
relax &
   wellness



Zabieg                                                                                  Cena       Czas 

Masaż relaksacyjny
~ plecy                                                                                                                                                        
~ nogi                                                                                                                                      
~ całościowy

Masaż gorącymi kamieniami wulkanicznymi
~ plecy + uda                                                                   
~ całościowy                                                                     

Masaż aromaterapeutyczny                                        
Masaż bańką chińską                                   
Masaż relaksacyjny dla kobiet w ciąży          
Masaż stóp                                                   
Masaż twarzy i szyi                                       

 FALA UDERZENIOWA
program antycellulitowy, regenerujący*
~ uda i pośladki                                             
~ łydki                                                          
~ ramiona 
~ brzuch                                                   

Masaż antycellulitowy – modelujący sylwetkę*
~ brzuch + nogi                                           
~ uda, brzuch, pośladki                                
Zabieg wyszczuplająco drenujący Lymphastim     

Masaż podwodny z użyciem alg morskich                                                        

peeling + masaż podwodny**                         
peeling + masaż podwodny + masaż całościowy** 
 
Trening personalny
~ trening funkcjonalny
~ trening sportowy
~ trening modelujący sylwetkę
Pakiet x8
+
Pakiet masaż całościowy x8                                                                        

* do zabiegów wyszczuplających                                                        
darmowy wstęp na salę treningową
** rodzaj peelingu do uzgodnienia z masażystką

 

60 zł    30 min 
 60 zł    30 min
90 zł    60 min

 
 90 zł     45 min
120 zł    80 min

100 zł    60 min
 70 zł    45 min
60 zł    30 min
60 zł    30 min
60 zł    30 min

                                                                

100 zł 
50 zł
50 zł
50 zł

100 zł    60 min
100 zł    60 min

50 zł    45 min

50 zł    20 min

100 zł    60 min
150 zł  120 min

70 zł    60 min

480 zł    
 

640 zł 

~ ujędrniający peeling całego ciała
~ hydromasaż w algach
~ drenaż limfatyczny Lymphastim
~ masaż ujędrniający bańką chińską
    (uda i pośladki) z użyciem 
    preparatu na bazie alg

                                                                   
~ rozgrzewający peeling 
    całego ciała
~ hydrmasaż z aromaterapią
~ masaż Hot Stone całego ciała                        
    na bazie olejku kokosowego
~ masaż twarzy

                                                                   
~ arbuzowy peeling całego ciała
~ hydromasaż z aromaterapią
~ masaż całego ciała na bazie 
    masła arbuzowego

                                                                
~ oczyszczający peeling 
    całego ciała
~ hydromasaż  z aromaterapią
~ masaż relaksacyjny 
    całego ciała
~ masaż twarzy

                                                                     
~ masaż relaksacyjny  całego ciała
~ masaż głowy

                                                       
~ masaż relaksacyjny pleców 
    i obręczy barkowej
~ masaż relaksacyjny nóg

                                                  
~ masaż relaksacyjny pleców
~ masaż relaksacyjny głowy 


