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Strefa SPA Aga

CENNIK ZABIEGÓW

Masaż klasyczny całościowy 50 min 180 zł
Masaż klasyczny częściowy 25 min 110 zł
Pakiet zdrowy kręgosłup 1tydzień 1176 zł
IPM (indywidualna praca mięśniowa) 25 min 150 zł
Masaż całościowy ciepłym masłem SHEA 50 min 190 zł
Masaż sportowy 50 min 220 zł
Masaż leczniczy kręgosłupa 25 min 130 zł
Masaż chiński z ustawieniami całego kręgosłupa i miednicy
Masaż limfatyczny

40 min
25 min

140 zł
110 zł

Masaż bańką chińską
Masaż wyszczuplająco-antycellulitowy

25 min
25 min 150 zł

110 zł

Masaż bambusami 50 min 220 zł
Masaż KOMBI 50 min 180 zł
Masaż kamieniami bazaltowymi 50 min 200 zł
Masaz kamieniami bazaltowymi 80 min 230 zł
Masaż ciepłą czekoladą
Masaż relaksacyjny święcą
Masaż Serce Natury

50 min
50 min
50 min

200 zł
200 zł
200 zł

Refleksoterapia stóp 25 min 110 zł
Masaż tajski stóp 25 min 110 zł
Masaż głowy
Rytuał „Głęboki relax” (kąpiel w piwie/mleku, wmasowanie odżywczego balsamu,
masaż obręczy barkowej)

25 min

50 min

110 zł

230 zł
Rytuał „Białe mleko” (peeling całego ciała i masaż całościowy ciepłym masłem SHEA) 80 min 240 zł
Rytuał „Dla Niego” (peeling całego ciała i masaż całościowy ciepłym masłem SHEA)
Peeling całego ciała z balsamem

80 min
50 min

240 zł
180 zł

MASAŻE DLA DZIECI do 12 roku życia
Owocowy zawrót głowy 25 min 110 zł

110 zł
110 zł

120 zł

Mały łakomczuch
Masaż rączek i stópek

20 min
25 min

Kąpiel lecznicza z soli „AHAVA” z Morza Martwego 30 min 100 zł
Kąpiel Kleopatry
Kąpiel w piwie

30 min
30 min

110 zł
110 zł

Okład borowinowy 25 min 40 zł
Detox 30 min 60 zł
Basen – zajęcia z instruktorem
Płaski brzuch
Stretching

45 min
30 min
30 min

48 zł
40 zł
40 zł

Rolletic
Trening personalny

30 min 25 zł
Rolletic 60 min 45 zł
Kapsuła Spa 30 min 90 zł
Kapsuła Spa + peeling + balsam na zakończenie zabiegu

O zmianie terminu lub odwołaniu rezerwacji na zabieg należy poinformować co najmniej 12 godzin
przed planowaną wizytą. W przypadku anulacji po tym terminie gość zostanie obciążony 80% kosztu

zamówionego zabiegu.

60 min 210 zł
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Guam całościowy 50 min 170 zł
Guam częściowy 50 min 120 zł
Guam całościowy seria 10 zab. 1600 zł
Guam częściowy seria 10 zab. 1150 zł
Błoto lecznicze „AHAVA” z Morza Martwego całościowy 50 min 160 zł
Błoto lecznicze „AHAVA” z Morza Martwego częściowy 50 min 110 zł
Świecowanie uszu KONCHA 20/30min 100 zł
Świecowanie uszu KONCHA (trzy zabiegi) 20/30min 3x90 zł
Świecowanie uszu metodą Indian Hopi 15/20min 90 zł
Wypożyczenie kijków Nordic Walking 1 dzień/ tydzień 5/30 zł
Food detec�ve (test na nietolerancję pokarmową) 490 zł

LIPOFIT – wyszczuplanie brzuch
Zabieg intensywnie wyszczuplający, komponowany z myślą o problematycznej par�i ciała jaką jest
brzuch. Dzięki koncentratom zawierającym specjalną syntezę molekularną, która działa w sposób
szybki i ukierunkowany na adipocyty, aktywując ich metabolizm pozwala skutecznie wymodelować
oraz zredukować tkankę tłuszczową na brzuchu.

250 zł

OEDEMACEL – cellulit wodny i obrzęki
Stworzony do walki z problemem cellulitu obrzękowego. Wyjątkowa kombinacja aktywnych
składników, działając synergicznie, zwalcza pierwotne przyczyny powstawania cellulitu, tj.
rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz międzykomórkowe gromadzenie płynów, skutecznie
drenuje oraz rozpuszcza złogi tłuszczowe, redukując obwód obszaru poddanego zabiegowi.

260 zł
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210 zł

Peeling kawitacyjny, ampułka oraz maska

SILICUM LIFT TREATMENT zabieg odmładzająco-li�ingujący, modelujący owal twarzy,
uelastyczniający i napinający skórę, pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny.

310 zł

BEAUTY LIFT wygładzenie skóry, spłycenie drobnych zmarszczek, zwiększenie elastyczności skóry,
przywrócenie świeżego i zdrowego wyglądu.

210 zł

THIRST QUENCHING nawilżenie i wygładzenie skóry, zmniejszenie dyskomfortu skóry, wypełnienie
drobnych zmarszczek.

200 zł

ENERGY BOOSTER nawilżenie i wygładzenie skóry, przywrócenie świeżego i zdrowego wyglądu,
dodanie witalności i blasku.

200 zł

290 złHYALU-PROCOLLAGENE zabieg łączący w sobie 3 rodzaje kwasu hialuronowego i morski
prokolagen z użyciem Roller Boosters. Usuwa wszelkie oznaki starzenia się skóry i precyzyjnie
wypełnia zmarszczki, nawet te utrwalone.

350 złEXCEPTIONAL MARINE REDENSIFYING ekskluzywny odmładzająco-regenerujący zabieg. Skóra
po nim odzyskuje swoją naturalną gęstość i doskonały wygląd, jest bardziej jędrna, a owal twarzy
staje się bardziej regularny.

Masaż KOBIDO japoński masaż twarzy, który dzięki stymulacji głębokich tkanek działa
ujędrniająco, li�ingująco, rozluźnia struktury odpowiedzialne za powstawanie zmarszczek
mimicznych.

200 zł

80 zł

Peeling kawitacyjny w zabiegu 60 zł

Manicure 90 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu 110 zł

Manicure hybrydowy 110 zł

Drenaż limfatyczny twarzy 110 zł

Pedicure hybrydowy 140 zł
Pedicure 120 zł
Zdejmowanie hybrydy 40 zł

Henna brwi 35 zł

Malowanie paznokci 50 zł

Henna rzęs 35 zł
Regulacja 25 zł

FOR MEN zabieg stymuluje odnowę komórkową, energetyzuje skórę, usuwa oznaki zmęczenia i
opóźnia proces starzenia się skóry.

210 zł

AQUARELLE zabieg do cery zmęczonej ze słabym poziomem nawilżenia, poprawia mikrocyrkulacje
w naczyniach krwionośnych i limfatycznych.

210 zł

COLD MARINE PROGRAM zabieg zapewnia głębokie odżywienie, nawilżenie i ukojenie delikatnej,
suchej i wrażliwej skórze.

220 zł

PRODIGE DES OCEANS zabieg dla opóźnienia procesu starzenia się skóry, wygładzenia drobnych
zmarszczek mimicznych, pobudzenia produkcji kolagenu i elastyny, poprawa napięcia i odżywienie
skóry, modelowanie owalu.

260 zł

CENNIK ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH

PIELĘGNACJA TWARZY

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP


