
kreda MAT 250 g sztuk 300 = 500 netto



ETERYCZNE RYTUAŁY NA CIAŁO

Kwiaty lawendy - rytuał relaksująco-odżywczy:
bio peeling ciała, kąpiel, okład, masaż twarzy i głowy
Lawendowy okład ciała bez peelingu i kąpieli
Liście Rozmarynu - rytuał energetyzująco-ujędrniający:
okład peelingujący, masaż twarzy i głowy, masaż ciała
Rozmarynowy okład ciała bez masażu
Koszyczki Rumianku - rytuał nawilżająco-kojący:
kąpiel stóp, bio peeling ciała, okład, masaż twarzy i głowy
Okład z naparu koszyczków rumianku bez bio peelingu ciała
Ziołowy Susz - rytuał detoksykująco-wygładzający
mineralno-ziołowe wygładzanie, masaż ciała
Zabieg ziołowego wygładzania ciała bez masażu

110 min

60 min
110 min

60 min
90 min

60 min
90 min

40 min

430 zł

250 zł
390 zł

280 zł
330 zł

280 zł
290 zł

180 zł

ETERYCZNE RYTUAŁY DLA DWOJGA

Rozmaryn - pielęgnacyjno-relaksujący
rytuał peelingu, wspólnej kąpieli i masażu ciała
Melisa - rytuał okładu w łaźni ziołowej i masażu ciała
Paczuli - rytuał wspólnej kąpieli ziołowej

110 min

90 min
45 min

690 zł

430 zł
290 zł

ZABIEGI NA CIAŁO

Peeling satynowy
Bio aktywne wyszczuplanie

30 min
60 min

160 zł
320 zł

MASAŻE CIAŁA

Masaż ciepłymi stemplami Permament Contour
Masaż Limfo-Dynamizujący z peelingiem ciała
Masaż Digito-Energetyzujący z peelingiem ciała
Herbal Essence - autorski masaż relaksacyjny
Masaż synchroniczny - relaks i witalność
Masaż peelingujący - oczyszczanie i detoks
Masaż kamieniami - odprężenie
Masaż gorącą czekoladą z nutą papryczki chili - relaks
i pielęgnacja
Masaż gorącą czekoladą pleców
Bio-masaż dla przyszłych Mam
*Przyszłe Mamy proszone są o okazanie zaświadczenia
od lekarza ginekologa o braku przeciwwskazań do masażu.
Masaż gorącą świecą - relaks i pielęgnacja
Masaż gorącą świecą pleców
Masaż aromaterapeutyczny - relaks
Masaż klasyczny ciała
Masaż klasyczny pleców/masaż częściowy
Masaż bańką chińską - wyszczuplanie i redukcja cellulitu

60 min
60 min
60 min
100 min
45 min
50 min
60 min
50 min

30 min
50 min

50 min
30 min
50 min
50 min
30 min
30 min

280 zł
280 zł
280 zł
280 zł
260 zł
220 zł
195 zł
190 zł

120 zł
190 zł

210 zł
120 zł
180 zł
180 zł
100 zł
130 zł

  220 zł
za dopłatą 30%

Nauka masażu dla par
Masaże w pokoju hotelowym

60 min

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA CIAŁA

Zabieg na wybraną okolicę ciała: uda lub brzuch
lub biodra i pośladki

Mesoslim - terapia wysmuklająca 330 zł45 min

ECO PIELĘGNACJA TWARZY

SPECJALNIE DLA PANÓW

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY

Multi Vita - zabieg liftingujący
Phyt`ssima - intensywne odżywianie
Aqua Phyt`s - nawilżanie
Zabieg polecany także przyszłym Mamom.
Oligo Vital - anti-aging
Energie Vitale - witalność i dotlenienie
Capyl - dla cery naczynkowej
Equalibre - zabieg odżywczy lub oczyszczający
Zabieg polecany także dla nastolatków.
Jabłoń - naturalna regeneracja
Jabłoń do okładu ciała

Phyt`s Men -  zabieg obejmuje relaksujący,
powitalny masaż skóry głowy i pleców,
peeling twarzy, masaż modelujący
i digitopresurę, maskę
Performance - naturalna regeneracja
Performance do okładu ciała

Peeling kawitacyjny do zabiegu

380 zł
360 zł
360 zł

310 zł
240 zł
260 zł
210 zł

150 zł
130 zł

90 min
70 min
70 min

70 min
70 min
70 min
55 min

40 min
30 min

280 zł

150 zł
130 zł

50 zł

50 min

40 min
30 min

Kuracje mezo-kosmetyczne wykorzystują
zjawiska fizyczne zapewniające głęboki
transport substancji aktywnych w głąb skóry.
Zabiegi na twarz, szyję i dekolt.

Mesofiller - terapia wygładzająca zmarszczki
Mesolift - terapia liftingująca
Mesobright - terapia rozświetlająca

320 zł
320 zł
320 zł

250 zł
 

95 zł

45 min
45 min
45 min

45 min

25 min

ZIOŁOWA PIELĘGNACJA

MASAŻE TWARZY

Masaż ciepłymi stemplami Permament 
Contour ®    
Herbal Touch – autorski masaż z elementami  
chińskiej digitopresury   

 



45 min

PIELĘGNACJA TWARZY

Każdy zabieg zawiera masaż twarzy cennymi kamieniami  
półszlachetnymi z elementami refleksologii, który zwiększa 
nawilżające działanie składników aktywnych i zapewnia 
unikalny moment relaksu.

ZABIEGI KLASYCZNE

Gemology skóra sucha  - zabieg głęboko nawilża 
i łagodzi skórę suchą i odwodnioną.

Gemology skóra mieszana - pielęgnacja oczyszcza 
i matuje skórę. 

Gemology skóra wrażliwa - pielęgnacja koi, 
nawilża i wzmacnia delikatną cerę. 

Gemology skóra dojrzała - pielęgnacja anti-age 
i przeciw zmęczeniowa dla skóry naznaczonej 
czasem i negatywnym działaniem czynników zewnętrznych.

ZABIEGI ANTI - AGE

Rozjaśniająca Biała Perła - zabieg anti age, rozświetla, 
przywraca skórze energię i elastyczność.

Liftingujący Diament i Kolagen - innowacyjny rytuał 
z Diamentem i 98% Kolagenem dla cery dojrzałej. 
Restrukturyzuje i głęboko ujędrnia skórę 
z natychmiastowym i długotrwałym efektem anti age. 

PIELĘGNACJA CIAŁA 

RYTUAŁY MASAŻY I PEELINGÓW 

Sole Perydotu -  rytuał peelingujący 
anti-stress obejmuje: masaż ciała cennymi 
kamieniami poprzedzony peelingiem ciała 
solami z Perydotem.

Sole Szafiru – rytuał wyszczuplająco
-ujędrniający obejmuje: masaż ciała 
kamieniami półszlachetnymi 
poprzedzony peelingiem ciała solami 
z Szafirem.

Peeling relaksująco - odstresowujący 
z Perydotem   - doskonale złuszcza martwe 
komórki, remineralizuje i pielęgnuje skórę. 
Szczególnie polecany dla skóry dojrzałej 
i  zmęczonej. 

Peeling oczyszczająco - ujędrniajacy 
z Szafirem - doskonale oczyszczający peeling, 
remineralizuje, wyszczupla i ujędrnia skórę.

DROGOCENNE RYTUAŁY NA CIAŁO

Mineralizujący rytuał z wulkanu Rotorua 
w Nowej Zelandii - pełen intensywnych, 
mineralnych aromatów głęboko odprężający 
rytuał, pozwala oddalić stres, zapomnieć 
o zmęczeniu i w pełni delektować się 
rewitalizującym działaniem minerałów.
Rytuał obejmuje: peeling ciała 
z Perydotem, samorozgrzewający okład 
ciała oraz masaż ciała i skóry głowy 
kamieniami szlachetnymi.
 
Rytuał wyszczuplający z liśćmi herbaty 
i ziarnami kakaowca - magiczne wręcz 
połączenie odprężającego doznania 
rytuału z energią i mocą wyszczuplającego 
działania minerałów, roślin i masażu.
Rytuał obejmuje: oczyszczający 
i mineralizujący peeling ciała z Szafirem, 
okład ciała o działaniu wyszczuplającym, 
masaż wyszczuplający ciała.

300 zł

45 min 300 zł

45 min 300 zł

45 min 300 zł

75 min 410 zł

75 min 540 zł

45 min 210 zł

45 min 210 zł

30 min 160 zł

30 min 160 zł

75 min

75 min

410 zł

410 zł

MINERALNE ZABIEGI PREMIUM  GEMOLOGY   
R 



PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

KOSMETKA PODSTAWOWA

DEPILACJA WOSKIEM

DODATKOWE USŁUGI KOSMETYCZNE

ZABIEGI SPA DLA DZIECI Z RODZICAMI

ZABIEGI DLA MŁODZIEŻY

BASEN I SAUNARIUM

SEANSE SAUNOWANIA

Manicure biologiczny
Manicure klasyczny/french
Manicure hybrydowy/french
Manicure SPA/french
Zabieg na dłonie dla mężczyzn
Odżywcza ceremonia na dłonie z płatkami róż
Parafina na dłonie/stopy
Pedicure klasyczny/french
Pedicure hybrydowy/french
Pedicure SPA/french
Regenerujący zabieg na stopy z liśćmi
szałwi i mięty

Całe nogi
Łydki lub uda
Pachy lub przedramiona
Wąsik
Plecy
Klatka piersiowa
Bikini
Bikini brazylijskie

Regulacja brwi
Regulacja i henna brwi
Henna rzęs
Regulacja oraz henna brwi i rzęs

25 min
60 min
60 min
75 min
40 min
30 min
20 min
90 min
90 min

100 min
30 min

45 zł
70/75 zł

120/130 zł
100/110 zł

90 zł
140 zł

90 zł
110/120 zł
150/160 zł
130/140 zł

140 zł

110 zł
60 zł
50 zł
15 zł

60-120 zł
55-120 zł

60 zł
80 zł

15 zł
25 zł
25 zł
45 zł

Masaż Shantala - dla niemowląt
Owocowa kąpiel z Mamą lub Tatą
Wspólny masaż z Mamą lub Tatą
Dla Rodzica: masaż pleców wybrany
z cennika.

60 min
30 min
30 min

30 min

190 zł
180 zł

70 zł
wg

cennika

Peeling kawitacyjny - oczyszczający zabieg
wykorzystujący działanie ultradźwięków.
Equalibre - bio pielęgnacja twarzy
poprzedzona konsultacją
Bio masaż pleców - masaż aromatyczny
przy użyciu ekologicznie czystych
bio olejków lub jadalnej czekolady.
Manicure biologiczny

60 min

55 min

30 min

25 min

160 zł

210 zł

80 zł

45 zł

Aromatyczna ceremonia saunowania
w saunie fińskiej
Ceremonia saunowania i masaż ciała
Okłady mineralne w saunie ziołowej
Rytuał okładu w saunie ziołowej i masażu
ciała

ok. 30 min

80 min
40 min
90 min

80 zł

260 zł
85 zł

260 zł
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