
Masaż klasyczny
ok 45 min/130 zł

 
Masaż leczniczy 
ok 55 min/130 zł

 
Masaż miodem 
ok 55 min/180 zł

 
Masaż relaksacyjny
ok 55 min/140 zł

 
Masaż relaksacyjny +aromaterapia

ok 55 min/160 zł
 

Różany rytuał dla dłoni 
kąpiel dłoni-peeling-delikatny masaż -maska

ok 40 min/120 zł
 

Różany rytuał dla stóp
kąpiel dłoni -peeling-delikatny masaż -maska

ok 40 min/80 zł
 

 

OFERTA MASAŻY



Intensywny zabieg wygładzający połączony z okładem na
ciało. Kwasy owocowe z wysłodzin winnych w połączeniu

z oczyszczającą ciało glinką, wspomagają odnowę
komórkową i eliminację toksyn, przywracając skórze

świeżość i zdrowy wygląd. 
Rezultat to gładka i dotleniona skóra.

 
 

Wariant 1
rytuał aroma (oczyszczenie ciała ciepłym

aromatycznym kompresem) - peeling bolus alba
krem bazowy

ok 90 min/260zł
 
 

Wariant 2
rytuał aroma (oczyszczenie ciała ciepłym

aromatycznym kompresem) - peeling bolus alba
maska z glinki (dobrana do rodzaju skóry) 

- krem bazowy
ok 120 min/300 zł

 

Wygładzający okład 
z czerwonego wina



WINOTERAPIA
Zabiegi winoterapii oparte są na produktach naturalnych,
bogatych w polifenole, witaminy, kwas hialuronowy oraz
naturalne ekstrakty z roślin. Mają działanie: oczyszczające
(pomagają w pozbyciu się z organizmu toksyn, wolnych
rodników), odmładzające, regenerujące, poprawiające

samopoczucie.
 
 

Wariant 1
peeling winny - maska winna bogata w polifenole,

masło shea z ekstraktem winnym, kwasem
hialuronowym oraz witaminami

ok 120 min/260 zł
 
 
 

Wariant 2
kąpiel z ekstraktem czerwonego wina - peeling

winny - maska winna bogata w polifenole- masło
shea z ekstraktem winnym, kwasem 

hialuronowym oraz witaminami
ok 120 min/300 zł



Dzięki zastosowaniu glinki BOLUS ALBA uzyskujemy efekt
oczyszczający skórę. Zawarty w glince magnez, kwas krzemowy

oraz krzemian glinu wzmacniają naturalny system ochrony skóry,
a enzymy przywracają skórze blask i zdrowy wygląd.

Specjalnie dobrane indywidualnie do osoby alpejskie zioła,
działają harmonizująco, odświeżająco, detoksykująco, dodają

energii i witalności.

 
Wariant 1

rytuał aroma(oczyszczenie ciała ciepłym
aromatycznym kompresem) - peeling BOLUS ALBA -

krem bazowy
ok 120 min/ 260 zł

 
Wariant 2

rytuał aroma (oczyszczenie ciała ciepłym
aromatycznym kompresem) - peelig BOLUS ALBA -
maska z glinki (dobrana do potrzeb skóry) - krem

bazowy
ok 120 min/300 zł

ZIOŁOWE WYGŁADZENIE CIAŁA




