
                      

PAKIET „DOTYK SPA DLA MAMY I CÓRKI” 

ZABIEG REGENERUJĄCY NA TWARZ Z AMUŁKĄ Z KOLAGENU (DLA MAMY) - pielęgnacja dla skóry, 

która traci sprężystość, jest mało nawilżona, wiotka. Kolagen zapewnia jędrność i stymuluje skórę do odnowy.  

ZABIEG NA TWARZ DLA SKÓRY WRAŻLIWEJ Z AMPUŁKĄ PROPOLISOWĄ (DLA CÓRKI) - łagodzi 

wszystkie formy podrażnienia, uspokaja skórę i zwęża naczynia krwionośne. Pozostawia skórę spokojną z wrażeniem 

dobrego samopoczucia. 

MASAŻ AROMATYCZNĄ ŚWIECĄ (DLA MAMY) – relaksacyjny masaż wykonywany przy pomocy specjalnej 

świecy, której wosk zmienia się w ciepły i zmysłowy olej do masażu. 

MASAŻ MASŁEM SHEA (DLA CÓRKI) - masaż ciepłym masłem shea łączy w sobie klasyczne techniki masażu z 

głębokim nawilżeniem i odżywieniem skóry całego ciała. 

Wstęp do STREFY WODNEJ obejmujący nielimitowane korzystanie w danym dniu z następujących atrakcji: 

 basen relaksacyjny  

 grota solna wraz z tężnią solankową   

 łaźnia parowa  

 sauna sucha  

W CENIE PAKIETU zapewniamy Państwu również: 

 szlafrok, kapcie i ręcznik  

 relaksacyjne herbatki owocowe  

 fachową konsultację kosmetyczną   

 mikrodermabrazję lub kawitację do zabiegu 

Czas trwania samych zabiegów: około 3 godziny. 

STANDARDOWA CENA ZABIEGÓW WEDŁUG CENNIKA TO 605 PLN - MAMA I 555 PLN - CÓRKA 

NATOMIAST W PAKIECIE "DOTYK SPA DLA MAMY I CÓRKI TO TYLKO  430 PLN – MAMA                 

I 380 PLN - CÓRKA ( taniej o 350 PLN !) 

Zachęcamy Państwa także do skorzystania z naszej oferty gastronomicznej. Zgodnie z menu przygotowanym przez 

naszego Szefa Kuchni specjalnie dla Gości części WELLNESS & SPA proponujemy: LUNCH SPA (zupa, danie 

główne, deser) w cenie 70 PLN od osoby lub wiosenna SAŁATKA SPA w cenie 25 PLN od osoby. Konieczność 

wcześniejszej rezerwacji posiłku. 

W celu ustalenia terminu zabiegów prosimy o kontakt z naszą Recepcja – telefon: 22 729 00 50.  

 kubeł zimnej wody   

 lodową muzę  

 kamienne oczko prysznic wrażeń  

 ceramiczne leżanki grzewcze 

 

 skorygowanie linii brwi 

 pielęgnacja dłoni   

 rabat na dodatkowe zabiegi  

 rabat na kosmetyki detaliczne  

 


