ma przyjemność zaprosić na przedpremierę
nowego MENU SPA
z wieloma nowościami
oraz luksusowymi markami profesjonalnymi
Decleor i Theo Marvee

Al. Spacerowa 7, 11-730 Mikołajki, tel. 87 421 90 09, z pokoju hotelowego 009

Dodatkowe zabiegi pielęgnacyjne

Pielęgnacja dłoni i stóp

Peeling kawitacyjny

Manicure SPA

Zabieg oczyszczający przy użyciu ultradźwięków. Usuwa martwy naskórek poprawia
mikrokrążenie i dotlenia skórę (zalecany przed każdym zabiegiem na twarz).

/opracowanie skórek i płytki paznokcia połączone
z regeneracyjno - odżywczym zabiegiem na dłonie/

100 PLN / 50 PLN do zabiegu

90 PLN

Manicure japoński

100 PLN

Nowoczesny zabieg złuszczający o działaniu regeneracyjnym, wyrównującym koloryt
i rozjaśniającym przebarwienia skóry. Spłyca drobne zmarszczki i widoczność porów.
Stymuluje skórę do odnowy wpływając na opóźnienie procesu starzenia.
Obejmuje twarz, szyję i dekolt.
150 PLN / 90 PLN do zabiegu

Manicure hybrydowy

110 PLN

Eye & Lip Beauty Lift

/opracowanie skórek i płytki paznokcia połączone
z regeneracyjno - odżywczym zabiegiem na stopy/

120 PLN

Pedicure hybrydowy

150 PLN

Mikrodermabrazja

Kuracja okolic oczu i ust przy użyciu urządzenia wykorzystująca technologie anti - aging
100 PLN

RF Lifting

Pedicure SPA

Najskuteczniejsza technologia prezentująca najwyższe standardy w dziedzinie
bezinwazyjnego odmładzania i eliminacji zmarszczek nazywana „liftingiem bez skalpela”.

Aksamitne Ukojenie

Twarz i okolice oczu 190 PLN / 100 PLN do zabiegu
Twarz, okolice oczu, szyja, dekolt 250 PLN / 150 PLN do zabiegu
Wybrana partia ciała - brzuch/uda/pośladki/ ramiona 120 PLN

Kuracja kwasami
Indywidualnie dobrana do rodzaju cery - wyłącznie do zabiegu /oferta sezonowa/

Regeneracyjno - odżywczy zabieg na dłonie lub stopy

50 PLN

Usunięcie lakieru hybrydowego

30 PLN

/jako oddzielny zabieg/
100 PLN

Oferta Specjalna
BAJKOWE SPA - dla Najmłodszych

GENTELMAN SPA

GENTELMAN SPA DE LUXE

Wypasiony koktajl czekoladowy na miłe przywitanie

Na miłe przywitanie koktajl owocowy

Na miłe przywitanie szklaneczka wybornego Whisky

Bubble Gum - masaż plecków i stópek na bazie olejku
o aromacie gumy balonówki

Blue Lagoon - morska kąpiel z hydromasażem

Gentelman’s Treatment
Energizującą terapia w pełni uwzględniająca specyfikę męskiej skóry.
Dotlenia, reguluje pracę sebum oraz oczyszcza skórę z toksyn.
Przywraca świeży i zdrowy wygląd.

Truskawkowy peeling rączek z wmasowaniem pysznego balsamu
Kolorowy tatuaż zmywalny lub malowanie paznokietków
/do wyboru/
140 PLN

Relaks pleców
Masaż wykonywany na bazie aromatycznego olejku.
Odpręża, uwalnia od stresu i rozluźnia napięcia mięśniowe.
190 PLN

Whisky Relaks
Luksusowy masaż na bazie oleju aromatyzowanego Irish Whisky obejmujący
plecy, kark i stopy. Kojące ekstrakty uwalniają wspaniały słodko - gorzki zapach.
Relaksuje ciało i umysł oraz pobudza regenerację organizmu.
290 PLN

Pielęgnacja twarzy
Nawilżenie

Anti-aging

Terapie ukierunkowane

Aurabsolu

Prolagene Lift

Hydro Floral White Petal

Regeneracyjna drzemka dla skóry na bazie absolutu Jaśminu.
Ekspresowy rytuał niwelujący widoczne oznaki zmęczenia.
Odtwarza procesy zachodzące w skórze w trakcie snu,
by przywrócić jej gładkość i promienność.
180 PLN

Luksusowa terapia ujędrniająca dla skór dojrzałych z utratą jędrności.
Zawarte składniki aktywne z wyciągów z Irysa i Lawendy stymulują
produkcję włókien podporowych skóry oraz przyśpieszają proces jej
regeneracji. Wygładza zmarszczki, poprawia napięcie i przywraca
rysom twarzy młodzieńczy wygląd. Terapia połączona ze specjalistycznym
masażem Lift Yoga.
380 PLN

Rytuał bazujący na terapii Hydra Floral wzbogacony o silne składniki
aktywne oraz moc olejków ze Słodkiej Pomarańczy i Rumianku
o udowodnionym działaniu rozjaśniającym. Redukuje przebarwienia,
wygładza i zapewnia widoczny efekt rozświetlenia.
260 PLN

Hydro Floral
Rytuał nawilżający dla skóry odwodnionej i szarej. Bogactwo
składników w tym olejku eterycznego Neroli, rozświetlającej
witaminy C oraz kwasu hialuronowego wpływa na przywrócenie
prawidłowych procesów odpowiedzialnych za nawilżenie skóry.
240 PLN

Gentelman’s Treatment
Energizującą terapia w pełni uwzględniająca specyfikę
męskiej skóry. Dotlenia, reguluje pracę sebum oraz
oczyszcza skórę z toksyn. Przywraca świeży i zdrowy wygląd.
180 PLN

Aroma Lisse
Bogaty rytuał przeznaczony dla skór z pierwszymi oznakami starzenia.
Intensywnie nawilża oraz likwiduje inne oznaki upływu czasu.
Dzięki zawartości silnych antyoksydantów z Mandarynki opóźnia
proces starzenia. Skóra jest wygładzona, nawilżona i pełna blasku.
320 PLN

Anti - Wrinkle Treatment
Intensywna terapia przeciwzmarszczkowa. Bogata w cenne ekstrakty
ze złota, pereł, mikro i makroelementy ze złotej algi przeznaczone
dla cer dojrzałych i wymagających. Regeneruje, spłyca zmarszczki,
spowalnia proces starzenia oraz pobudza produkcję nowego kolagenu.
260 PLN

Eco Nutritive
Ekologiczny rytuał o właściwościach odżywczych, nawilżających
i regenerujących. Zawartość certyfikowanych ekstraktów kwiatowych
z Orchidei, Hibiskusa i owoców Goji, kwasu hialuronowego oraz cennego
wyciągu z kwiatów wiśni Eliorelys TM wykazują kompleksowe działanie
rewitalizujące pozostawiając skórę odżywioną i pełną blasku.
160 PLN

Harmonie Calm Intense
Intensywny rytuał kojący przeznaczony dla skóry wrażliwej
i reaktywnej. Cenne składniki w tym wyciąg z Lukrecji i aromaesencja
z Róży Orientu wzmacniają ściany naczyń krwionośnych przywracają
naturalną ochronę. Wycisza i redukuje zaczerwienienia.
240 PLN

Express Rejuve
Bankietowy zabieg rewitalizujący na bazie złota kolidalnego.
Rozjaśnia, wygładza i wyrównuje koloryt. Ekspresowo poprawia
wygląd skóry pozostawiając ją gładką i rozświetloną.

160 PLN

Ceremonie Piękna

Terapia Wellness

Żurawinowa Witalność
Kąpiel młodości z hydromasażem w kozim mleku z owocami
żurawin. Stanowi cudowne połączenie odżywczego eliksiru
dla ciała i relaksu dla umysłu.
Aromatyczny peeling żurawinowy o działaniu wygładzającym,
nawilżającym i anti-aging. Otacza ciało urzekającym
żurawinowym aromatem, przywracając poczucie komfortu.
Witalizujący masaż ciała na bazie odżywczego oleju
.
z owoców żurawin. Bogactwo witamin i antyoksydantów,
doskonale nawilża, uelastycznia oraz chroni skórę przed
działaniem wolnych rodników spowalniając procesy starzenia.
280 PLN

Lawendowe Ukojenie

Aroma Blend

Kojąca terapia na bazie ekstraktów z kwiatów francuskiej lawendy

Indywidualnie dobrany do potrzeb program kształtujący sylwetkę
o długotrwałym działaniu. Rytuał łączący wpływ na ciało z oddziaływaniem
na stany emocjonalne. Cztery aktywne koncentraty do ciała /WYSZCZUPLENIE,
JĘDRNOŚĆ, TALIA/ oraz trzy aromaterapeutyczne olejki z nutą emocjonalną
/RELAKS, ENERGIA, HARMONIA/ dają możliwość spersonalizowanej terapii
idealnie ukierunkowanej do potrzeb danej sylwetki.

Relaksacyjna kąpiel z hydromasażem o działaniu odprężającym
i niwelującym stres.
Peeling ciała na bazie aromatycznej lawendy ze słonecznej Prowansji
oraz odżywczej soli morskiej. Delikatnie złuszcza, zmiękcza i nawilża.
Wyciszający masaż na bazie ekstraktów kwiatowych o działaniu
rozluźniającym napięcia mięśniowe i łagodzącym stres.
Wprowadza ciało i umysł w stan błogiego relaksu.

320 PLN

Jędrność

240 PLN

Talia

180 PLN

Wyszczuplenie

240 PLN

Smakowite Rytuały
Sycylijski Sen

Filiżanka Urody

Kokosowy Raj

Peeling ciała uwodzący zmysły kuszącym zapachem
soczystych, sycylijskich cytrusów. Subtelnie oczyszcza
i wygładza skórę.

Aromatyczny peeling ciała z dodatkiem kruszonych
ziaren kawy. Wspaniale oczyszcza i wygładza skórę
i przygotowuje na dalszych etapów rytuału.

Aromatyczny peeling z zawartością wiórek kokosowych
i naturalnego oleju. Delikatnie złuszcza, nawilża i odświeża.

Rytuał relaksacyjny składający się z masażu pleców
i przemasowaniu ciała aromatycznym, odżywczym masłem.
Pozostawia skórę miękką, nawilżoną i pachnącą
dojrzewającymi w gorącym słońcu cytrusami.
190 PLN

Rewitalizujący okład na ciało o działaniu ujędrniającym
i urzekającym aromacie świeżo mielonej kawy. Pobudza
metabolizm, dodaje energii oraz poprawia samopoczucie.

Kokosowy masaż ciała obejmujący plecy, kark i stopy.
Odpręża umysł, rozluźnia napięcia mięśniowe a skóra staje się
aksamitnie gładka, nawilżona, o zdrowym kolorycie i subtelnym
kokosowym zapachu przywodzącym na myśl wypoczynek
na słonecznych plażach polinezyjskich wysp.

Modelujący masaż wybranych partii ciała Thalassoslim
o właściwościach drenujących oraz aktywującą lipolizę.
Ujędrnia oraz stymuje spalanie tkanki tłuszczowej.

210 PLN

240 PLN

Masaże Wellness
Masaż relaksacyjny

Lift Yoga

Terapia Gorącymi Kamieniami

Relaksacyjny masaż z zastosowaniem technik klasycznych
wykonywany na bazie aromatycznego olejku.
140 PLN

Liftingujący masaż anti - aging inspirowany masażem KO BI DO
o działaniu odmładzającym. Pobudza głębokie struktury skóry,
poprawia kontur twarzy. Zapobiega skutkom procesu starzenia,
skóra staje się widocznie wygładzona, bardziej jędrna i świetlista.

Ekskluzywny masaż gorącymi kamieniami bazaltowymi pochodzenia
wulkanicznego. Terapia ciepłem i akupresura pobudza receptory skóry
i daje efekt niesamowitego odprężenia. Jego lecznicze właściwości
wywodzącą się z tradycji Dalekiego Wschodu.
180 PLN

Spa Relaks
Relaksacyjny masaż pleców, karku i stóp
wykonywany na bazie aromatycznego olejku.

120 PLN

140 PLN

Relaks głowy i karku

Masaż z głowy i karku o działaniu niwelujący napięcia mięśniowe

Relaks pleców
Relaksacyjny masaż pleców
na bazie aromatycznego olejku.

110 PLN
90 PLN

Relaks stóp
Masaż z elementami refleksologii.

Terapia Pleców Gorącymi Kamieniami
Ekskluzywny masaż pleców gorącymi kamieniami
bazaltowymi pochodzenia wulkanicznego.

120 PLN

Fleur De Polynesia

Coconut Island

Masaż twarzy na bazie niezwykle odżywczego olejku Monoi
pozyskiwanego z ekstraktów z kwiatów gardenii tahitańskiej
bogatego w antyoksydanty o działaniu odmładzającym.

Masaż na bazie naturalnego oleju kokosowego. Wycisza, likwiduje stres
i odżywia skórę o działaniu anti-aging. Kuszący, słodki aromat przywodzi
na myśl wypoczynek na słonecznych plażach polinezyjskich wysp.
160 PLN

90 PLN

80 PLN

Pielęgnacja ciała

Kąpiele z masażem wodnym

Peeling Juicy Naturals

Nawilżająca

Anti - aging

Odżywcza

Bogactwo aromatycznych esencji owocowych oraz naturalnych
olejów. Doskonale oczyszcza i wygładza skórę pozostawiając ją
aksamitnie miękką, nawilżoną i otuloną świeżym aromatem
soczystych owoców.
100 PLN

kwas hialuronowy,
kolagen

wyciąg z kawioru i pereł,
komórki macierzyste

witaminy, minerały,
algi Spirulina

80 PLN

100 PLN

90 PLN

