzy oraz karku i szyi wykonywany na bazie niezwykle odżywczo –
regenerującego olejku Monoi pozyskiwanego z kwiatów Gardenii Tahitańskiej – znacznie poprawia
elastyczność, ukrwienie, napięcie.
Nawilża, dotlenia komórki, zapobiega starzeniu się skóry.
Bogaty w antyoksydant o działaniu odmładzająco – wygładzającym.
Cena: 75 zł

4.

KWIATOWY RYTUAŁ NA CIAŁO - AROMATYCZNE MAGNOLIE

Aromatyczny peeling ciała na bazie esencji z kwiatów magnolii, soli z Morza Martwego
oraz naturalnych olejów. Intensywnie złuszcza i wygładza naskórek.
Przemasowanie ciała aromatycznym olejkiem z kwiatów magnolii. Stanowi cudowne
połączenie aromaterapii i odżywienia skóry, która zyskuje zdrowy koloryt i elastyczność.
Cena: 99 zł

5.

MASAŻ – PIWNY RELAKS

Relaksacyjny masaż obejmujący plecy, kark i stopy wykonywany przy użyciu oleju piwnego na bazie
naturalnego chmielu. Kojące ekstrakty uwalniają wspaniały słodko – gorzki zapach. Pobudza regenerację
organizmu, relaksuje ciało i umysł. Działa odżywczo na skórę gdyż stanowi bogactwo licznych minerałów
oraz pierwiastków śladowych. Stanowi oryginalną formą relaksu, umożliwiającą delektowanie się
aromatem i smakiem zimnego ciemnego piwa.
Cena: 105 zł

6.

EKSKLUZYWNY MASAŻ PLECÓW - HOT STONES THERAPY

egzotyczny masaż z wykorzystaniem gorących, bazaltowych kamieni pochodzenia wulkanicznego
wywodzący się z Tradycji Dalekiego Wschodu. Posiada silne właściwości relaksacyjne i wyciszające
zmysły. Odpręża i rozładowuje napięcia mięśniowe pleców i karku. Jego lecznicze właściwości znane są
od setek lat.

Cena: 119zł
7.

THALLASSO SLIM

masaż przy użyciu silnie skoncentrowanego kremu oraz stymulującego urządzenia o właściwościach
drenujących, ujędrniających, likwidujących cellulit oraz rozbijających tkankę tłuszczową. Stosowany na
wybrane partie ciała.
Cena: 89 zł

8.

KĄPIEL PIWNA Z MASAŻEM WODNYM

Odstresowuje i detoksy kuje ciało. Wpływa na regulację ciśnienia krwi oraz powoduje
podniesienie energii życiowej. Działa odżywczo na skórę gdyż stanowi bogactwo
licznych minerałów oraz pierwiastków śladowych. Stanowi oryginalną formą relaksu,
umożliwiającą delektowanie się aromatem i smakiem zimnego ciemnego piwa.
Cena: 95 zł

9.

KĄPIEL PIĘKNOŚCI W MLEKU I MIODZIE Z MASAŻEM WODNYM

Głęboko relaksuje i wycisza. Mleko oraz miód zawierają w sobie całe bogactwo dobroczynnych
składników. Kąpiel w mleku i miodzie sprawia, że skóra staje się bardziej elastyczna, nawilżona i jest
pobudzona do produkcji kolagenu, czyli głównego czynnika, który pozwala zachować młodość. Zabieg
polecany jest osobom, które mają przesuszoną, a nawet atopową skórę.
Jest to także idealne ukojenie dla skóry zbyt długo wystawianej na działanie promieni słonecznych.
Cena: 79 zł

10.

ENERGETYCZNO – OCZYSZCZAJĄCY ZABIEG HOPI

naturalny zabieg wzorowany na praktykach medycznych Amerykańskich Indian HOPI o szerokich,
dobroczynnych właściwościach. Działa oczyszczająco delikatnie usuwając nadmiar woskowiny, ale
przede wszystkim wpływa na regulację ciśnienia przy bólach głowy i migrenach,
uśmierzenie podrażnienia uszu i zatok oraz redukcję szumu w uszach. Dodatkowe zbawienne
właściwości zabiegu to lokalna aktywacja przepływu lifmy i procesów metabolicznych
oraz usprawnienie energii życiowej poprzez stymulację cyrkulacji prądów energetycznych.
Cena: 49 zł

11.

KWIATOWO – PARAFINOWE UKOJENIE DLA DŁONI

Stanowi idealne rozwiązanie problemów ze zniszczoną skórą rak. W wyniku zabiegu parafinowego skóra
dłoni jest w wyczuwalny sposób bardziej miękka, jędrna i nawilżona. Jest to zasługa parafiny, która idealnie
poprawia kondycję przesuszonej, szorstkiej skóry. Rozgrzewająca kąpiel parafinowa skutecznie usprawnia
krążenie, rozluźnia mięśnie i łagodzi bóle stawów oraz wzmacnia paznokcie z tendencją do rozdwajania się.
Cena: 39 zł

12.

ZABIEG PIĘKNOŚCI NA TWARZ - SPA NATURALS TREATMENT

zabieg przeznaczony dla każdego rodzaju cery. Wyrównuje poziom nawilżenia,
odświeża i odżywia skórę, która staje się miękka i wygładzona nabierając świetlistego kolorytu.
Cena: 149 zł

13.

SMAKOWITY RYTUAŁ NA CIAŁO - TRUSKAWKOWY ZAWRÓT GŁOWY

Pyszny Peeling Truskawkowy z zawartością aromatycznych owoców i pestek z truskawek.
Intensywnie złuszcza zrogowaciały naskórek, odświeża i silnie nawilża.
Truskawkowy Koktajl o silnym działaniu ujędrniającym, nawilżającym i odżywczym.
Działa relaksująco i kojąco. Intensywnie pobudza zmysły,
stanowiąc wyjątkowe połączenie odżywienia i aromaterapii.
Cena: 159 zł

14.

LUKSUSOWA MASKA CZEKOLADOWA NA CIAŁO – CHOCOLATE PRALINE

odżywia, regeneruje, spala tkankę tłuszczową, jednocześnie poprawiając jędrność i elastyczność skóry.
Dodatek ekstraktu czekoladowego nadaje jej niesamowite walory aromaterapeutyczne. Skóra pozostaje
miękka, gładka, doskonale nawilżona i pachnąca czekoladą.
Cena: 109 zł

15.

SMAKOWITY RYTUAŁ NA CIAŁO - PISTACJOWY DESER

Smakowity peeling pistacjowy o kremowej konsystencji uwodzi zmysły kuszącym zapachem
pistacji i migdałów. Subtelnie oczyszcza i wygładza skórę pozostawiając ją aksamitnie miękką.
Wmasowanie „Pistacjowego Smoothie” o niezwykłych właściwościach odżywczych oraz zmysłowym
zapachu pistacji. Zawartość oleju pistacjowego oraz masła Shea nawilża, odżywia i zapewnia ochronę przed
wolnymi rodnikami. Otacza ciało urzekającym orzechowym aromatem, przywracając poczucie komfortu.
Cena: 129 zł

Kwiatowe Spa w Hotelu Amax w Mikołajkach,
to wyjątkowe miejsce o niepowtarzalnym klimacie.
Przygotowane specjalnie dla naszych Gości,
aby zaproponować im to, co najlepsze.
Szczycimy się tym, że jesteśmy pierwszym obiektem Spa na Warmii i Mazurach
uroczyście otwartym w dniu 6 grudnia 2001 roku.
Zapewniamy Państwu indywidualne podejście oraz pełną troskę
naszego wyspecjalizowanego personelu.
Dla nas najważniejsi są Goście i ich potrzeby, dlatego zapewniamy najwyższy poziom usług.
Oferujemy wachlarz niepowtarzalnych zabiegów, nowoczesne urządzenia zabiegowe, piękne
wnętrza oraz magiczną aurę, jaką tworzymy specjalnie dla naszych Gości.
Zapraszamy do oderwania się od codziennych obowiązków, aby w atmosferze wyciszenia i
relaksu pozwolili nam Państwo zatroszczyć się o swoje samopoczucie i wygląd.
Kwiatowe Spa w Hotelu Amax to miejsce, którego się nie zapomina.

Bardzo prosimy o wcześniejszą informację, którymi zabiegami byliby Państwo
zainteresowani, jaki jest przedział czasowy przeznaczony na pobyt w Spa
oraz ilość osób zdecydowanych na konkretne propozycje,
tak abyśmy mogli przedstawić dogodny dla Państwa harmonogram zabiegów.

W trakcie realizacji zabiegów osoby oczekujące na swoją kolej
zapraszamy na relaks w hotelowym basenie, jacuzzi i saunie
suchej.

