ZIOŁOWE SPA
OFERTA
MASAŻE:

MASAŻ KLASYCZNY. Masaż o szerokim spektrum działania. Stymuluje tkanki
podskórne, pomaga zwalczyć zmęczenie, prowadzi do równowagi ciała, ducha
i umysłu oraz rozluźnia spięte mięśnie. Poprawia krążenie krwi, jest masażem
mocnym. Stosowany podczas masażu naturalny olej odżywia i pielęgnuje skórę.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 25 min | Cena: 70 zł
Całościowy | Czas zabiegu: 50 min | Cena: 140 zł
MASAŻ RELAKSACYJNY. Masaż dedykowany tak naprawdę dla każdego.
To skuteczny sposób na złagodzenie napięcia nerwowo-mięśniowego u osób
żyjących w pośpiechu i stresie. Sprzyja regeneracji sił po długotrwałym wysiłku
psychicznym i fizycznym. Jest sprawdzonym środkiem na bezsenność, której
powodem są stres i emocje. Dzięki płynnym i relaksującym technikom odpręży
ciało i ukoi nerwy. Sprzyja regeneracji organizmu eliminując negatywne skutki
stresu. Dodatkowo przynosi ulgę przemęczonym i spiętym mięśniom dając
rezultat pełnego rozluźnienia.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 25 min | Cena: 70 zł
Całościowy | Czas zabiegu: 50 min | Cena: 140 zł
MASAŻ CIEPŁYMI OLEJAMI. Masaż polecany dla osób zestresowanych.
Wykonywany spokojnymi ruchami, niweluje stres, rozluźnia mięśnie, przywraca
prawidłowy rytm serca, pomaga przy bezsenności.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 25 min | Cena: 80 zł
Całościowy | Czas zabiegu: 50 min | Cena: 160 zł
MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY. Masaż aromaterapeutyczny wykorzystuje
naturalne olejki eteryczne, które w trakcie zabiegu wnikają w głąb skóry,
przynosząc uczucie prawdziwego rozluźnienia i wyciszenia organizmu. Zabieg
uśmierza ból, łagodzi napięcia oraz zmniejsza objawy stresu. Masaż aromaterapeutyczny jest polecany wszystkim osobom, które są zestresowane,
przepracowane i nie mają czasu na aktywność fizyczną ani na odpoczynek.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 25 min | Cena: 90 zł
Całościowy | Czas zabiegu: 50 min | Cena: 160 zł
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MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI. Masaż z wykorzystaniem specjalnych kamieni
bazaltowych pochodzenia wulkanicznego, które dzięki swojemu składowi długo
utrzymują ciepło. Połączenie gorących kamieni z relaksacyjnymi technikami
masażu łagodzi stany bólowe mięśni i stawów. Masaż uwalnia od stresu, odpręża
i przywraca siły witalne całego organizmu.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 25 min | Cena: 90 zł
Całościowy | Czas zabiegu: 50 min | Cena: 160 zł
MASAŻ STEMPLAMI ZIOŁOWYMI. Masaż wykonywany przy użyciu aromaterapeutycznych, bawełnianych stempli, w których znajduje się mieszanka odżywczych dla ciała składników: soli mineralnych, ziół, kwiatów, przypraw. Masaż daje
uczucie niezwykłego odprężenia i przyjemnego rozgrzania. Zabieg ten polecany
jest osobom przemęczonym, którym dokuczają bóle mięśniowe a także tym,
którzy walczą z cellulitem. Masaż przy pomocy stempli odżywia i wzmacnia skórę.
Do wyboru są 3 różne mieszanki:
• Odświeżająco-chłodzące z miętą i trawą cytrynową.
• Antycellulitowe z imbirem, goździkami, cynamonem i pieprzem.
• Relaksacyjne z lawendą, skórką pomarańczy ,nagietkiem i melisą.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 25 min | Cena: 90 zł
Całościowy | Czas zabiegu: 50 min | Cena: 160 zł

MASAŻE DŁONI I STÓP:

MASAŻ DŁONI. Zabieg który ma na celu zniwelowanie zmian powstałych na
skutek czynników zewnętrznych takich jak: woda, zimno, środki chemiczne czy
przemęczenie. Masaż doskonale odpręży dłonie, zregeneruje skórę oraz przywróci
im prawidłowy poziom nawilżenia. Skóra stanie się miękka i elastyczna.
Czas zabiegu: 20 min | Cena: 50 zł
DARY OGRODU (zabieg wygładzająco - nawilżający dłoni). Zabieg wygładzająco-nawilżający dłoni, kierujemy do osób, które chcą zadbać o zmęczone i spracowane dłonie. Doskonale pielęgnuje, odżywia i nawilża skórę dłoni. Zabieg składa się z
naturalnego peelingu mającego na celu oczyszczenie i usuniecie zrogowaciałego
naskórka, i relaksującego masażu. Dzięki takiemu połączeniu, niwelujemy zwiększone napięcie mięśni dłoni, a skóra staje się gładka i przyjemnie miękka.
Czas zabiegu: 30 min | Cena: 60 zł
MASAŻ STÓP. Wyjątkowo przyjemny i odprężający masaż, przynoszący ulgę
obolałym stopom. Masaż obejmuje stopę, staw skokowy oraz łydkę. Pomaga
zlikwidować ból i napięcie umiejscowione w rejonie stopy.
Czas zabiegu: 20 min | Cena: 60 zł
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DARY LASU (zabieg odprężająco - relaksujący stopy). Zabieg intensywnie pielęgnuje skórę stóp, nawilża i regeneruje, pobudza receptory stóp. Zabieg składa się
z naturalnego peelingu mającego na celu oczyszczenie i usuniecie zrogowaciałego naskórka, i relaksującego masażu. . Skóra po zabiegu jest aksamitna i miękka
w dotyku, powoduje uczucie lekkości, świeżości i odprężenia, likwiduje uczucie
ociężałych nóg w okolicach łydek, poprawia krążenie.
Czas zabiegu: 30 min | Cena: 70 zł
ZIOŁOWY RELAX (antystresowa terapia głowy). Masaż wprowadzający w stan
relaksu. Pozwala na całkowite rozluźnienie i poprawę koncentracji. Wpływa także
korzystnie na stan skóry, silnie dotlenia i regeneruje. Działa wzmacniająco na
mięśnie twarzy. Zalecany przy bólach głowy i migrenach. W stanach przepracowania i przemęczenia.
Czas zabiegu: 20 min | Cena: 50 zł

RYTUAŁY:

RYTUAŁ RÓŻANY OGRÓD (relaksująco - odmładzający)
PRZEBIEG ZABIEGU:
• I Faza : peeling cukrowo- różany całego ciała,
• II Faza : masaż na olejku z dzikiej róży,
• III Faza: kąpiel po zabiegu (20 min).
Kompozycja suszonych kwiatów i płatków róż oczyszcza i wygładza skórę, nadaje
jej energii i witalności. Płatki czerwonej róży mają działanie ściągające skórę i
antyseptyczne. Ponadto nawilżają i wzmacniają skórę. Olejki eteryczne zrobione z
róż, czyli kwiatów o najpiękniejszym i urzekającym zapachu mają właściwości
regenerujące skórę. Ponadto rozjaśniają przebarwienia skóry i leczą pękające
naczynka. Olejek różany pobudza produkcję kolagenu, czyli działa przeciwzmarszczkowo i przyspiesza regenerację skóry. Zabieg rozpoczyna w pełni
naturalny peeling cukrowo różany o aromatycznym zapachu, który przygotuje
ciało do lepszego wchłaniania kolejnych olejków, oczyszcza je przed resztą zabiegu. Następnie wykonywany jest masaż częściowy bądź całego ciała, na koniec
przechodzimy do aromaterapeutycznej kąpieli. Zabieg kończy się filiżanką kojącej,
różanej herbaty, której napić możesz się przy akompaniamencie spokojnej, odprężającej muzyki w zaciszu naszego Spa.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 40 min | Cena: 150 zł
Kąpiel | Czas: 20 min
Całościowy | Czas zabiegu: 75 min | Cena: 250 zł
Kąpiel | Czas: 20 min
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RYTUAŁ ZIOŁOWY DETOX (oczyszczająco - ujędrający)
PRZEBIEG ZABIEGU:
• I Faza : peeling całego ciała,
• II Faza : masaż ujędrniający i nadający sprężystość,
• III Faza: kąpiel po zabiegu (20 min).
Zadaniem tego zabiegu zmniejszenie cellulitu, przyspieszenie przemiany materii,
usuwanie toksyny z organizmu, ujędrnienie oraz nawilżenie skóry a także poprawienie Twojego samopoczucia. Zabieg rozpoczyna w pełni naturalny peeling o
aromatycznym zapachu, który przygotuje ciało do lepszego wchłaniania kolejnych
olejków, oczyszcza je przed resztą zabiegu. Następnie wykonywany jest masaż
częściowy bądź całego ciała, na koniec przechodzimy do aromaterapeutycznej
detoxującej kąpieli. Zabieg kończy się filiżanką ziołowej herbaty, której napić
możesz się przy akompaniamencie spokojnej, odprężającej muzyki w zaciszu
naszego Spa.
Częściowy (plecy + kark) | Czas zabiegu: 40 min | Cena: 150 zł
Kąpiel | Czas: 20min
Całościowy | Czas zabiegu: 75 min | Cena: 250 zł
Kąpiel | Czas: 20 min

TWARZ

DOTYK UKOJENIA (twarzy, szyi i dekoltu). Zabieg o właściwościach relaksujących i stymulujących. Masaż działa pobudzająco na układ krążenia, co przyczynia
się do lepszego odżywienia i dotlenienia skóry oraz mięśni, a co za tym idzie – do
poprawienia jakości i jędrności zwiotczałej skóry twarzy. Staje się ona bardziej
elastyczna.
Czas zabiegu: 25 min | Cena: 60 zł
ZABIEG NAWILŻAJĄCY. Zabieg przeznaczony dla osób ceniących relaks, których
skóra jest sucha, wrażliwa, zmęczona lub posiada tendencję do nadmiernego
rogowacenia. Skóra po zabiegu jest oczyszczona, mocno nawilżona i wygładzona.
Bariera ochronna zostaje przywrócona. Skóra nabiera blasku i naturalnego
kolorytu.
Przebieg zabiegu: Demakijaż + Peeling + Maska + Masaż twarzy, szyi i dekoltu +
ampułka nawilżająca/krem nawilżający
Czas zabiegu: 30 min | Cena: 90 zł
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ZABIEG ANTI -AGING (odżywczo - odmładzający). Po tym zabiegu cera nabierze
młodzieńczej świeżości i blasku, stanie się oczyszczona, odżywiona, gładka i elastyczna. Zabieg pozwala na aktywne przeciwdziałanie oraz redukcję oznak chronologicznego starzenia. Składniki aktywne uzupełniają niedobory wilgoci i stabilizują ochronne funkcje skóry.
Przebieg zabiegu: Demakijaż + Peeling + Maska + Masaż twarzy, szyi i dekoltu +
ampułka /krem.
Czas zabiegu: 30 min | Cena: 100 zł

KĄPIELE

Ziołowe kąpiele mają długą tradycję oraz szerokie zastosowanie w lecznictwie i
kosmetyce naturalnej –Odpowiednio dobrana kąpiel ziołowa może poprawić
samopoczucie, rozluźnić ciało, ukoić lub wręcz przeciwnie – dodać energii. To
także fantastyczny relaks
KĄPIEL CZTERY PORY ROKU. Daj się zaskoczyć zmiennością natury. Skomponuj
własną kąpiel, z naszych ziół, w zależności od pory roku, kąpiel nabiera innego,
wyjątkowego charakteru. Idealnym dopełnieniem kąpieli będzie peeling z wybranych przez ciebie ziół. Odpowiednio dobrane olejki wzmacniają działanie i wpływają na właściwości kąpieli, w zależności od indywidualnych potrzeb i upodobań.
Czas kąpieli: bez peelingu 20 min | Cena: 60 zł
Czas kąpieli: z peelingiem 30 min | Cena: 70 zł
KĄPIEL ZIOŁOWY SUSZ (relaksująco - odżywcza). Ekskluzywna mieszanka ziół z
wyselekcjonowanych upraw, doskonale relaksuje organizm i odżywia skórę. Jest
bogactwem naturalnych składników wpływających na cały organizm.
Czas kąpieli: 20 min | Cena: 60 zł
KĄPIEL ZIOŁOWY ZIELNIK (nawilżająco - łagodząca). Kąpiel ziołowa nawilżająco-łagodząca powinna być stosowana zwłaszcza w przypadku cery suchej, zaczerwienionej i piekącej. Ekskluzywna mieszanka ziół z wyselekcjonowanych upraw
doskonale nawilża skórę.
Czas kąpieli: 20 min | Cena: 60 zł
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KĄPIEL MOTYLEM BYŁEM (detoksykująco - wyszczuplająca). Kąpiele detoksykujące to prosty i przyjemny sposób, aby wspomóc odchudzanie. Kąpiel przyspiesza
przemianę materii oraz spalanie tkanki tłuszczowej. Dodatkowo aktywnie walczy z
cellulitem.
Czas kąpieli: 20 min | Cena: 60 zł
PÓŁ KĄPIEL STÓP. Polecane przy żylakach i dnie moczanowej. Działają przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwobrzękowo.
Czas kąpieli: 20 min | Cena: 40 zł
AROMATERAPIA. Aromaterapia należy do najprzyjemniejszych oraz najmniej
inwazyjnych technik poprawy ogólnego dobrostanu pacjenta. Delikatna i subtelna
w odbiorze, potrafi działać z wielką mocą. W naturalny sposób przywraca równowagę ciała i ducha. Odpręża, uspokaja, łagodzi wiele dolegliwości, jak migreny,
bóle menstruacyjne, stres czy bezsenność.Aromaterapia wykorzystuje olejki
eteryczne i ich dobroczynny wpływ na nasz organizm. Są to preparaty roślinne
zawierających lotne substancje zapachowe w wysokim stężeniu.W specjalnie
oświetlonym i aromatyzowanym olejkami eterycznymi pomieszczeniu można się
odprężyć i odzyskać równowagę psychofizyczną.
Czas zabiegu: 20 min | Cena: 15 zł
SAUNA SUCHA
Czas: 1h | Cena: 20 zł

Ziołowe Spa:
tel. kom.: 607 154 372
e-mail: spa@ziolowyzakatek.pl
czynne w godzinach: 12:00 - 20:00
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