Masaż klasyczny
Masaż polepsza nasze samopoczucie, koryguje istniejące zmiany układu
kostnego, odczuwamy mniejsze napięcie w kręgosłupie, plecach i karku
a skóra jest lepiej dotleniona i ukrwiona.

Masaż relaksacyjny
Delikatny masaż łagodzący stres i codzienne zmęczenie oraz nadający
skórze jedwabistą miękkość.

Masaż aromaterapeutyczny

Zabieg wykonywany z zastosowaniem naturalnych olejków eterycznych,
który łączy leczniczą moc dotyku z indywidualnymi właściwościami olejków.

Masaż świecą
Aromaterapeutyczny masaż gorącym olejkiem z pięknie pachnącej świecy
bazującej na maśle Shea. Dzięki właściwościom świecy skóra staje się
idealnie nawilżona, gładka i miękka.

Masaż gorącymi kamieniami „Hot Stone”
Zabieg głęboko uzdrawiający i relaksujący, wykonywany za pomocą
gorących kamieni bazaltowych. Wpływa kojąco na napięte ciało i
przemęczony umysł. Masaż wprowadza do ciała harmonię, równowagę i
spokój. Zapewnia ogóle odprężenie oraz poprawia krążenie i metabolizm,
oczyszcza organizm z toksyn.

Masaż stemplami ziołowymi „Herbal massage”

35 min - 60 zł
60 min - 90 zł
35 min – 60 zł
60 min – 90 zł
90 min – 110 zł

35 min – 70 zł
60 min – 100 zł
90 min – 120 zł
35 min – 70 zł
60 min – 120 zł
90 min – 140 zł
40 min – 80 zł
60 min – 130 zł
90 min – 150 zł

Masaż przy użyciu ciepłych bawełnianych woreczków wypełnionych
suszonymi ziołami, kwiatami i owocami. Wpływa kojąco na obolałe, napięte
mięśnie, usuwa toksyny a także pobudza organizm do regeneracji i
odbudowy komórkowej. Piękny zapach oraz ciepło stempla relaksują ciało i
umysł a właściwości pilingujące, odżywiają i zmiękczają skórę.

60 min – 140 zł
90 min – 160 zł

Masaż masłem Karite.

35 min – 70 zł
60 min – 100 zł
90 min – 120 zł

Masaż stemplami Karite.

35 min – 70 zł
60 min – 120 zł
90 min – 140 zł

Mocno nawilżający oraz odżywczy masaż wykonywany na naturalnie
pozyskiwanym maśle Shea.

Masaż głęboko relaksujący, rozgrzewający organizm, pielęgnujący skórę.
Wykonywany jest za pomocą bazaltowych stempli Karite

Masaż pałeczkami bambusowymi
Masaż orientalny wykonany przy użyciu różnej wielkości pałeczek
bambusowych. Dzięki uciskom pałeczek masaż szybko i długotrwale
poprawia krążenie krwi a nasze ciało odzyskuje poczucie lekkości. Ma
działanie drenujące i modelujące. Ponadto rozluźnia i zapewnia świeżość i
elastyczność skóry.

40 min – 70 zł
60 min – 120 zł
90 min – 140 zł

Zabiegi Antycellulitowe
Med. Shape
MEDSHAPE to nowoczesna, najskuteczniejsza, bezinwazyjna
metoda redukcji cellulitu i tkanki tłuszczowej. Pozwala na
zmniejszenie obwodów ciała w bardzo krótkim czasie nawet o kilka
centymetrów.

1. uda, pośladki

170 zł

2. brzuch, pośladki

170 zł

3. uda, ramiona

170 zł

4. brzuch + boczki tył, plecy

170 zł

5. uda (przód, tył)

150 zł

6. pojedyncza partia ciała (brzuch lub pośladki)

90 zł

Masaż antycellulitowy bańką chińską
Wykonywany gumowymi bańkami próżniowymi. Masaż przyspiesza
przemianę materii oraz spalanie tłuszczu. Skóra staję się ujędrniona i
wygładzona. Jednym słowem masaż bańkami to doskonała terapia
antycellulitowa i wspomagająca odchudzanie.

1. uda
2. uda, pośladki
3. uda, pośladki i brzuch:

80 zł
90 zł
100 zł

Body Shaper – kombinezon odchudzający
Body Shaper
Najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie do wyszczuplania
i modelowania sylwetki, ujędrniania skóry i leczenia cellulitu.

1. Drenaż limfatyczny
2. intensywne odchudzanie + zabieg antycellulitowy

50 zł
70 zł

Oczyszczanie uszu
Naturalny i relaksacyjny zabieg przy użyciu ręcznie robionych świec/konch
Indian Hopi, usuwający wszelkie osady i zanieczyszczenia z uszu oraz
poprzez ciepło stymulujący punkty energetyczne ucha i powodujący
prawidłowy obieg energii w organizmie.

Świecowanie uszu
Konchowanie uszu

40 zł
50 zł

