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Masaż gorącymi kamieniami
 Relaksujący masaż z wykorzystaniem rozgrzanych kamieni bazaltowych. 
Połączenie technik relaksacyjnych z właściwościami uzdrawiającymi, 
szybko postawi Cię na nogi.

55 min / 240 zł          85 min / 350 zł

Masaż nawilżający masłem shea

Jest to masaż relaksacyjny całego ciała przy użyciu masła shea, które 
dostarcza pełen zakres witamin i odżywczych substancji potrzebnych do 
tego, aby skóra była gładka, nawilżona i zdrowa.

55 min / 240 zł

Masaż aromatyczną świecą

Jest to masaż relaksacyjny całego ciała przy użyciu specjalnej świecy. 
Rozpuszczony wosk ma bardzo przyjemną temperaturę, nie zasycha na 
skórze, lecz tworzy na niej aksamitną powłokę.

55 min / 240 zł

Masaż gorącą czekoladą

Masaż wykonywany przy użyciu czekolady o najwyższej zawartości kakao 
i naturalnego olejku ze słodkich migdałów. Już jedna sesja ukoi nerwy i 
wprowadzi w dobry nastrój.

55 min / 240 zł

Masaż ciepłymi olejami

Wyciszający, rytualny, doskonale relaksujący masaż. Przywraca naturalną 
harmonię ciała, zapewnia głęboki relaks i eliminuje stres.

55 min / 240 zł

Masaż klasyczny

Masaż klasyczny to odpowiednio dobrany ucisk i zespół ruchów, 
wykonywany przez masażystę we właściwym tempie i z odpowiednią siłą, 
zgodnie z przebiegiem mięśni, tkanek, naczyń krwionośnych i 
limfatycznych, od ich obwodu do serca.

55 min / 220 zł

Masaż relaksacyjny

Celem masażu relaksacyjnego, zgodnie z nazwą, jest uspokojenie 
organizmu oraz wprowadzenie go w stan relaksu.

55 min / 220 zł          85 min / 300 zł

Masaż sportowy

Masaż sportowy charakteryzuje się nieco większą intensywnością i siłą 
nacisku niż masaż klasyczny. Zawiera elementy masażu izometrycznego, 
wzmacniającego osłabione obszary i zwiększającego siłę mięśni.

55 min / 240 zł          85 min / 350 zł

Masaż antycellulitowy

Wykonywanie polega na wykorzystywaniu intensywnych technik 
połączonych z podciśnieniowym masażem bańką chińską. Ma na celu 
modelowanie sylwetki. Wspomaga redukcję cellulitu.

55 min / 240 zł          85 min / 350 zł
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Masaż dla przyszłych mam

Masaż dla kobiet w ciąży jest łagodną wersją tradycyjnego masażu, 
zapewniającą maksimum komfortu i bezpieczeństwa przyszłej mamie i 
dziecku. Przyjmuje się, iż najbezpieczniejszym okresem do wykonania 
masażu jest II trymestr ciąży.

25 min / 150 zł          55 min / 220 zł

Romantyczny masaż dla dwojga

Masaż dla dwojga to idealna forma spędzenia wolnego czasu z bliską 
osobą. Intymna atmosfera, relaksująca muzyka, płomienie świec zapewnią 
niesamowite doznania, poczucie błogości i odprężenia.

55 min / 440 zł

Masaż dla dzieci owocowy/czekoladow

Poprawia samopoczucie dziecka, zapewnia mu relaks oraz, rozluźniając 
mięśnie i stawy, swobodę ruchów. Masaż dla dziecka może być 
wyjątkową atrakcją oraz formą spędzenia wolnego czasu.

25 min / 150 zł

Masaż głowy i twarzy

Masaż ten wpływa na poprawę mikrokrążenia, czego efektem jest 
zmniejszenie i usunięcie obrzęków, zastojów limfatycznych, zmarszczek 
i worków pod oczami.

25 min / 150 zł

Masaż pleców

Wspaniale rozluźnia i delikatnie rozciąga napięte mięśnie pleców, barków 
i ramion, dając jednocześnie potężny zastrzyk energii. 

25 min / 150 zł

Masaż stóp
 Masaż ten obejmuje m.in. masaż podeszwy, grzbietu stopy, palców, kostek, 
łydek, okolic kolana. Wspomaga odtruwanie organizmu z toksyn, 
poprawia sen, usuwa uczucie „ciężkich nóg”

25 min / 150 zł

Algowe wyszczuplenie (peeling+okład)

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. Efektem zabiegu jest stymulacja mikrokrążenia, detoksykacja, 
redukcja cellulitu.

55 min / 250 zł

Borowinowe odrodzenie (peeling+okład) 
 Borowinowe odrodzenie to zabieg z użyciem maski borowinowej, zalecany 
szczególnie osobom borykającym się z bólami kręgosłupa, stawów  i 
chorobami reumatycznymi . Rozpoczyna się on peelingiem całego ciała, 
po czym nakładana jest specjalnie przygotowana, ciepła maska borowinowa. 
Efektem zabiegu jest poprawa krążenia i rozluźnienie mięśni.

55 min / 250 zł
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Kąpiel różana w mleku

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. Do kąpieli serwowane jest prosecco. 

55 minut   160 zł/1 os,   280 zł/2 os

Kąpiel w suszu piwnym

Kąpiel w suszu piwnym to doskonała propozycja dla osób potrzebujących 
relaksu, poprawy samopoczucia oraz kondycji skóry. 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 i ujędrniających. 
Do kąpieli serwowany jest kufel piwa.

55 minut   160 zł/1 os,   280 zł/2 os

Kąpiel w cydrze

Kąpiel w cydrze zrelaksuje nasze ciało, nawilży skórę, a także poprawi 
krążenie krwi. Powszechnie znane są właściwości relaksujące cydru. 
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. Do kąpieli serwowany jest cydr.

55 minut   160 zł/1 os,   280 zł/2 os

Peeling

Peeling całego ciała mechanicznie usuwa obumarłe komórki z powierzchni 
skóry, pozostawiając ją dogłębnie oczyszczoną i wygładzoną. O aktualnie 
dostępne zapachy zapytaj masażystę.

25 min / 150 zł

Cztery pory roku (peeling+masaż pleców)

Zabieg intensywnie odprężający. Wygładza skórę i redukuje napięcie 
mięśni pleców, barków, ramion. O aktualne zapachy zapytaj masażystę.

55 min / 250 zł

Cztery pory roku (peeling+masaż całego ciała)

Zabieg wygładzający i ujędrniający skórę całego ciała. Uspokaja i wprowadza 
w stan głębokiego relaksu. O aktualne zapachy zapytaj masażystę.

85 min / 320 zł
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Piwny Relaks (kąpiel+peeling)

Piwny relaks to kompleksowy rytuał składający się z:
* kąpieli w suszu piwnym, która ma działanie wygładzające, ujędrniające, 
   przeciwstarzeniowe, antybakteryjne i przeciwgrzybicze, 
* peelingującego masażu (20 min) na podgrzewanym stole hammam, 
   który dogłębnie usunie zanieczyszczenia i obumarłe komórki naskórka,
* odpoczynku na leżakach w strefie relaksu.
Podczas rytuału serwowany jest kufel piwa.  

75 min dla jednej osoby 270 zł
95 min dla dwóch osób 500 zł

Cydrowa Tradycja Sobieni

Cydrowa Tradycja Sobieni to kompleksowy rytuał składający się z: 
* kąpieli w cydrze, która odżywia i nawilża skórę oraz pobudza krążenie 
   krwi. Drożdże zawarte w piwie sprawiają, że skóra staje się delikatna i 
   miękka,
* peelingującego masażu (20 min) na podgrzewanym stole hammam, 
   który dogłębnie usunie zanieczyszczenia i obumarłe komórki naskórka,
* odpoczynku na leżakach w strefie relaksu.
Podczas rytuału serwowany jest Cydr.

75 min dla jednej osoby 270 zł
95 min dla dwóch osób 500 zł

Różany Sekret Kleopatry

Różany sekret Kleopatry to kompleksowy rytuał składający się z: 
* kąpieli w mleku, która wpływa wygładzająco i nawilżająco na skórę,
* peelingującego masażu (20 min) na podgrzewanym stole hammam, 
   który dogłębnie usunie zanieczyszczenia i obumarłe komórki naskórka,
* odpoczynku na leżakach w strefie relaksu.
Podczas rytuału serwowane jest Prosecco.

75 min dla jednej osoby 270 zł
95 min dla dwóch osób 500 zł

Dotyk luksusu

Dotyk luksusu to kompleksowy rytuał  składający się z: 
*  peelingu całego ciała, który dogłębnie usunie zanieczyszczenia 
    i obumarłe komórki naskórka,
*  masażu całego ciała,
*  okładu z alg, który stymuluje mikrokrążenie i redukuje cellulit,
*  masażu twarzy, który uwalnia od napięć, a także spowalnia proces 
    powstawania zmarszczek,
*  nawilżającej maseczki na twarz, która poprawia kondycję skóry 
    pozostawiając ją świetlistą i promienną.

95 minut   400 zł
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Zabieg głęboko nawilżający do skóry suchej

Zabieg przeznaczony dla skóry suchej, odwodnionej o słabej elastyczności.
Wiąże wodę w skórze zapewniając jej właściwe i długotrwałe nawilżenie.
Rezultat: Twoja skóra jest nasycona wodą, zregenerowana, pełna świeżości 
i młodzieńczego blasku.

ok. 60 min / 220 zł

Zabieg z ampułką propolisową
 Wspaniały zabieg dla skóry wrażliwej, ze skłonnością do rumienia i 
problemem naczynek krwionośnych. Łagodzi wszystkie formy 
podrażnienia, uspokaja skórę i zwęża naczynia krwionośne. Pozostawia
skórę spokojną, z wrażeniem dobrego samopoczucia.

ok. 60 min / 220 zł

Zabieg  z kolagenem i kawiorem

Zabieg rozświetlająco-wygładzający zalecany dla wszystkich typów skóry 
ze zmarszczkami, pozbawionej blasku, z tendencją do wysuszania oraz
skóry głęboko odwodnionej. Efekty tego zabiegu są szybko widoczne, a 
oznaki starzenia się skóry i zmarszczki zostają skutecznie zredukowane. 
Kombinacja składająca się z polipeptydu kolagenu, ekstraktu kawioru i 
hibiskusa intensywnie rewitalizuje, głęboko nawilża i poprawia teksturę 
skóry, pozostawiając ją jędrną, gładką i pełną blasku.

ok. 60 min / 270 zł

Zabieg z elastyną i sorgo

Zabieg ujędrnia i odmładza, a także zapewnia skórze efekt wzmocnienia. 
Poprzez połączenie sorgo (bogatego w witaminy B2 i C, polisacharydy)
oraz polipeptydów elastyny pomaga zwalczać przedwczesne zwiotczenie 
skóry, jednocześnie dostarczając jej składników niezbędnych dla 
zapewnienia pięknego i bardziej młodzieńczego wyglądu. Zabieg polecane 
dla wszystkich rodzajów skóry pozbawionych blasku, z tendencją do utraty 
elastyczności.

ok. 60 min / 270 zł

Ekskluzywny zabieg życiodajny tlen

Idealne rozwiązanie dla skór bardzo wrażliwych, z rozszerzonymi
naczyniami i trądzikiem różowatym. Dzięki obecności aloesu – składnika
bogatego w minerały, witaminy, polisacharydy, zabieg Życiodajny Tlen
polecany jest po wszelkich zabiegach odnawiania skóry (dermabrazji,
peelingach z kwasami). Aloes obecny w ampułce zmniejsza stany zapalne, 
pozostawia skórę wyciszoną, nawilżoną i odpowiednio dotlenioną. 
A maska w postaci płata bogatego w włókna kolagenowe, wygładzi 
zmarszczki, ujędrni i zregeneruje nawet najbardziej "wymagającą" skórę.

ok. 60 min / 380 zł
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Makijaż okolicznościowy

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.

55-75 min /  200 zł

Indywidualna lekcja makijażu

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. 

180 min / 500 zł

Zabieg świetlista skóra

Jeśli Twoja skóra straciła blask, jest matowa i zmęczona, polecamy 
relaksujący zabieg z ampułką z witaminy C oraz liofilizowanymi algami 
(najnowsza technologia wykorzystana do produkcji alg).
Maska typu lift-off wygładzi zmarszczki, poprawi elastyczność Twojej 
skóry, przywróci jej młody wygląd, a sama witamina C przyniesie 
natychmiastowy efekt rozświetlenia.

ok. 60 min  / 380 zł

Zabieg liftingująco-rozświetlający lunafirm

Zabieg ma na celu uzyskanie widocznych efektów ujędrnienia, liftingu i 
napięcia skóry. Uzyskuje się go dzięki zastosowaniu potężnej mieszanki 
najnowszych substancji o właściwościach naprawczych i rozjaśniających.
Główne składniki preparatów, zapewniających niesamowite efekty to 
sorgo i diacentyl boldyny. Zabieg polecany osobom borykającym się z 
problemem wiotkości skóry, przebarwień, oznak zmęczenia.

ok. 60 min / 380 zł

Zabieg lunafirm na okolice oczu

Zabieg lunafirm eye contour daje efekt natychmiastowego liftingu i 
ograniczenia pigmentacji obszaru wokół oczu. Zawiera ekskluzywne 
połączenie najnowszych i zaawansowanych składników kosmetycznych, 
m.in.kolagen, jabłko, arbuz, diacetyl boldyny, polisacharyd z mikroalgi 
czerwonej, kambucza, sorgo, rumianek. Zabieg otwiera kontur oczu, 
rozjaśnia, wygładza, łagodzi efekt zmęczenia.

ok. 40 min / 190 zł
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