
   

                                                                                                    

                                                  

 

 

 

                                                                                                                                                                  

                                    

 

 

 

 

 



 

Pakiet „MAGIA RELAKSU”            
to podróż do świata głębokiego relaksu w towarzystwie  

otulającego ciepła 
 
 

Pakiet obejmuje: 
 

• Aromatyczny peeling ciała + stopy 

• Otulający ciepłem masaż ciała              

      aromatycznym masłem SHEA 

• Relaksacyjny masaż stóp 

• Rozgrzewająco – odżywczy zabieg na dłonie 

• Świat saun, basen i jacuzzi (2 h)  

• Szlafrok  
                               Cena pakietu: 315,00 zł  

                              Czas trwania zabiegów: 1,5h 

                                          Łączny czas: 3,5h 



                                                                                                            Pakiet „KRÓLOWA ŻYCIA” 
                                                                                                                                          to podróż do krainy przepełnionej tajemniczymi  
                                                                                                                                                                 aromatami dalekowschodnich zakątków świata 
   

• Zabieg na ciało o zmysłowej nucie orientu 
            (peeling, maska, balsam) 

• Liftingujący masaż twarzy na luksusowym  

           olejku różanym 

• Ampułka dobrana indywidualnie do potrzeb skóry  

• Relaksacyjny masaż pleców  

• Świat saun, basen i jacuzzi (2 h) 

• Szlafrok  
                                                                                                                                                                                                         Cena pakietu: 335,00 zł 

                                                                                                                                                                                                    Czas trwania zabiegów: 1,5h 

                                                                                                                                                                                                                        Łączny czas: 3,5h  
   Pakiet „BURSZTYNOWY BLASK” 
      to podróż do krainy piękna, dająca efekt odmłodzenia, regeneracji  
       oraz odżywienia 
 

• Odmładzający ziołowy peeling twarzy 

Mezoterapia bezigłowa - intensywnie  

     liftingujący zabieg na twarz, przy użyciu urządzenia  

     Skinshooter marki KLAPP 

• Bursztynowy peeling ciała o działaniu silnie regenerującym  

• Algowa maska na ciało o działaniu ujędrniającym 
                             

                                                       Cena pakietu: 395,00 zł 
                                                   Czas trwania zabiegów: 2h   

                                                             Łączny czas: 4h                                                                                                       



                                                                                         Pakiet „ EFEKT POBUDZENIA” 
                                                                                                                                        to podróż do świata ekstremalnych doświadczeń  
                                                                                                                                                               w kierunku jędrnej i napiętej skóry                                                                                                                                   

 

• Pobudzający peeling ciała EKO na bazie zielonej kawy 

• Intensywny masaż wspomagający odchudzanie 

• Repagen Body zabieg na ciało 
           o działaniu wyszczuplającym i redukującym cellulit 

• Liftingujący masaż twarzy, szyi i dekoltu 
           na bazie olejku o działaniu przeciwzmarszczkowym 

                                                        

                                                         Cena pakietu: 315,00 
                                                   Czas trwania zabiegów: 1,5h   

                                                                              Łączny czas: 3,5h                                                                                                   
 

                                                                                     Pakiet „MĘSKI ŚWIAT” 
                                                                                              to podróż do męskiego świata regeneracji i odnowy 
 

• Masaż klasyczny na bazie ciepłego oleju kokosowego 

• Relaksacyjny masaż stóp  

• Pedicure klasyczny                        Cena pakietu: 275,00 
                                                   Czas trwania zabiegów: 2h   

                                                                              Łączny czas: 4h     
 

                                                                                                
                                                                                                   Zalecamy skorzystanie z basenu i saun przed zabiegami. 

                                                                                                               Istnieje możliwość skorzystania z basenu i saun w innym terminie  

                                                                                                            niż zabiegi SPA. Goście do każdego pakietu otrzymują napój w zależności                                                       

od indywidualnych preferencji. Do wyboru: 

                                                                                                             SOK ZE ŚWIEŻO WYCISKANYCH OWOCÓW, PROSECCO, LEMONIADA  

                                                                                                   Po zabiegach serdecznie zapraszamy do Restauracji  Lazurowej.  

                                                                                                                                         Na wszystkie dania z menu  rabat -10%. 


