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                     NA JESIENNE DNI POLACAMY MASAŻ MIODEM 

               Masaż miodem rekomendowany  jest dla osób, które zmagają 
się z uporczywym cellulitem, rozstępami oraz dla osób które chcą 
wysmuklić i ujędrnić swoje ciało. Idealny dla suchej skóry którą skutecznie 
nawilża. Masaż rozpoczyna się aromatycznym peelingiem całego ciała. W 
ramach zabiegu całe ciało jest oblewane gorącym płynnym miodem, który 
działa na nie, nie tylko upiększająco, ale tez zdrowotnie. Każdy masaż 
poprzez pobudzenie krążenia krwi oraz limfy wspomaga uwalnianie się z 
organizmu  toksyn. Różnica polega na tym, że w przypadku większości 
masaży odbywa się to za pomocą organów wydalania a w masażu miodem 
również poprzez skórę. Masaż miodem oczyszcza naskórek ze 
zrogowaciałych warstw przez co otwierają się pory i skóra lepiej oddycha. 
Dodatkowo dość intensywne ruchy masażysty w drugiej fazie masażu 
powodują rozbicie tkanki tłuszczowej oraz cellulitu (przez to w pierwszych 
seriach masaż może być nieco bolesny).Masaż miodem odtruwa organizm z 
toksyn. Aktywizuje bowiem funkcje wydzielnicze nerek, jelit i skóry, 
przyspieszając usuwanie szkodliwych złogów, poprawia i wygładza wygląd 
skory, wyszczupla  sylwetkę, rozbija tkankę tłuszczowa i cellulit, likwiduje 
rozstępy oraz wzmacnia system odpornościowy 

W CENIE PROMOCYJNEJ  30 min TYLKO 130 zł 

                                                            *Oferta specjalna  tylko po wcześniejszym ustaleniu 



                       MASAŻE ORIENTALNE I EGZOTYCZNE 

                        MASAŻ AJURWEDYJSKI 

Masaż ten wywodzi się ze starożytnej hinduskiej tradycji 
medycznej. Są różne rodzaje masażu, w niektórych zabiegowi 
poddaje się całe ciało, a w innych tylko jego część. Często, 
choć nie zawsze, wykorzystuje się do niego olejki 
eteryczne.  

Ajurweda to system medycyny rozwijający się 
w Indiach od starożytności. Słowo to po hindusku oznacza 
‘wiedzę o życiu’. Jednym z proponowanych przez ajurwedę 
sposobów na podtrzymanie zdrowia jest masaż. Jego 
stosowanie wynika z przekonania, że schorzenia dotyczące 
konkretnej części ciała dotyczą w rzeczywistości całego organizmu.  

Odczuwany w danym miejscu dyskomfort ma 
być jedynie objawem zaburzenia wewnętrznej równowagi. 
Zwolennicy ajurwedy twierdzą, że wynikające z niej metody 
pozwalają na uświadomienie sobie przyczyny stanów 
chorobowych. 

Efekty masażu ajurwedyjskiego 

Masaż ajurwedyjski ma pozytywny wpływ na organizm. Jego efekty to między innymi: 

 Ukojenie nerwów. 
 Poprawa krążenia krwi i limfy. 
 Polepszenie stanu skóry. 
 Regulacja pracy układu pokarmowego. 
 Ulga przy zrostach. 
 Zmniejszenie opuchlizny. 

 

Seans 60 minut Seans 90 minut 

250zł 300zł 

 

                                                           *Oferta specjalna  tylko po wcześniejszym ustaleniu 

 

 



 

                                                   MASAŻ  GORĄCYMI KAMIENIAMI 

 

 

  

  Seans 75 minut 

         230zł 

Jeśli czujesz zmęczenie i osłabienie, masz dość 
nadmiernych sytuacji stresowych – masaż kamieniami to 
najlepsze rozwiązanie. Połączenie technik relaksacyjnych z 
właściwościami uzdrawiającymi, szybko postawi Cię na 
nogi – odzyskasz energię i doskonałe samopoczucie. 

Na czym polega działanie masażu z wykorzystaniem 
kamieni? 

Masaż gorącymi kamieniami działa fizjoterapeutycznie. 
Przywraca sprawność uszkodzonym narządom, a 
jednocześnie sprzyja wypoczynkowi i regeneracji. Tym 
samym zwiększa zdolność wysiłkową organizmu. 

Jego działanie sprowadza się do łagodzenia wszelkiego 
rodzaju bólów mięśniowych i bólów związanych z 
napięciem nerwowym. Świetnie wspiera układ krążenia, 
poprawiając jego funkcjonowanie. 

Masaż kamieniami bazuje na teorii przepływu energii 
przez organizm. Uważa się, że są w nim zlokalizowane 
ośrodki energii zwane czakrami – każdy znajduje się w 
bezpośrednim otoczeniu jednego z gruczołów wydzielania 
wewnętrznego. Kamienie układa się zgodnie z mapami 
rozmieszczenia punktów energetycznych i przesuwa 
wzdłuż meridianów, czyli kanałów łączących punkty. W 
ten sposób usprawniany jest przepływ energii. 

Jakie efekty daje masaż kamieniami? 

Poddając się masażowi kamieniami, można liczyć na: 

 poprawę odżywienia skórnego, 
 zwiększenie elastyczności i jędrności skóry, 
 poprawę zdolności mięśni do wysiłku, 
 przyspieszenie regeneracji mięśni po aktywności 

fizycznej, 
 poprawę funkcjonowania układ krążenia, 
 zmniejszenie obrzęków, 
 złagodzenie skutków i objawów stresu, 

 pełen relaks i odprężenie. 

 



               MASAŻ  NAWILŻAJĄCY MASŁEM SHEA 

 

To odżywczy, luksusowy masaż na bazie naturalnego masła, 
pozyskiwanego z afrykańskiego drzewa z gatunku Masłosza 
Parka. Masło Shea dostarcza pełen zakres witamin i 
odżywczych substancji potrzebnych do tego, aby skóra była 
gładka, nawilżona i zdrowa. Masło Shea jest panaceum na 
wszelkie dolegliwości skórne. Zawiera dużą część witamin i 
trójglicerydów dzięki czemu doskonale natłuszcza. Chroni 
przed promieniami słonecznymi i wiatrem. 
 

Działanie: 
pełne nawilżenie i uelastycznienie skóry; 
dostarczenie witamin E i A – skóra staje się gładka, nawilżona i 
natłuszczona; 
dostarczenie witaminy F – wspomaga rozluźnianie mięśni; 
regeneracja skóry; 
odżywienie po promieniowaniu słonecznym; 
ochrona skóry przed wysuszaniem; 
powoduje pogrubienie skóry poprzez magazynowanie wody w skórze; 
szczególnie korzystne dla spierzchniętej, wysuszonej, pękającej skóry. 

 

Seans 60 minut Seans 75 minut 

200zł 250zł 
(w tym peeling owocowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              MASAŻ  ROZGRZEWAJĄCY Z UŻYCIEM OGNIA 

 

Kręgosłup ludzki i mięśnie, które go utrzymują w pozycji pionowej 
kochają ciepło! Tradycyjnym masażem docieramy do mięśni 

położonych najbliżej powierzchni skóry, ale nie dotrzemy 
do warstw głębokich. Do malutkich mięśni, które 

utrzymują kręgi nie dostaniemy się, ale ogień wraz ze 
swoją energią cieplną przenika przez skórę, przez 
powięź, przez powierzchowne warstwy mięśni 
rozluźnia je i dociera do szpiku i dalej do narządów 
wewnętrznych takich jak np. nerki, trzustka, 
śledziona. Ogień oczyszcza, organizm z toksyn i 
sprawia, że szpik działa sprawniej, wzmacnia i 

ujędrnia skórę, a także wygładza zmarszczki i spala 
tłuszcz . 

Ogień spala negatywne energie i emocje, które wibrują 
w naszej aurze = polu energetycznym, które nas otacza. 

Wspomaga otwieranie kanałów energetycznych i uzupełnia 
niedobory naszej wrodzonej energii życiowej. Zabieg 

wykonuje się na różne części ciała. Naciera się je 
indywidualnie dobranymi olejkami tak by mocno 
rozgrzać tkanki. Następnie układa się gorący, mokry 

ręcznik i spryskuje spirytusem, a następnie podpala. 
Zabieg jest bezpieczny, terapeuta stoi z dużym ręcznikiem 

obok klienta i gdy tylko tamten poczuje zbyt intensywne ciepło, 
natychmiast nakłada się ręcznik na plecy i gasi ogień. 

 

Seans 30 minut Seans 60 minut 

120zł  
(plecy) 

210zł 
(całe ciało) 

 

 

                                                           *Oferta specjalna  tylko po wcześniejszym ustaleniu 

 

 

 



 

                                                                                             MASAŻ  ŚWIECĄ 

                                                                                   

Masaż woskiem aromatycznej świecy to znakomity 
sposób na odprężenie i relaks. Polecamy przede 
wszystkim Kobietom zmęczonym, które zmagają się 
ze stresem i chcą zapomnieć o problemach dnia 
codziennego oraz pragnących poprawić kondycję 
własnej skóry. Masaż ciepłym aromatycznym 
woskiem świecy ma charakter rytualny. Intensywny 
zapach, ciepłe światło świec oraz odprężająca muzyka 
sprawią, że poczujecie się zrelaksowane i szczęśliwe. 

Historia masażu wywodzi się z krajów Orientu. W 
Polsce stosowany jest od niedawna, jednak staje się 
on coraz bardziej popularny. Decydując się na masaż 
świecą nie należy obawiać się, że jest on bolesny bądź 
nieprzyjemny (gorący wosk ). Masaż ten wykonywany 
jest włącznie ciepłym olejkiem ze świec, składających 
się całkowicie z naturalnych wosków oraz 
aromatycznej mieszanki olejów eterycznych. Nie 
powoduje poparzeń - jest to świeca kosmetyczna, 
która po rozpuszczeniu przeistacza się w ciepły, 
aromatyczny olejek, który zostaje wmasowywany w 
ciało. 

Zalety masażu świecą 

Korzyści z poddania się masażowi świecą są ogromne nie tylko dla psychiki lecz także dla skóry. 
Staje się ona elastyczna, miękka w dotyku, jedwabiście gładka i otulona przyjemnym aromatem. 
Skóra jest o wiele bardziej nawilżona, odżywiona, ukrwiona i promienista. Masaż świecą przynosi 
ukojenie dla suchej, pozbawionej witalności skóry. zapewnia głębokie rozluźnienie i uspokojenie 
poprzez likwidację napięcia w ciele. Pomaga w walce z rozstępami, cellulitem, neutralizuje wolne 
rodniki. 

Seans 60 minut Seans 75 minut 

200zł  
 

250zł 
(peeling) 

 

 

 



                                                           *Oferta specjalna  tylko po wcześniejszym ustaleniu 

 

                                                                                  MASAŻ  DOTYK SOBIENI-LOMI LUMI 

 

To niezwykły, tradycyjny masaż tzw. "masaż troskliwych rąk". 

Delikatnie, ale głęboko oddziałuje na mięśnie, poprzez ciągły 

płynny ruch i nacisk przedramion. Pobudza krążenie krwi, 

wspomaga przemianę materii i trawienie, zwiększa 

ruchliwość i elastyczność stawów oraz poprawia jędrność 

skóry. Jego efektem jest osiągnięcie rozluźnienia i harmonii 

w wymiarze fizycznym, duchowym, emocjonalnym i 

energetycznym. 

 

 

 

 

                

 

            MASAŻ  DLA DWOJGA 

Każda osoba wybiera dowolny masaż oraz czas trwania. Odprężający zabieg wykonany jest w jednym 

pokoju dla dwóch osób jednocześnie. Masaże są do wyboru jako przywitanie częstujemy lampką wina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Seans 90 minut 

         290zł 

  Seans 60 minut 

         380zł 



                                                          MASAŻ  GORĄCĄ CZEKOLADĄ 

Masaż gorącą czekoladą - uczta dla skóry i zmysłów! 

Masaż wykonywany przy użyciu czekolady o najwyższej zawartości kakao (90%) i 
naturalnego olejku ze słodkich migdałów. Już jedna sesja ukoi nerwy i wprowadzi w dobry nastrój, 
ponieważ czekolada pobudza wydzielanie endorfin – hormonów szczęścia. Prawdziwa uczta dla skóry 
i zmysłów! 

W masażu gorącą czekoladą wykorzystujemy cenne właściwości ziaren 
kakaowca, które działają regenerująco, odżywczo i poprawiają 

mikrokrążenie. Ziarna kakaowca obfitują w kofeinę, która pobudza 
krążenie krwi, zmniejsza obrzęki i przyspiesza spalanie tłuszczu. Masaż 
czekoladą zalecany jest dla każdego rodzaju skóry. Poprawi nawilżenie 
skóry, spowolni starzenie dzięki zawartości antyoksydantów, zwiększy 

napięcie skóry, poprawi jej koloryt oraz odżywi dzięki bogactwu 
magnezu, wapnia i cynku. 

Zniewalający aromat prawdziwej czekolady będzie towarzyszył Tobie 
przez cały dzień. Skóra stanie się nawilżona, miękka i aksamitna w 
dotyku. Masaż ciepłą czekoladą przeprowadzany jest przez 

doświadczoną fizjoterapeutkę przy nastrojowym oświetleniu i w 
akompaniamencie spokojnej muzyki. 

Seans 60 minut Seans 75 minut 

200zł  
 

250zł 
(peeling kawowy) 

 

MASAŻ   RELAKSACYJNY CIEPŁYMI OLEJAMI 

Wyciszający, rytualny, doskonale relaksujący masaż. Przywraca naturalną harmonię ciała, zapewnia 

głęboki relaks i eliminuje stres. Masaż  

ten jest szczególnie polecany osobom żyjącym w ciągłym stresie. 

 wykonywany spokojnymi i rytmicznymi ruchami niweluje stres, 

 a zarazem wspaniale oddziałuje na układ nerwowy – likwiduje 

 napięcie mięśni, przywraca prawidłowy rytm serca, właściwe  

krążenie i ciśnienie krwi, a nawet pomaga w walce z bezsennością  

oraz z ogólnym wycieńczeniem organizmu. 

Seans 60 minut 

160zł 



 

                              MASAŻ BALIJSKI 

Masaż całego ciała, który łączy w sobie wiele technik,  

takich jak akupresura, ajurweda, refleksologia stóp i dłoni,  

rozciąganie i aromaterapia. Masaż balijski sprawia, iż osoba,  

która poddana jest zabiegowi wpada w  

wielowymiarowe poczucie relaksu i odprężenia.  

Masaż balijski uspokaja umysł i rozluźnia napięcie mięśniowe. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

                                                           *Oferta specjalna  tylko po wcześniejszym ustaleniu 

 

 

MASAŻE CZĘŚCIOWE 

 

MASAŻ GŁOWY I TWARZY  

Masaż punktowy twarzy i głowy to technika, która oddziałuje  

na cały organizm, umożliwia samoleczenie różnych schorzeń  

poprzez docieranie do złogów podskórnych. To masaż z  

elementami akupresury oparty na chińskiej teorii  

12 meridianów (kanałów energetycznych w ciele). Masaż  

punktowy doskonale wpływa na wygląd twarzy. Efektem  

kosmetycznym jest poprawa mikrokrążenia, poprawa owalu  

twarzy, zmniejszenie i usunięcie obrzęków, zastojów  

limfatycznych, zmarszczek i worków pod oczami. Cera staje  

się dotleniona, rozjaśniona i świeża. 

  

  

Seans 90 minut  

290zł 

Seans 30 minut 

100 zł 



MASAŻ STÓP Z ELEMENTAMI REFLEKSOLOGII 

 

 

Leczniczy masaż stanowiący połączenie akupresury i ajurwedy,  

obejmuje m.in. masaż podeszwy, grzbietu stopy, palców, 

 kostek, łydek, okolic kolana. Poprzez działanie na strefy  

refleksologiczne stóp masaż wspomaga odtruwanie  

organizmu z toksyn, poprawia sen, usuwa uczucie 

„ciężkich nóg”.  

Wpływa również na procesy trawienne, system 

hormonalny, gruczoły  

limfatyczne i centralny system nerwowy.  

  

   

   

                         

                    MASAŻ GŁOWY, SZYI , PLECÓW I RAMION  

 

Masaż wykonywany bez olejków. Zawiera techniki rozciągania 
 i akupresury. Może być wykonywany nie tylko 
 dłońmi, ale również kciukami. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Seans 30 minut 

100zł 

Seans 30 minut 

100zł 



MASAŻE TRADYCYJNE I SPECJALISTYCZNE 

 
MASAŻ KLASYCZNY 

Cechą przewodnią masażu klasycznego jest   

usuwanie dokuczliwych napięć mięśni. Powoduje 

rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększa 

miejscową przemianę materii i przepływ tlenu we 

krwi oraz wyraźnie zmniejsza napięcie w 

kręgosłupie, plecach i karku.  

 

 

 

 

         

 

 MASAŻ RELAKSACYJNY 

 
Celem masażu relaksacyjnego, 
zgodnie z nazwą, jest 
uspokojenie organizmu oraz 
wprowadzenie go w stan 
relaksu. To doskonała forma 
terapii niemal dla każdego – 

pozwalająca m.in.: 

 

 zredukować napięcie     mięśniowo – nerwowe, 
 zrelaksować umysł, 
 uzyskać uczucie pełnego odprężenia i zmniejszyć poziom  

stresu. 

                                    

Seans 60 minut 

170zł 

Seans 60 minut 

160zł 

Seans 90 minut 

230zł 



 
 
                             

MASAŻ  ,,DEEP TISSUE” 
 
                  Masaż głęboki to terapia działająca na warstwach i piętrach tkanek 
nieopracowywanych w masażu klasycznym czy sportowym. Jest też formą zaprogramowanej 
terapii pacjenta lub sportowca dostosowaną do konkretnej jednostki, nie jak w masażu sportowym 
powtarzającymi się sekwencjami ruchów takich samych dla każdego zawodnika. Za pomocą tej 

techniki można wpływać na stan napięcia 
mięśniowego i powięziowego, można korygować 
wady i leczyć dysfunkcje narządu ruchu. 

Podstawowym celem zabiegu jest zwracanie uwagi 
na zmienianie struktury i ograniczeń ruchomości 
tkanek. W technice tej ruchy są wykonywane 
nadzwyczaj precyzyjnie. Pracuję się bardzo powoli 
dając tkanką czas na fizjologiczną odpowiedź i 
przystosowanie się do nowych warunków. Pracuje 
się używając skośnego nacisku na tkanki z uwagi na 
to że jest on lepiej tolerowany przez osobę 
masowaną, poza tym tkanka  mięśniowa dobrze 
reaguje na rozciąganie i przesuwanie ale na 

przyciskanie szczególnie do kostnych elementów nie możemy już sobie pozwolić. Przed zabiegiem 
trzeba określić cel, który chcemy osiągnąć i  wybrać odpowiednią technikę. Pracuj różnymi 
częściami ciała jak łokcie czy przedramię natomiast absolutnie unikaj pracy swoimi kciukami. 
Istotnym elementem w technikach masażu głębokiego jest wrażliwość palpacyjna terapeuty musi 
on umieć odnajdować zmiany napięcia w tkankach, odszukiwać bruzdy mięśniowe oraz ocenić 
kiedy masaż należy zakończyć by uzyskać efekt terapeutyczny a jednocześnie nie przestymulować 
tkanki. 

 

                    

Seans 30 minut Seans 60 minut 

130zł  
 

190zł 
 

 

 

                    

 

 

 



 

                                                MASAŻ PILINGUJĄCY Z SOLĄ HIMALAJSKĄ I KOKOSEM 

 

 

             Masaż ciepłymi kulami i dyskami solnymi łagodzi napięcie mięśni i stawów oraz wspomaga ich 
regenerację. Poprawia metabolizm, ponieważ oczyszcza ciało z substancji trujących. Pozwala uwolnić 
się od stresu. Gwarantuje równowagę fizyczną i duchową, zdrowie, dobre samopoczucie, ukojenie 
nerwów. Kamienie do masażu są robione ręcznie z kryształów oryginalnej soli himalajskiej i mają kształt 
dysków. Rytuał rozpoczyna masaż rozgrzewającym olejkiem imbirowym, po czym wykonuje się masaż, 
który: 

 odżywia skórę dostarczając jej 84 minerałów (m.in. magnez, potas, wapń, cynk, mangan, miedź, 
żelazo, chrom, jod, selen) 
 przywraca napięcie skóry, wzmacnia jej strukturę, zapobiegając wiotczeniu 
 ma działanie peelingujące i detoksyfikujące 
 stymuluje układ krwionośny i limfatyczny 
 jest rewelacyjny w walce z cellulitem i rozstępami 
 ułatwia zasypianie 

Sól himalajska w codziennej diecie wspomaga prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka, 
szczególnie układu nerwowego – jest niejako nośnikiem bodźców. Ponadto wspomaga odnowę 
i utrzymanie równowagi energii w organizmie, zrównoważyć stosunek kwasów i zasad, rozpuszczać 
i uwalniać skrystalizowane odłogi (będące przyczyną chorób reumatycznych, kamieni nerkowych 
i pęcherzyka żółciowego), wspomaga wypłukiwanie metali ciężkich (takich jak rtęć) z wypełnień 
dentystycznych oraz kadmu będącego skutkiem palenia i otaczających nas zanieczyszczeń, normalizuje 
ciśnienie krwi, oczyszcza jelita i wspomaga osłabienie uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Seans 60 minut 

190zł 



 

MASAŻ ANTYCELULITOWY                                                                  

                                                                                                          Ma na celu modelowanie sylwetki w najważniejszych 

obszarach ciała. Zaliczamy do nich powłoki brzuszne, 

talię, pośladki, biodra, uda oraz ramiona. Masaże te 

wspomagają redukcję cellulitu oraz utratę tkanki 

tłuszczowej. Wykonywanie polega na 

wykorzystywaniu intensywnych, dynamicznych 

i silnych technik. W wyniku masaży modelujących 

dochodzi do rozbicia podskórnej tkanki tłuszczowej, 

usunięcia toksyn z organizmu oraz polepszenia 

ukrwienia skóry i mięśni. Masaże modelujące 

zalecane są dla Pań, które chcą wyszczuplić 

i wygładzić linię swego ciała, jak również wskazane są 

dla kobiet po porodzie w celu szybszego odzyskania 

wspaniałej figury. Łączenie masaży modelujących 

z masażem leczniczym czy klasycznym powoduje 

spalenie tłuszczu, działa ujędrniająco na ciało, a tym 

samym modeluje sylwetkę. 

 

 

                     MASAŻ DLA PRZYSZŁYCH MAM 

                        Masaż dla kobiet w ciąży to bardzo dobry sposób 
na złagodzenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie stresu i 
zlikwidowanie opuchlizny na stopach i nogach. Umiejętnie 
przeprowadzony masaż w ciąży dodatkowo upiększa i relaksuje. 
Masaż relaksacyjny można rozpocząć wcześniej, przed zajściem 
w ciążę, to pomoże przygotować kondycję ciała do ciąży. Jeżeli 
jednak już spodziewasz się dziecka, a chcesz chodzić na masaże 
dla kobiet ciężarnych, zacznij od 12 tygodnia – wcześniej lepiej 
nie narażać organizmu na takie nowości. 

  

 

                                                   

 

Seans 60 minut 

200zł 

Seans 90 minut 

250zł 

Seans 30 minut Seans 60 minut 

130zł  
 

190zł 
 

https://portal.abczdrowie.pl/metody-na-stres
https://portal.abczdrowie.pl/masaz-relaksacyjny-ciala


    

 

MASAŻ KIJAMI BAMBUSOWYMI  

Masaż bambusem jest masażem pobudzającym tkanki głębokie. Wykonywany za pomocą specjalnych 
kijków bambusowych, działa relaksacyjne oraz leczniczo. 

Ogrzane kije wałkują mięśnie, co 
prowadzi do ich natychmiastowego 
rozluźnienia. Jednocześnie dochodzi 
do pobudzenia krążenia krwi i limfy 
oraz złagodzenia wszelkich 
dolegliwości bólowych. 

Masaż całego ciała najczęściej 
rozpoczyna się od stóp. Następnie 
masażysta stopniowo przesuwa się 
ku górze: aż do karku – a wszystko 
po to, by ponownie zakończyć na 
stopach. W zależności od 
masowanej części ciała, używa się 
kijków różnej długości. 

Dlaczego akurat bambus? Okazuje się, że wykazuje on szereg cennych właściwości, a przy tym bardzo 
rzadko wywołuje reakcje alergiczne. Nie podrażnia skóry, działając jednocześnie przeciwbakteryjnie. 
Dodatkowym atutem jest fakt, że pałeczki bambusowe stanowią bogactwo związków krzemu, w efekcie 
czego działają jako silne piezoelektryki. Pocieranie i rolowanie po skórze prowadzi do wytworzenia 
potencjału energetycznego, dającego potężny zastrzyk energii. Masaż więc łagodzi także stany 
zmęczenia. 

 

 

 

 

                                                           *Oferta specjalna  tylko po wcześniejszym ustaleniu 

 

  

 

 

Seans 30 minut Seans 60 minut 

130zł  
 

190zł 
 



                                                MASAŻE AJURWEDYJSKIE 

                  MASAŻ TAJSKI STEMPLAMI ZIOŁOWYMI  
 

                                 Leczniczy 
masaż wykonywany za pomocą białych 
bawełnianych torebek zawierających 
mieszankę ziół i przypraw (tzw. stemple 
ziołowe), które po podgrzaniu na parze 
uwalniają zgromadzone w nich olejki 
eteryczne. Masaż działa odprężająco, 
przeciwbólowo, przeciwzapalnie, poprawia 
układ krążeniowy i limfatyczny oraz 
pobudza przemianę materii. 

Stemple ziołowe zawierają między innymi 
trawę cytrynową, kurkumę, liście 
eukaliptusa i limonki, imbir lekarski oraz cynamonowiec. W Tajlandii często stosowane jest jako apteczka 
pierwszej pomocy na rozmaite schorzenia. 

 

                     

A 

 

 

                                                                                                           MASAŻ ABHYANGA 

               ABHYANGA jest częścią tradycyjnego programu oczyszczającego i odmładzającego zwanego 
„Panchakarma”. W trakcie tego masażu całe ciało jest intensywnie masowane dużą ilością oleju 
sezamowego aby oczyścić organizm z nagromadzonych toksyn. Rytmiczne i głęboko relaksujące ruchy 
mają za zadanie poruszyć zastałą energię i spowodować swobodny przepływ prany. Regularny masaż 
zapobiega przed negatywnym działaniem stresu, nerwowością, wyczerpaniem oraz przed zaburzeniami 
których przyczyną jest Vata w nierównowadze. Abhyanga odżywia ciało, przedłuża życie, zapewnia 
dobry sen, poprawia wygląd skóry, poprawia wzrok i kondycję fizyczną. Jest stosowana przy leczeniu 
wielu chorób. 

 

 

 

Seans 60 minut 

200zł 

Seans 60 minut Seans 90 minut 

230zł 300zł 



RYTUAŁ                                                                                                   

                                                  HAMMAN-RYTUAŁ ODNOWY CIAŁA I DUSZY 

                                                       Rytuał hammam to pielęgnacja dla ciała i ducha. Łączy w sobie 
tradycyjne zabiegi kosmetyczne z Bliskiego Wschodu i 
współcześnie znaną pielęgnację ciała. Rytuał hammam na dobre 
zadomowił się w polskich gabinetach kosmetycznych i w 
domowych łazienkach. Na czym polega i co można dzięki niemu 

zyskać? 

Tajemniczo brzmiące słowo „hammam” to nic innego, jak 
bliskowschodnie określenie łaźni parowej. Tradycję kąpieli w łaźniach 

zapoczątkowali starożytni Grecy i Rzymianie, którzy w termach 
korzystali z pary, jaka powstawała po polaniu wodą rozgrzanych 
kamieni, jednak obecną postać zawdzięcza Turkom i Arabom. 
Wraz z upadkiem starożytnych cywilizacji Zachodnia Europa 

zapomniała na długie lata o tradycji kąpieli w łaźniach – hammam 
miał się jednak dobrze na terenach Afryki Północnej i Azji Mniejszej, gdzie 

upowszechniał się wraz z islamem. 

Hammam - tradycyjny rytuał 

Tradycyjny bliskowschodni hammam to bogato zdobiony, przestronny budynek, składający się z 
kilku sal. W pierwszej, zwykle zwieńczonej kopułą, rozbierano się i zwilżano ciało w służącym do 
tego celu basenie. W kolejnych, wymyślnych pod względem wystroju, salach można było wypocząć 
i przygotować się do właściwej części zabiegu: pobytu w łaźni, w której temperatura osiągała 50 st 
C. Kąpielom w parze towarzyszyły masaże i namaszczanie egzotycznymi olejami. Po wyjściu z łaźni 
czekała sala ciepła, gdzie można było umyć i osuszyć ciało. Do Europy hammam trafił ponownie 
wraz z Arabami w okresie podboju Hiszpanii, i otomańskimi Turkami, którzy dotarli na Węgry i na 
Bałkany. 

W obecnej, znanej nam dziś formie, nadal jest połączeniem oczyszczania, dogłębnej pielęgnacji 
ciała i ukojenia dla duszy. Został jednak nieco zmodyfikowany, i w odróżnieniu od pierwowzoru 
odbywa się w zaciszu gabinetu kosmetycznego, choć nie ma przeszkód, by wykonać go we własnej 
łazience – i coraz więcej osób tak właśnie robi. 

 

                  

                   

                                                            *Oferta specjalna  tylko po wcześniejszym ustaleniu 

 

Seans 60 minut Seans 190 minut 

220zł(1 osoba) 560zł(2 osoby) 

https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/cialo-higiena/kapiele-lecznicze-w-twojej-wannie_34179.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/cialo-higiena/masaz-kamieniami-recepta-na-relaks_34189.html


 

ZABIEGI NA CIAŁO 

  BASIC CORPS 

Nawilżanie ciała. Podobnie jak skóra twarzy, skóra ciała wymaga specjalnej uwagi i odpowiedniej 

pielęgnacji, aby utrzymać ją w dobrym stanie. Jednak często jej pielęgnacja nie jest niestety, brana pod 

uwagę. Właściwy stopień nawilżenia ciała odzyskuje się poprzez usunięcie martwych komórek i aplikację 

składników aktywnych, które przywracają spójność międzykomórkową oraz odbudowują równowagę 

wodną i pozwalają uniknąć przesuszenia. Rezultatem jest miękka, satynowo gładka skóra. 

  
PIELĘGNACJA BASIC CORPS 
  
Rytuał SILK SKIN inspirowany polinezyjskimi technikami w połączeniu BODY & MIND HARMONY oraz 
działaniem olejków eterycznych, dla maksymalnego relaksu i odprężenia. 
  
DZIAŁANIA I REZULTATY: 

 Nawilża, odżywia i zapewnia miękkość. 
 Pobudza naturalne procesy odbudowy skóry 

Częstotliwość: w razie potrzeby jako jednorazowy zabieg intensywnie nawilżający. 

Czas zabiegu: 75MINUT/290ZŁ 

                                                                     SLIM & SCULP  

Agyptos to w pełni naturalny i bezpieczny sposób detoksykacji i ujędrniania ciała, odpowiedni dla 
każdego, kto marzy o elastycznej, zdrowej i pełnej blasku skórze, zgrabnej sylwetce bez cellulitu. 

Podczas zabiegu ciało zawijane jest w specjalny sposób bawełnianymi bandażami, nasączonymi w 
roztworze zawierającym less, algi oraz minerały i sole pochodzące z Morza Martwego. Obecne w 
roztworze cenne dla zdrowia sole skutecznie oczyszczają, wygładzają i odżywiają skórę, czyniąc ją 
jedwabiście gładką. Less stosowany w zabiegu posiada zdolność wiązania w sobie toksyn (kwas 
moczowy, kwas mlekowy, adrenalina). 

Czas zabiegu: 75MINUT/260ZŁ 

 

 

 

 



 

 


