
REZERWACJE: 
Oferta masaży

HOTEL MARIA ANTONINA

MARIA_ANTONINA@OP.PL

+48 506-695-111



Masaż klasyczny ok 45 minut                                        170 zł 

Masaż leczniczy ok 45 minut                                         170 zł 

Masaż relaksacyjny ok 55 minut                                  180 zł

Masaż relaksacyjny z aromaterapią ok 55 minut   190 zł

Masaż miodem ok 55 minut                                             220 zł

masaż peelingiem kawowym ok 55 minut                    220 zł

masaż gorącą czekoladą ok 55 minut                        220 zł

masaż gorącymi kamieniami ok 55 minut                   220 zł

masaż z peelingiem ok 90 minut                                   270 zł

masaż kobido ok 60 minut                                             220 zł

rytuał kobido ok 90 minut                                           320 zł
liftingujący masaż twarzy i st�p przy użyciu specjalistycznych kosmetyk�w



PEELINGI
Peeling wulkaniczny                                                          170 zł
Peeling bazuje na bogatym w magnez, wap� i krzemionkę proszku z lawy
wulkanicznej. Doskonale złuszcza martwy nask�rek. Odżywia, nawilża i wzmacnia
sk�rę.

Peeling bursztynowy                                                          170 zł
Połączenie oleju z rokitnika z drobinkami bursztynu umożliwia delikatne, ale
skuteczne złuszczenie. nask�rka.

peeling perłowy                                                                   170 zł
Bogaty w magnez peeling z. muszli ostrygi doskonale usuwa zrogowaciały nask�rek.
Pozwala sk�rze odzyska� miękko�� i �wietlisto��. Dostarcza sole mineralne i
pierwiastki �ladowe dla lepszej cyrkulacji krwi. Sk�ra jest wyra�nie nawilżona i
odżywiona.

peeling solno-cukrowy                                                      120 zł
Użyte do tego peelingu s�l, cukier oraz ekstrakty owoc�w lub zi�ł pozostawiają
sk�rę oczyszczoną, nawilżoną i wygładzoną.

peeling solny                                                                        120 zł
Peeling bazuje na soli morskiej i glince. Usuwa zanieczyszczenia i martwe kom�rki
sk�ry. Remineralizuje, drenuje, nawilża i zmiękcza sk�rę. Likwiduje przekrwienia i
działa przeciwstarzeniowo.

peeling miodowy                                                                  150 zł
Dzięki zastosowaniu naturalnego miodu ciało będzie odżywione, oczyszczone,
nawilżone i aksamitnie gładkie. Jednocze�nie wzmocnienie działania miodu solą
morska sprawi, ze złuszczenie obumarłego nask�rka będzie bardziej dokładne. Osoba
poddana temu zabiegowi poczuje �wieżo��, lekko�� oraz przypływ dużego ładunku sil
witalnych.

peeling naturalną kawą                                                   160 zł
Peeling kawowy złuszcza zrogowaciały nask�rek, nawilża i natłuszcza ciało.
Kofeina działa stymulująco na sk�rę, usztywnia naczynia krwiono�ne dlatego jest
skuteczna przy usuwaniu i zapobieganiu cellulitu. Usuwa martwe kom�rki i odsłania
�wieżą, gładką sk�rę. 



PAKIETY SPECJALNE: 
 

Aksamitna sk�ra 510 zł
Czas trwania około 3 godziny.

pobyt w strefie spa,
peeling całego ciała z pyłu wulkanicznego,
relaksacyjny masaż całego ciała, 
hyaluronic plus (głęboko nawilżający zabieg na twarz).

Chwile we dwoje 550 zł
Czas trwania około 3 godziny.

Pobyt w strefie spa z kieliszkiem wina,
peeling całego ciała,
relaksacyjny masaż ciała,
odprężający masaż twarzy.


