MASA¯E CZÊŒCIOWE
MASA¯ TWARZY

70z³/25min

zwany jog¹ dla skóry, niezwykle rozluŸniaj¹cy
masa¿, dodatkowo nawil¿a, poprawia jêdrnoœæ
i napiêcie skóry

MASA¯ G£OWY

70z³/25min

rytua³ rodem z Indii. Gor¹cy strumieñ oliwy, uciski
wybranych punktów uwalniaj¹cych energie.
Idealny duet na relaks

MASA¯ STÓP/D£ONI

70z³/25min

odprê¿aj¹cy masa¿ wykorzystuj¹cy starochiñskie
metody refleksologii.

MASA¯E SPECJALISTYCZNE
MASA¯ SZWEDZKI
KLASYCZNY
80z³/30min / 130z³/50min
terapeutyczny masa¿ leczniczy wykorzystuj¹cy
techniki masa¿u klasycznego z uciskiem punktów
spustowych - uœmierza ból, dotlenia i wzmacnia
miêœnie

MASA¯ SPORTOWY

ZABIEGI NA CIA£O
CEREMONIE SPA

220z³/90min

Piêkno zaklête
w luksusowych seansach SPA:

HERBAL ESSENCE
ceremonia zielonej herbaty, k¹piel w aromacie zielonej
herbaty lub herbaciany peeling oczyszczaj¹cy, maska
nawil¿aj¹ca, relaksacyjny masa¿ - green tea

KARAIBY
rytua³ spa rozpoczynaj¹cy siê relaksuj¹c¹ k¹piel¹,
niezwyk³y masa¿ ca³ego cia³a na gor¹cym oleju
kokosowym to sposób na ca³kowite odprê¿enie i relaks

CZEKOLADOWE MARZENIE
s³odki peeling ca³ego cia³a lub czekoladowa k¹piel, rytua³
zakoñczony aromatycznym masa¿em ca³ego cia³a
na bazie gor¹cego czekoladowego oleju

OWOCOWY RAJ
orzeŸwiaj¹ca k¹piel, peelinguj¹cy masa¿ malinowy
w asyœcie gor¹cej oliwy – kwintesencja zapachu i piêkna

KOMPLEKS SAUN I JACUZZI

140z³/40min

niezwykle intensywny masa¿ bazuj¹cy na technikach
masa¿u klasycznego.Nieod³¹czny element odnowy
biologicznej, dedykowany osobom aktywnym

FIÑSKA, PAROWA I JACUZZI
1H/ 1os. - 35z³ / 2os.-50z³ / 3os.-65z³ / 4os.-70z³

JACUZZI ZEWNÊTRZNE 30min/1os. - 20z³
MASA¯ BAÑK¥ CHIÑSK¥

100z³/40min

terapeutyczny masa¿ – po³¹czenie akupresury
z bañk¹ chiñsk¹ sprawia, ze masa¿ intensywnie
pobudza tkanki, dziêki temu dochodzi
do detoksykacji, rozluŸnienia miêœni, a nawet
redukcji tkanki t³uszczowej

M E N U S PA

ZABIEGI FIRMOWE HERLA
3 ROSES LIFTESSENCE - ZABIEG
LIFTINGUJ¥CY NA TWARZ I SZYJÊ 170 z³
luksusowa kuracja liftinguj¹ca i anty age.
Kosmetyki oparte na unikatowej kombinacji wyci¹gów
z 3 odmian ró¿ (ró¿a czarna, ró¿a damasceñska, ró¿a
dzika),która pobudza procesy odnowy i dzia³a
odm³adzaj¹co

YOUTHESSENCE -ZABIEG
PRZECIWSTARZENIOWY NA TWARZ
I SZYJÊ
190 z³
zabieg na bazie 24k z³ota i peptydu SYN®-AKE,
zapewnia spektakularny efekt wyg³adzaj¹cy,
wype³nienia bruzd i za³amañskóry.

MIKRODERMABRAZJA
DIAMENTOWA

140 z³/60 min

ZABIEGI NA D£ONIE I STOPY
MANICURE KLASYCZNY

80 z³/60 min

klasyczny manicure z zabiegiem pielêgnacyjnym

MANICURE SPA LUX ZABIEG 110 z³/80 min

+ 50 z³

z mask¹ ujêdrniaj¹c¹

+ 40 z³

100 z³/40 min

oczyszczenie i nawil¿enie
z mask¹ algow¹ HERLA

+ 50 z³

z mask¹ dobran¹ d potrzeb skóry HERLA

+ 40 z³

180 z³/75 min

po³¹czenie indyjskiego masa¿u g³owy,
relaksacyjnego masa¿u cia³a, odprê¿aj¹cego
masa¿u stóp z elementami refleksologii wszystko
to na bazie gor¹cej oliwy

MASA¯ GOR¥CYMI
KAMIENIAMI

parafinowy na d³onie

PEDICURE KLASYCZNY

120 z³/90 min

obejmuj¹cy opracowanie biologiczne paznokci
+ peeling i frezowanie - oraz maskê.
Opcjonalnie malowanie lakierem

ZABIEG PIELÊGNACYJNY
NA STOPY

zabieg w formie maski do pielêgnacji suchej
i zniszczonej skóry stóp, poprzedzony peelingiem

ZABIEG PIELÊGNACYJNY
NA D£ONIE

70 z³/20 min

150 z³/60 min

aromat palonych zió³, gor¹ce jak wulkan bazalty,
p³ynne ruchy-masa¿ to cudowna podró¿ do Ÿróde³
– energia, odprê¿enie i relaks

CANDEL SPA MASA¯
AROMARELAKS

70 z³/ 20 min

150 z³/60 min

rytua³ piêkna - ciep³y wosk otula cia³o, aromat
uwodzi zmys³y, ³agodne ruchy, aksamitnie
g³adkie cia³o, relaks i ukojenie.

AROMATERAPEUTYCZNY
80 z³/30 min
MASA¯ GOR¥CYMI
140 z³/60 min
OLEJAMI
relaksacyjny masa¿ na bazie gor¹cych
aromaterapeutycznych olei

ZABIEGI DODATKOWE
LIFTINGUJ¥CY MASA¯ TWARZY

PEELING KAWITACYJNY

MASAZ WELLNESS

manicure spa wzbogacony o regeneruj¹cy zabieg

z³uszcza, dotlenia, oczyszcza i wzmacnia produkcjê
kolagenu
z mask¹ algow¹ HERLA

MASA¯E SPA

FRESH MASA¯
80 z³

HENNA RZÊS
25 z³
HENNA BRWI i RZÊS +regulacja brwi 50 z³
REGULACJA BRWI
15 z³

ZABIEGI DLA DZIECI
MASA¯ PLECÓW

80 z³/20 min

MALOWANIE PAZNOKCI

30 z³/30 min

150 z³/60 min

firmowy masa¿ relaksacyjny na bazie zielonej
herbaty poprzedzony peelingiem ca³ego cia³a

MASA¯ GOR¥C¥
CZEKOLAD¥

150 z³/60 min

czekoladowa wariacja, gorzka - s³odycz bez kalorii,
Ÿród³o energii i witalnoœci

MASA¯
RELAKSACYJNY

80 z³/30 min
140 z³/60 min

p³ynne, delikatne ruchy, rozluŸniaj¹cy masa¿
pleców szyi i barków

