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„KOMPLEKSOWO - LAWENDOWO” – zabiegi trwające do 50 minut

1.„LAWENDOWY DUET”

zabieg pielęgnacyjny na ciało, czyli doskonałe połączenie peelingu lawendowego z masażem całego ciała. Głęboko relaksujący zabieg oparty na
właściwościach aromaterapeutycznych lawendy. Lawendowy peeling solny z dodatkiem olejków wygładza i lekko natłuszcza skórę, a tym samym jest
doskonałym przygotowaniem skóry do masażu całego ciała. Idealne połączenie pielęgnacji z relaksem dla ciała i duszy.
50 min/190 zł

2.„ LAWENDOWY HIT”- aromatyczny masaż całego ciała

ciepłym olejkiem ze świecy
„Ma Bougie”, poprzedzony lawendowym peelingiem stóp. Perfekcyjny zabieg pielęgnacji całego ciała, odżywczymi
woskami i olejami zawartymi w aromatycznej świecy kosmetycznej oraz odświeżenia i delikatnego wygładzenia skóry stóp. Zapach lawendy i piękne
aromaty ze świec pozwalają na holistyczne odprężenie.
50 min/240 zł

3.„ PERFEKCYJNE TRIO”

profesjonalna pielęgnacja twarzy połączona z pielęgnacją stóp lub dłoni. Masaż twarzy, szyi i dekoltu
zakończony profesjonalną maską z marki Klapp Cosmetics, podczas której wykonywany jest masaż stóp lub dłoni. Idealne trio łączące masaż i maskę
na twarz z masażem stóp lub dłoni, czyli pielęgnacja „od stóp do głów” pozwalająca
na perfekcyjny relaks.
45 min/185 zł

4.„ LAWENDOWE FACE AND BODY”

lawendowy peeling całego ciała z wmasowaniem olejku połączony z relaksacyjnym masażem twarzy, szyi i dekoltu wykonywanym na bazie
preparatów z marki Klapp Cosmetics. To idealny zestaw relaksacyjny, czyli połączenie
pielęgnacji twarzy i ciała. Zabieg odstresowujący, relaksujący i pielęgnacyjny.
50 min/185 zł

5.„ LAWENDOWY RELAKS” - RELAKSACYJNY MASAŻ CAŁEGO CIAŁA

odprężający masaż całego ciała z zastosowaniem ciepłego, naturalnego olejku. Usuwa napięcie mięśni, przywraca
prawidłowe krążenie i ciśnienie krwi. Pozwala na głęboki relaks i odpoczynek.
50 min/150 zł

6.„ RELAKS TWARZY”

masaż twarzy, szyi i dekoltu z profesjonalną maską algową. Masaż twarzy, szyi i dekoltu to doskonała forma relaksu, połączona z pielęgnacją.
Efektem zabiegu jest poprawa owalu twarzy, usunięcie napięcia mięśni twarzy,
szyi i dekoltu, natomiast użyta w zabiegu maska algowa idealnie nawilża skórę oraz wyrównuje jej koloryt.
50 min/120 zł

7.„ TYTAN- MAN” – MASAŻ DLA MĘŻCZYZN

masaż stworzony specjalnie dla Panów wspomagający oczyszczanie i detoksykację ciała. Kompozycja regenerujących i odżywiających skórę
składników zawartych w profesjonalnym mleczku do masażu intensywnie pielęgnuje oraz subtelnie otula świeżym, męskim zapachem.
50 min/ 230 zł

8.„ AROMATYCZNA ŚWIECA” – AROMATYCZNY MASAŻ CIEPŁYM OLEJKIEM ZE ŚWIECY.

Relaksacyjny masaż odżywczą świecą, która dzięki zawartości wosku pszczelego, oleju sojowego oraz czystych olejków esencjonalnych ma
doskonałe właściwości kosmetyczne. Sprawia, że skóra jest odżywiona, miękka w dotyku i otulona zniewalającym zmysły zapachem, co w połączeniu
z masażem relaksacyjnym całego ciała wprowadza w stan głębokiego relaksu.
50 min/200 zł

9. REPAGEN EXCLUSIVE FOOT MASK

maska w formie skarpet i masaż stóp. Maska w postaci skarpet to doskonała pielęgnacja zniszczonej i popękanej skóry stóp. Zawarte w masce masło
Shea oraz oleje wygładzają i regenerują naskórek, a relaksacyjny masaż przynosi ulgę
zmęczonym stopom i wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie.
45 min/ 150 zł

10. REPAGEN EXCLUSIVE HAND MASK

maska w formie rękawic i masaż dłoni. Maska w postaci rękawic to idealny ratunek dla przesuszonej, zniszczonej skóry dłoni. Intensywnie nawilża i
rozjaśnia skórę. Masaż dłoni poprawia krążenie krwi, przywraca elastyczność, to
także doskonała forma relaksu.
45 min/ 140 zł
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„EXPRESSOWO – LAWENDOWO” – zabiegi trwające około 25 minut

1. MASAŻ RELAKSACYJNY PLECÓW, KARKU I BARKÓW

doskonałe rozwiązanie dla osób zestresowanych, o siedzącym trybie życia. Masaż pomaga zredukować nadmierne
napięcie, pozwala rozluźnić mięśnie i doskonale relaksuje.
100 zł

2. MASAŻ KLASYCZNY PLECÓW, KARKU I BARKÓW

masaż wykonywany z większą siłą i energią. Dla osób lubiących klasyczne ruchy masażu, które pomagają zredukować
dolegliwości bólowe i usuwają nadmierne napięcie mięśniowe.
110 zł

3. RELAKSACYJNY MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU
to doskonała forma relaksu, połączona z pielęgnacją. Efektem zabiegu jest poprawa owalu twarzy oraz usunięcie
napięcia mięśni twarzy, szyi i dekoltu.
85 zł
4.„ LAWENDOWY RELAKS DLA STÓP”

masaż stóp poprzedzony peelingiem lawendowym. Dawkaprzyjemności dla zmęczonych stóp, połączona z aromaterapią i elementamirefleksologii.
Idealne wytchnienie po ciężkim dniu. Peeling wygładzi skóręstóp, a masaż będzie idealnym odprężeniem. Zabieg na stopy polecany dlakażdego,
gdyż działa antystresowo, poprawia nastrój i zwiększa energię życiową.
100 zł

5. „LAWENDOWY PEELING CIAŁA”

lawendowy peeling całego ciała z wmasowaniem olejku. Relaksującyzabieg oparty na właściwościach aromaterapeutycznych lawendy. Peeling solny
zdodatkiem olejków wygładza i lekko natłuszcza skórę, przygotowując ją doprzyjęcia odżywczego olejku.
120 zł

6. ZABIEG NA TWARZ- HYDRA
zabieg nawilżający na bazie kwasu hialuronowego i ekstraktu zpapai, chroni przed utratą wilgotności, wyrównuje
niedobory wody w głębszychwarstwach skóry, a także wspomaga regenerację skóry uszkodzonej
promieniamisłonecznymi.
99 zł
7. ZABIEG NA TWARZ – CALMING

zabieg łagodzi podrażnienia i wzmacnia system obronny skóry.Serum użyte do zabiegu nawilża, spłyca drobne zmarszczki oraz chroni skóręprzed
wolnymi rodnikami.
99 zł

8. ZABIEG NA TWARZ – PUSH UP

zabieg dla każdego typu skóry działający przeciwzmarszczkowo.Dzięki unikatowemu składnikowi o nazwie Matrixyl powoduje spłycenie
drobnychzmarszczek, nawilża skórę i wyraźnie zwiększa jej napięcie.
120 zł

9. ZABIEG NA TWARZ- 02

zabieg przeznaczony dla skór poszarzałych, pozbawionychblasku. Stymuluje funkcje życiowe komórek, nawilża skórę i podwyższa zdolnośćabsorpcji
tlenu. Nadaje skórze świeży i promienny wygląd. W skład czterechostatnich zabiegów na twarz wchodzi masaż na peelingu enzymatycznym oraz
mascekremowej, dobranej do potrzeb cery.
99 zł

Prosimy o wcześniejszą rezerwację zabiegów, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
Recepcja SPA dostępna w godzinach 9.00-21.00
Kontakt:
spa@lawendowetermy.pl
tel. 42 233 47 61
kom. 608 645 558

