


Masaże 
Masaż gorącymi kamieniami    
Masaż nawilżający masłem shea         
Masaż świecą                                         
Masaż gorącą czekoladą                             
Masaż ciepłymi olejami 
Masaż klasyczny
Masaż relaksacyjny
Masaż sportowy
Masaż antycellulitowy
Masaż dla przyszłych mam
Masaż dla dzieci  (owocowy/czekoladowy)
Romantyczny masaż dla dwojga

220 PLN
220 PLN
220 PLN
220 PLN
220 PLN
200 PLN
180 PLN
220 PLN
220 PLN
200 PLN

400 PLN

Masaże częściowe
Masaż głowy i twarzy           

Masaż stóp z elementami refleksologii
Masaż pleców 

300 PLN

250 PLN
300 PLN
300 PLN

25 min. 55 min. 85 min.

140 PLN
  70 PLN

120 PLN
120 PLN
120 PLN



Zabiegi na ciało

(owocowy/kokosowy/różany/herbaciany)

Algowe wyszczuplenie (peeling+okład)
Borowinowe odrodzenie (peeling+okład)
Peelingujący masaż 
(owocowy/kokosowy/różany/herbaciany)

Peeling 

Kąpiele
W suszu piwnym
Różana w mleku
W zielonej herbacie

Rytuały
Dotyk luksusu

Piwny relaks
Cydrowa tradycja Sobieni
Różany sekret Kleopatry

55 min. 75 min.

250 PLN
250 PLN
220 PLN

160 PLN
160 PLN
160 PLN

270 PLN
270 PLN
270 PLN

95 min.

500 PLN
500 PLN
500 PLN

1 osoba 2 osoby

280 PLN
280 PLN
280 PLN

1 osoba 2 osoby

Makijaż
Makijaż okolicznościowy
Indywidualna lekcja makijażu

200 PLN
500 PLN  (około 3h)

150 PLN (25 min)

380 PLN



MASAŻ GORĄCYMI
KAMIENIAMI

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.
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.

Seans 55 minut 220 PLN 
Seans 85 minut 300 PLN

 

poprawę odżywienia skórnego,

poprawę zdolności mięśni do  wysiłku,

  po aktywności fizycznej,

Poddając się masażowi kamieniami,
można liczyć na:

 zwiększenie elastyczności i  jędrności
skóry,

 przyspieszenie regeneracji mięśni

 poprawę funkcjonowania układ  krążenia,
 zmniejszenie obrzęków,
 złagodzenie skutków i objawów stresu,
 pełen relaks i odprężenie.



MASAŻ
 NAWILŻAJĄCY
MASŁEM SHEA

TTo 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. 

Seans 55 minut 220 PLN 

 

pełne nawilżenie i
uelastycznienie skóry,
dostarczenie witamin E i A –
skóra staje się gładka, nawilżona i
natłuszczona,
dostarczenie witaminy F –
wspomaga rozluźnianie mięśni,
regeneracje skóry,
odżywienie po promieniowaniu
słonecznym,
ochronę skóry przed
wysuszaniem,
zapobieganie spierzchnięciu,
wysuszeniu i pękaniu skóry.

Poddając się masażowi kamieniami,
można liczyć na:



MASAŻ ŚWIECĄ

Masaż woskiem aromatycznej świecy to
znakomity sposób na odprężenie i relaks.
Polecamy przede wszystkim osobom
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 zrelaksowani i szczęśliwi.
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. 

Seans 55 minut 220 PLN

 

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.



MASAŻ GORĄCĄ
CZEKOLADĄ

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.

Seans 55 minut 220 PLN 

 



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 55 minut 220 PLN 

 

MASAŻ CIEPŁYMI
OLEJAMI



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.

Seans 55 minut 200 PLN 

 

MASAŻ
KLASYCZNY

MASAŻ
RELAKSACYJNY

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

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.:

Seans 55 minut 180 PLN 
Seans 85 minut 250 PLN

 



MASAŻ
SPORTOWY

Seans 55 minut 220PLN 
Seans 85 minut 300 PLN

 

masażu. Masaż sportowy bywa czasem
bolesny, jego celem jest bowiem
przywrócenie mięśniom sprawności,
poprawienie krążenia krwi i limfy oraz
dotlenienie mięśni i skóry.

Masaż sportowy bazuje na technikach
masażu klasycznego. Masaż rozpoczyna się
od rozgrzania mięśni poprzez rozcieranie,
głaskanie, ugniatanie i oklepywanie ciała.
Zabiegi te należy wykonywać dość 
energicznie i wkładając w to więcej siły niż
w przypadku tradycyjnego 



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.  

MASAŻ
ANTYCELLULITOWY

 
Seans 55 minut 220 PLN
Seans 85 minut 300 PLN

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 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. 

MASAŻ DLA
PRZYSZŁYCH MAM

 Seans 25 minut 140 PLN
 Seans 55 minut 200 PLN



MASAŻ DLA
DZIECI

 Seans 25 minut 70 PLN

Masaż jest sztuką łagodzenia bólu i
rozluźniania poszczególnych części ciała.
Poprawia samopoczucie dziecka, zapewnia
mu relaks oraz, rozluźniając mięsnie i
stawy, swobodę ruchów. Wczesne miesiące
życia dziecka to przechodzenie od pozycji
embrionalnej do wyprostowanej-rozciągają
się mięsnie i stawy. Mały człowiek
stopniowo uczy się koordynacji ruchów.
Masaż w tym okresie życia jest, więc
wyjątkowo korzystny, wspomaga
koordynację mięsni i zwiększa ich
elastyczność, przygotowuje dziecko do
ćwiczeń fizycznych.



ROMANTYCZNY
MASAŻ DLA

DWOJGA

 Seans 55 minut 400 PLN

Romantyczny masaż dla dwojga to idealna
forma spędzenia wolnego czasu z bliską
osobą. Nastrojowe wnętrze spa,
zapewniające intymną atmosferę, dźwięki
relaksującej muzyki i ciepłe płomienie świec
zapewnią niesamowite doznania, poczucie
błogości i odprężenia. Jest to świetna
propozycja zarówno na rozpoczęcie
romantycznego wieczoru jak i na relaks
przed snem.



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 25 minut 120 PLN 

 

MASAŻ GŁOWY I
TWARZY

MASAŻ
PLECÓW

Masaż pleców rozluźni
mięśnie, usunie napięcie,
przywróci elastyczność,
zredukuje stres i dyskomfort, a
także przyśpieszy krążenie
krwi. Zawiera techniki
rozciągania i akupresury. 

Seans 25 minut 120 PLN 

 



z toksyn, poprawia sen, usuwa uczucie
„ciężkich nóg”. Wpływa również na procesy
trawienne, system hormonalny, gruczoły
limfatyczne i centralny system nerwowy.

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 

Seans 25 minut 120 PLN 

 

MASAŻ STÓP
 Z ELEMENTAMI
REFLEKSOLOGII



zabiegu jest stymulacja mikrokrążenia,
detoksykacja, redukcja cellulitu, działanie
tonizujące, ujędrnienie skóry i
pozostawienie jej gładkiej i aksamitnej.

Algowe wyszczuplenie to detoksykująco-
ujędrniający zabieg z użyciem maski
algowej. Rozpoczyna się on dokładnym
peelingiem całego ciała, po czym nakładana
jest na nie specjalnie przygotowana 
maska z błota algowego. Zabieg kończy się
wmasowaniem w ciało olejku
antycellulitowego. Efektem 

ALGOWE
WYSZCZUPLENIE

 
Seans 55 minut 250 PLN

 



 

BOROWINOWE
ODRODZENIE

specjalnie przygotowana maska
borowinowa, która regeneruje zniszczony i
odwodniony naskórek, spowalnia procesy
starzenia, a także pobudza procesy
odnowy komórkowej naskórka i tkanki
łącznej. Zabieg kończy się wmasowaniem
olejku antycellulitowego. W efekcie skóra
jest oczyszczona, nawilżona, jędrna i
elastyczna.

Borowinowe odrodzenie to zabieg z
użyciem maski borowinowej, zalecany
szczególnie dla skóry dojrzałej. Rozpoczyna
się on dokładnym peelingiem całego ciała,
po czym nakładane jest na nie 

 
Seans 55 minut 250 PLN

 



PEELINGUJĄCY
MASAŻ

 
Seans 55 minut 220 PLN

 

pełną blasku i zdrowego wyglądu.

Połączenie peelingu ciała z masażem
doskonale pobudza mikrokrążenie. 
Masaż peelingujący usuwa martwe
komórek, co skutkuje poprawieniem 
wyglądu skóry, jej regeneracją i
rozjaśnieniem. Jest stałym elementem 
pielęgnacji skóry. Pobudza krążenie krwi
odbudowując strukturę skóry. 
Regularnie wykonywany odmładza skórę,
czyni ją gładką, świeżą, miękką, 



Kąpiel w suszu piwnym to doskonała
propozycja dla osób potrzebujących
relaksu, poprawy samopoczucia oraz
poprawy kondycji organizmu. Susz piwny
jest odpowiedzią na dotychczasową
metodę przyrządzania kąpieli piwnych,
które oparte na miksturze piwa i ciepłej
wody często charakteryzują się
nieprzyjemnym zapachem, co może
powodować dyskomfort podczas zbiegu.
Susz piwny to w 100% naturalna,
aromatyczna mieszanka chmielu, drożdży
i słodu piwnego - składników stosowanych
od lat w ziołolecznictwie i medycynie
naturalnej, bogatych w witaminy z grupy B
oraz substancje mineralne o
właściwościach wygładzających,
ujędrniających i przeciwdziałających
powstawaniu zmarszczek. 

KĄPIEL W SUSZU
PIWNYM

 
Seans 55 minut 160 PLN/1 osoba

         280 PLN/2 osoby
 

Chmiel dobroczynnie wpływa na skórę i włosy,
posiada silne właściwości przeciwgrzybiczne i
antybakteryjne. Sprawdza się w pielęgnacji
skóry łojotokowej, skłonnej do trądziku. Słód
zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
skóry, jest bogaty w polifenole, które stabilizują
kolagen i elastynę, wspomagają mikrokrążenie,
działają odżywczo na skórę. Drożdże
piwowarskie zawierają szeroki zestaw witamin z
grupy B oraz wiele substancji mineralnych,
zapobiegają powstawaniu drobnych
zmarszczek, ujędrniają oraz wygładzają skórę.
Przed kąpielą sugerujemy 30 minutowy seans w
saunie. Po 30 minutowej kąpieli zalecamy 10
minut odpoczynku na podgrzewanym stole
hammam, w celu wchłonięcia się kosmetyków,
oraz 15 minutowy seans leżakowania w strefie
relaksu. Do kąpieli serwowany jest kufel piwa.



Kąpiele z dodatkiem mleka
rozsławiła już sama Kleopatra.
Podobno to właśnie dzięki
relaksowaniu się w wannie
wypełnionej mlekiem
zachowała na długo swoją
niezwykłą urodę. Mleko
bogate jest w witaminy, kwas
mlekowy, który delikatnie
złuszcza naskórek, oraz
tłuszcze, które świetnie
nawilżają i wygładzają skórę.
Ponadto, mleko zapobiega
wysuszaniu się skóry, więc
kąpiel mleczna jest wskazana
przy problemach z suchością i
szorstkością.

KĄPIEL RÓŻANA W
MLEKU

 
Seans 55 minut 160 PLN/1 osoba

         280 PLN/2 osoby
 

Kwas mlekowy jest także pomocny w
usuwaniu martwych komórek naskórka
oraz odnowie skóry. Ponadto, w pewnym
stopniu redukuje problem ciemnienia
skóry, który pojawia się z wiekiem. Kąpiel
w mleku wprowadzi cię w błogi nastrój i
wyciszy przed snem, a różany aromat
oraz woń płatków róż wzmocnią doznania
relaksu. Przed kąpielą sugerujemy 30
minutowy seans w saunie. Po 30
minutowej kąpieli zalecamy 10 minut
odpoczynku na podgrzewanym stole
hammam, w celu wchłonięcia się
kosmetyków, oraz 15 minutowy seans
leżakowania w strefie relaksu. Do kąpieli
serwowany jest kieliszek białego wina lub
napar różany.



z dodatkiem zielonej herbaty zrelaksuje
nasze ciało i pomoże w walce z
niedoskonałościami skóry. Powszechnie
znane są wewnętrzne właściwości
naparu z zielonej herbaty. Nie każdy
jednak zdaje sobie sprawę z tego, jak
cenny jest on od zewnątrz – sprawdzi
się doskonale, jeśli chcemy wygładzić  
naszą skórę i podjąć walkę z wszelkimi
niedoskonałościami.

Kąpiel w herbacie to ulubiony i
powszechnie znany rytuał Koreanek i
Japonek. Właściwości zielonej 
herbaty są powszechnie znane – nie
tylko oczyszcza organizm, ale także
działa kojąco na nerwy. Kąpiel

KĄPIEL W
ZIELONEJ
HERBACIE

 
Seans 55 minut 160 PLN/1 osoba

         280 PLN/2 osoby
 

Dzięki zawartości minerałów i
witamin, sprawi, że nasza skóra
będzie nie tylko oczyszczona, ale
przede wszystkim złagodzona,
elastyczna, bardziej jędrna i napięta -
czyli taka, o jakiej wszyscy marzymy.
Przed kąpielą sugerujemy 30
minutowy seans w saunie. Po 30
minutowej kąpieli zalecamy 10 minut
odpoczynku na podgrzewanym stole
hammam, w celu wchłonięcia się
kosmetyków, oraz 15 minutowy
seans leżakowania w strefie relaksu.
Do kąpieli serwowana jest filiżanka
naparu z zielonej herbaty.



DOTYK LUKSUSU

Dotyk luksusu to kompleksowy rytuał,
dzięki któremu zadbasz zarówno o
swoje ciało, jak i twarz. Skóra zostaje
wygładzona aromatycznym cukrowym
peelingiem. Nałożony następnie okład
algowy stymuluje mikrokrążenie i
redukuje cellulit. Masaż twarzy uwolni
Cię od napięć, a także spowolni proces
powstawania zmarszczek. Nawilżająca
maseczka poprawi kondycję Twojej
skóry, dzięki czemu będziesz mogła się
cieszyć promienną i świetlistą cerą.
Rytuał kończy się odprężającym
masażem całego ciała. 

 
Seans 95 minut 380 PLN

 



PIWNY RELAKS

Piwny relaks to kompleksowy rytuał
rozpoczynający się odprężającą kąpielą w
suszu piwnym, który ma działanie
wygładzające, ujędrniające i
przeciwstarzeniowe. Ma także właściwości
antybakteryjne i przeciwgrzybicze, przez co
kąpiel ta świetnie wpływa na stan skóry osób
borykających się z jej problemami.
Następnym elementem rytuału jest
dwudziestominutowy peelingujący masaż na
podgrzewanym stole hammam, który
dogłębnie usunie zanieczyszczenia i
obumarłe komórki zewnętrznej warstwy
naskórka oraz pobudzi skórę do
wytwarzania nowych. Rytuał kończy
dwudziestominutowy odpoczynek na
leżakach w strefie relaksu, który ma za
zadanie zapewnić wyciszenie, spokój i
odzyskanie wewnętrznej równowagi.
Podczas rytuału serwowany jest kufel piwa.

 
Seans 75 minut dla jednej osoby 270 PLN 
Seans 95 minut dla dwóch osób 500 PLN

 



CYDROWA TRADYCJA
SOBIENI

 
Seans 75 minut dla jednej osoby 270 PLN 
Seans 95 minut dla dwóch osób 500 PLN

 

Cydrowa tradycja Sobieni to kompleksowy
rytuał rozpoczynający się odprężającą
kąpielą w cydrze, która odżywia i nawilża
skórę oraz pobudza krążenie krwi. Drożdże
zawarte w piwie sprawiają, że skóra staje się
delikatna i miękka, natomiast chmiel działa
uspokajająco. Następnym elementem
rytuału jest dwudziestominutowy
peelingujący masaż na podgrzewanym stole
hammam, który dogłębnie usunie
zanieczyszczenia i obumarłe komórki
zewnętrznej warstwy naskórka oraz pobudzi
skórę do wytwarzania nowych. Rytuał kończy
dwudziestominutowy odpoczynek na
leżakach w strefie relaksu, który ma za
zadanie zapewnić wyciszenie, spokój i
odzyskanie wewnętrznej równowagi.
Podczas rytuału serwowany jest cydr lub
świeżo tłoczony sok z regionalnych jabłek.



RÓŻANY SEKRET
KLEOPATRY

 
Seans 75 minut dla jednej osoby 270 PLN 
Seans 95 minut dla dwóch osób 500 PLN

 

Różany sekret Kleopatry to kompleksowy
rytuał rozpoczynający się odprężającą
kąpielą w mleku, która wpływa wygładzająco
i nawilżająco na skórę. Zawarte w mleku
tłuszcze wpływają odżywczo na naskórek
przez co zwalczają jego suchość. Różany
aromat kąpieli ma zapewnić wprowadzenie
w stan błogości i głębokiego relaksu.
Następnym elementem rytuału jest
dwudziestominutowy peelingujący masaż na
podgrzewanym stole hammam, który
dogłębnie usunie zanieczyszczenia i
obumarłe komórki zewnętrznej warstwy
naskórka oraz pobudzi skórę do
wytwarzania nowych. Rytuał kończy
dwudziestominutowy odpoczynek na
leżakach w strefie relaksu, który ma za
zadanie zapewnić wyciszenie, spokój i
odzyskanie wewnętrznej równowagi.
Podczas rytuału serwowany jest kieliszek
białego wina lub napar różany.



MAKIJAŻ
OKOLICZOŚCIOWY

INDYWIDUALNA
LEKCJA MAKIJAŻU

Chcesz poczuć się wyjątkowo na
randce, konferencji, spotkaniu
integracyjnym? Najlepszym sposobem
na dobre samopoczucie jest idealny
wygląd, makijaż okolicznościowy
pomoże Ci go uzyskać. A ten na pewno
będzie wyjątkowy, ponieważ
wykonywany jest z największą
starannością, przy użyciu luksusowych
kosmetyków.

Indywidualna lekcja makijażu to
wyjątkowe spotkanie, podczas
którego zdobędziesz
umiejętności wykonania
szybkiego i bezbłędnego
makijażu dziennego i
okolicznościowego. Lekcja opiera
się głównie na praktyce, dzięki
czemu każda jest ,,szyta na
miarę" osoby biorącej w niej
udział. Przebiega w niezwykle
przyjaznej i koleżeńskiej
atmosferze, co pozwala miło
spędzić popołudnie, a
jednocześnie zdobyć masę
nowych umiejętności.

 
Seans 180 minut 500 PLN

 

 
Seans 55-75 minut 200 PLN

 



https://www.instagram.com/sobienie_krolewskie/?hl=pl

W celu rezerwacji zabiegu prosimy o telefoniczny lub mailowy
kontakt z recepcją hotelu.

+48 25 68 20 660                     
hotel@sobieniekrolewskie.pl

     Sobienie Szlacheckie 64
     08-443 Sobienie Jeziory
     https://sobieniekrolewskie.pl/

https://www.facebook.com/SKGCC/


