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Pozostałe
zabiegi
Manicure SPA

Zabieg Hopi

Połączenie manicure biologicznego
z japońskim, bez użycia narzędzi.
Rewitalizacja skóry dłoni i płytki paznokcia.

Naturalny zabieg świecowania uszu
wzorowany na praktykach medycyny
naturalnej. Uwalnia z energetycznych
blokad, wyrównuje ciśnienie krwi, oczyszcza
i udrażnia kanały słuchowe.

100 zł

Pedicure SPA
Peeling i opracowanie stóp, skórek i płytki
paznokcia. Odżywcza, regenerująca maska
i wmasowanie balsamu.
120 zł

60 zł

Rytuały
Masaże
Rytuały aromatyczne
Pielęgnacja ciała
TROPIKALNE WSPOMNIENIE

DOTYK MAGNOLII

UKOJENIE I REGENERACJA

RELAKS I NAWILŻENIE

Harmony La Fleur SPA

Klasyczny

Masaż o aromacie słodkiej magnolii to relaks
połączony z ucztą dla skóry i zmysłów.

Masaż z zastosowaniem klasycznych technik,
pobudza, rozluźnia, wzmacnia tkankę mięśniową.

całościowy

190 zł

całościowy

Ceremonia przemasowania odpręża ciało i umysł,
relaksuje, koi po ciężkim dniu. Subtelna nuta
magnolii wzmacnia harmonię życiową
i zadowolenie.

Wyciszający masaż ciała. Odpręża umysł,
rozluźnia napięcia mięśniowe. Pozostawi skórę
aksamitnie gładką, nawilżoną. Przywodzi na myśl
wypoczynek na słonecznych plażach rajskich
wysp.
290 zł

210 zł

ŻURAWINOWY RAJ

LETNIA ŁĄKA

ENERGIA I WITALNOŚĆ

BŁOGOŚĆ I ODŻYWIENIE

Ujędrniająca ceremonia z prawdziwą mocą
witalności.

Pachnący świeżo skoszoną trawą peeling ciała
delikatnie złuszcza i wygładza naskórek.

Słodki peeling ciała bogaty w polifenole subtelnie
oczyszcza i rozpieszcza skórę zapachem świeżo
zebranej żurawiny.

Odżywczy okład z letniej łąki, pełnej maków
i polnych kwiatów doskonale poprawia
samopoczucie.

Energetyzujący masaż ciała na bazie prawdziwej
bomby witaminowej zawierający ogromną dawkę
witaminy C i antyoksydantów, pobudza zmysły,
rewitalizuje, ujędrnia. Skutecznie łagodzi stres,
poprawia samopoczucie, przywraca siły witalne.

Regeneracyjny masaż na bazie letniego aromatu
zregeneruje organizm, łagodzi stres, poprawia
samopoczucie, przenosi w czas wakacji, beztroski,
lata, natury.
320 zł

240 zł

180 zł
120 zł

Harmony of Silence
SPA Relaks

Wyciszający masaż przy użyciu ciepłej,
aromaterapeutycznej świecy uwalnia od napięć
i stresu.
całościowy

Relaksacyjny masaż, zmniejsza napięcie mięśni,
rozluźnia, uwalnia od stresu.

200 zł

całościowy
częściowy

Harmony Nutrition

plecy, kark i stopy

Odżywczy masaż masłem Shea, nawilża, koi,
regeneruje delikatną skórę.
całościowy

Masaż gorącymi kamieniami. Połączenie
terapii ciepłem i akupresury daje efekt
niesamowitego odprężenia.

180 zł

Harmony Soul & Body

całościowy

Rytuał holistyczny ciała, twarzy, głowy, dłoni
i stóp z elementami akupresury.
całościowy

160 zł
110 zł
140 zł

Hot Stones

plecy

200 zł
140 zł

Beauty by Yonelle

240 zł

Królewski Lift YONELLE, masaż na zmarszczki
mimiczne na bazie luksusowych kosmetyków
infuzyjnych opartych o autorską koncepcję SKIN
PENETRATION REVOLUTION.

Harmony Orient
Przywracający równowagę życiową masaż głowy
i karku z elementami starożytnego masażu
indyjskiego Shirodhara. Łagodzi bóle głowy
i redukuje napięcia.

100 zł

140 zł

Eko Spa
Peeling szczotkowy ciała, oczyszcza, pobudza
mikrokrążenie, stymuluje skórę do odnowy.
Pomaga pozbyć się toksyn, rozluźnia mięśnie,
relaksuje.
90 zł

Naturals
Aromatyczny peeling ciała o działaniu
wygładzającym. Pozostawia skórę miękką
i nawilżoną.

100 zł

U J Ę D R N I E N I E

Kokosowe otulenie dla suchej, wrażliwej skóry.
Stanowi kojący balsam, regeneruje, przywraca
poczucie komfortu.

M A S A Ż E

Niezwykle delikatny peeling ciała o aromacie
magnolii. Idealnie oczyszcza, pobudza mikrokrążenie, pozostawia skórę pachnącą i gładką.

P E E L I N G I

Egzotyczny peeling z zawartością wiórek
kokosowych i naturalnego oleju. Nawilża,
wygładza skórę.

W E L L N E S S

częściowy

Dermo Slim
Silnie ujędrniający antycellulitowy masaż trzech
partii ciała: brzuch / uda / pośladki. Stymuluje
spalanie tkanki tłuszczowej.
140 zł
zł
140

RF Lifting
Terapia falami radiowymi na wybraną partię ciała:
brzuch/uda/pośladki/ramiona. Odmładza,
przywraca jędrność, określana jako „lifting bez
skalpela”.
120 zł

Ekskluzywna kuracja o skutecznie, biologicznie
regenerującym działaniu. Idealna dla skóry
dojrzałej, suchej i odwodnionej. Radykalnie
poprawia nawilżenie, elastyczność i jędrność
skóry.
370 zł

H2O INFUSION EXPRESS
Luksusowa terapia błyskawicznie rewitalizuje
cerę zmęczoną. Poprawia jędrność, nawilżenie
i koloryt oraz spłyca zmarszczki.
350 zł

U K I E R U N K O WA N A

BIOFUSION SECOND SKIN

PRO-VITAL
Zabieg intensywnie nawilżający do skóry
suchej z objawami odwodnienia, wysuszenia,
dyskomfortu.
180 zł

CONTRA REDNESS
Zabieg regenerujący, obkurczający naczynka
do skóry wrażliwej z tendencją do podrażnień.
180 zł

CONTRA SEBUM
Zabieg przeciwłojotokowy do cery mieszanej
i tłustej z kwasem migdałowym i witaminą C.
180 zł

VIT.C FORTE PEEL

S.O.S. WOKÓŁ OCZU

Zabieg rozświetlający i odmładzający wygląd
skóry z infuzyjną 20% witaminą C Forte i kwasem
migdałowym. Błyskawicznie odświeża, rewitalizuje
i ujednolica koloryt cery.
290 zł

Intensywna kuracja na okolice oka. Nawilża,
spłyca zmarszczki, redukuje cienie i obrzęki.

CONTRA WRINKLE
Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy do cery
dojrzałej, wymagającej stymulacji do odbudowy.
W widoczny sposób wygładza skórę, ujędrnia ją
poprawia owal twarzy i pomaga odzyskać
młodzieńczą witalność.
250 zł

PRO-LIFT
Spektakularny lifting bankietowy błyskawicznie
i skutecznie poprawia wygląd skóry zmęczonej, słabo
nawilżonej i tłustej.

230 zł

CONTRA-AGE
Pielęgnacja przeciw starzeniu się skóry z kwasem
hialuronowym i glikolowym, do cery mieszanej.
210 zł

U Z U P E Ł N I A J Ą C A

A N T I - A G I N G

D E L U X E P R E M I U M

Pielęgnacja
Pielęgnacja twarzy

120 zł

Maska Hydroinfuzyjna
Indywidualnie dobrana maska hydroinfuzyjna.
Zalecana do zabiegów ukierunkowanych.
70 zł
do zabiegu

Peeling kawitacyjny
Oczyszcza, poprawia mikrokrążenie,dotlenia.
Zalecany przed każdym zabiegiem na twarz.
80 zł
do zabiegu

RF Lifting
Wysoko skuteczna terapia poprawiająca wygląd
skóry o działaniu odmładzającym, modelującym
owal twarzy, nazywana „liftingiem bez skalpela”.
Twarz i okolice oczu

190 zł

Okolice oczu

120 zł

Twarz, okolice oczu, szyja, dekolt

290 zł

