AROMA STONE TO NIEZWYKŁY
KONTAKT SKRADZIONY NATURZE

To magia zabiegu ukryta w gestach, otulona zmysłowym zapachem...
To luksus dla oczu, ciała, dla duszy...

K A R TA Z A B I E G O W A

ZABIEGI Z ZAKRESU
MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (WAMPIRZY LIFTING)
Mezoterapia osoczem bogatopyłkowym. Regeneracja, poprawa niapięcia
i elastyczności skóry.Wygładzanie drobnych zmarszczek i remodeling
włókien kolagenowych.

500 zł
600 zł
700 zł

Twarz
Twarz, szyja
Twarz, szyja, dekolt

MEZOTERAPIA IGŁOWA
Viscoderm (kwas nieusieciowany)
Dermfiller (kwas nieusieciowany)
Aliaxin (hybryda kwasu hialuronowego)
Profhilo (zabieg przywracający utraconą jędrność skóry,

od 300 zł
od 300 zł
650 zł
1100 zł

wygładza liftinguje, nadaje sprężystość)

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA
280 zł / zabieg
350 zł / zabieg

Z ampułką / seria 5 zabiegów
Z kwasem hialuronowym / seria 5 zabiegów

MAKIJAŻ
PERMANENTNY
Usta

750 zł

Kontur z cieniem

Brwi

800 zł

Metoda ceniowania, puder/ombre, microblading,
włoskowa, hybrydowa

Kreska górna

500 zł

Kreska dolna

300 zł
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
TWARZY, SZYI, DEKOLTU
I OKOLIC OCZU
PODSTAWOWY ZABIEG NA TWARZ FIRMY THALGO LUB SKEYNDOR 100 zł
Dobrany do potrzeb skóry

SKEYNDOR POWER C+

160 zł

Skóra pozbawiona blasku, bomba witaminowa,
najsilniejszy kompleks antyoksydantów

SKEYNDOR DERMA PEEL PRO

190 zł

Skóra trądzikowa z przebarwieniami i niedoskonałościami

SKEYNDOR AQUATHERM

180 zł

Skóra wrażliwa, atopowa. Linia Aquatherm umożliwia normalizację
skóry wrażliwej, poprzez przywrócenie równowagi metabolizmu
naskórka oraz funkcji obronnych skóry.

SKEYNDOR POWER HIALURONIC

200 zł

Reguluje naturalną hydrodynamikę skóry, przywracając jej optymalne nawilżenie,
co gwarantuje proces jej odnowy i wygładzenie jej powierzchni. Power hialuronic
ma za zadanie nawilżyć skórę oraz równocześnie chroni ją przed zbyt wczesną
utratą wody, spowodowaną przez agresywne czynniki zewnętrzne.

SKEYNDOR POWER HIALURONIC EYE

180 zł

Nawilżająco - przeciwzmarszczkowy zabieg pod oczy

SKEYNDOR CORRECTIVE

250zł

Intensywny zabieg przeciwzmarszczkowy. Zaprojektowana by bezinwazyjnie
i trwale wygładzić widoczne oznaki starzenia. Substancje zawarte w preparatach
poprawiają gęstość skóry i napięcie tkankowe.

SKEYNDOR GLOBAL LIFT

250zł

To nowa, globalna strategia anty-age, osiągająca efekt pełnego liftingu,
przywracająca prawidłowy kształt owalu twarzy oraz poprawiająca strukturę
tkanki podskórnej bez użycia skalpela

SKEYNDOR POWER RETINOL

220zł

Linia kosmetyków, na bazie wysoko aktywnego retinolu. Kosmetyki z linii Power
Retinol zawierają nową generację retinolu w czystej postaci, który umożliwia uzyskanie
możliwie najlepszych rezultatów, w walce z problemem starzenia się skóry.
Retinol jest aktywnym składnikiem o działaniu silnie odmładzającym i regenerującym.
Nazywany płynnym złotem, jest szczególnie ceniony w zabiegach przeciwstarzeniowych.

3

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE
TWARZY, SZYI, DEKOLTU
I OKOLIC OCZU
SKEYNDOR ETERNAL

250 zł

Zabieg z komórkami macierzystymi przywracający gęstość skóry

SKEYNDOR CLEAR BALANCE

160 zł

Linia normalizująca, która redukuje 3 główne przyczyny powstawania trądziku:
łojotok, nadmierne rogowacenie oraz stany zapalne.

THALGO THALGODERM ORGANIC MASK + RASPBERRY EXTRACTS

150 zł

Nawilżająco - odżywczy zabieg dla skóry wrażliwej

THALGO COLD MARINE PROGRAM

150 zł

Zabieg dla skór wrażliwych z rozszerzonymi naczynkami

THALGO FACIAL PEEL WITH BHA I AHA

100 zł

Wygładzenie i złuszczenie naskórka dla skór wrażliwych

THALGO RE-BALANCING TREATMENT

120 zł

Balansujący zabieg z mikronizowaną algą dla cery tłustej i mieszanej

THALGO SILICIUM MARINE TREATMENT

260 zł

Wypełnianie zmarszczek i efekt liftingu

RETIX C

200 zł

Intensywna kuracja odmładzająca i odbudowująca skórę

KWASY MESOESTETIC

180 zł

złuszczenie i wygładzenie skóry

ZABIEGI
PIELĘGNACYJNE
DLA MĘŻCZYZN
SKEYNDOR MEN HYDRO

180 zł

Zabieg nawilżający

SKEYNDOR MAN
Anti-Agening
Zabieg przeciwzmarszczkowy
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200 zł

ZABIEGI NA TWARZ Z UŻYCIEM
INNOWACYJNEJ APARATURY
BIO ELECTRO PEELING

80 zł

BIO ELECTRO PEELING

200 zł

to jedyna na świecie, innowacyjna metoda eksfoliacji falami radiowymi,
która umożliwia wykonywanie ultra-skutecznych zabiegów
pielęgnacyjnych i regeneracyjnych.

+ ampułka + masaż twarzy + fale radiowe

MAYA PEEL & ULTRASONIC

Nowoczesny aparat do zabiegów złuszczających i stymulujących skórę

MIKRODERMABRAZJA PIASKIEM KORUNDOWYM Z MASKĄ

160 zł

Jednen z najskuteczniejszych zabiegów złuszczających naskórek oraz
pobudzających procesy naprawcze w skórze. Dzięki zastosowaniu piasku
korundowego uzyskujemy efekt silnej stymulacji i wyraźnego wygładzenia skóry.

50 zł

PEELING KAWITACYJNY

Peeling oparty o zjawisko kawitacji uzyskiwane dzięki zastosowaniu ultradźwięków.
Oprócz dokładnego oczyszczenia eliminuje nadmierne wydzielanie sebum pobudza
produkcję nowych komórek skóry. Doskonale uzupełnia każdy zabieg pielęgnacyjny.

PEELING KAWITACYJNY DO ZABIEGU NA TWARZ
SO-UP TWARZ

Najnowszej generacji kombajn zabiegowy do niezwykle efektywnych zabiegów
stymulujących połączenie wszystkich metod wykorzystywanych w aparacie
SoUp pozwala na działanie wielokierunkowe i uzyskanie spektakularnych efektów
już w pojedynczym zabiegu! Zabieg obejmuje okolicę twarzy, szyi i dekoltu.
Takie rezultaty musisz poczuć na swojej skórze. Drenaż, masaż endemiczny,
radiofrekwencja, chromoterapia, serum i krem w jednym zabiegu

30 zł
180 zł

ICOONE - TWARZ
1 zabieg
Pakiet 10 zabiegów

250 zł
2000 zł

IPL
DEPILACJA
Górna warga
Bródka
Baczki

LIKWIDACJA
NACZYNEK RUMIENIA
Twarz
Policzki
Nos

LIKWIDACJA
PRZEBARWIEŃ

45 zł
50 zł
60 zł

Dłonie
Twarz

FOTOODMŁADZANIE
150 zł
100 zł
90 zł

Twarz
Dekolt
Szyja
Pakiet twarz, szyja, dekolt
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90 zł
150 zł
170 zł
150 zł
170 zł
250 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA
KĄPIEL KRÓLOWEJ KLEOPATRY | 30 min.

60 zł

BOROWINOWA WITALNOŚĆ | 30 min.

60 zł

RELAKSUJĄCE UKOJENIE | 30 min.

60 zł

KĄPIEL DLA DWOJGA W WANNIE Z HYDROMASAŻEM | 30 min.

90 zł

NOWA SKÓRA | 20 min.

80 zł

Relaksująca kąpiel mleczno-miodowa w wannie z hydromasażem

Kąpiel borowinowa aromatyczna lub witalizująca w wannie z hydromasażem

Odprężająca kąpiel aromatyczna w wannie z hydromasażem

Peeling całego ciała oraz serum ujędrniające

„SPEŁNIONA OBIETNICA” | 75 min.

160 zł

CHOCOLATE SPA – ZABIEG CZEKOLADOWY | 90 min.

190 zł

WHITE CHOCOLATE CHERRY | 90 min.

190 zł

GŁĘBOKIE ODPRĘŻENIE | 60 min.

160 zł

MIÓD I WANILIA | 100 min.

220 zł

KOJĄCY SPOKÓJ | 50 min.

110 zł

peeling + maska + masło + masaż całego ciała
Ekskluzywny zabieg pielęgnacji ciała, o właściwościach ujędrniających
iwygładzających. Dedykowany szczególnie osobom zmagającym się z wiotkością
skóry i efektem „skórki pomarańczowej”. Polecany również przy kuracjach
wyszczuplających. Skuteczność jego działania zapewnia komplementarne połączenie
innowacyjnych składników aktywnych z ekstraktem z jagód acai. Zabieg modeluje
sylwetkę, wyraźnie poprawia elastyczność i sprężystość skóry. Dzięki wyjątkowej,
świeżej nucie zapachowej dostarcza egzotycznych doznań zmysłowych.

Peeling + maska + masaż
Relaksujący zabieg czekoladowy pozwala „rozkoszować się słodkościami” bez
spożywania kalorycznej czekolady. Działa on pozytywnie na skórę, gdyż intensywnie
ją nawilża, odżywia i wygładza. Poprawia samopoczucie – podczas zabiegu zostaje
wytwarzana serotonina, tzw. hormon szczęścia, który wprawia w błogi nastrój.
W szczególności polecany dla osób zestresowanych oraz w przypadku suchej skóry
wymagającej szybkiej regeneracji i odżywienia

peeling + maska + masaż
Aromatyczny słodki zabieg spa z białą czekoladą i wiśniami, rozpieszcza skórę
i zmysły, rewelacyjna terapia odmładzająco - wygładzająca.

Zabieg antystresowy z kąpielą, peelingiem ciała oraz masażem pleców, karku i szyi.

peeling + maska z seansem w kapsule SPA + masaż całego ciała
Zabieg odżywczy i regenerujący bazujący na naturalnych składnikach, takich jak
miód, wanilia i pomarańcza. Rytuał obejmuje peeling całego ciała, nałożenie
aromatycznej maski oraz autorski masaż relaksacyjny. Zapach pomarańczy działa
pobudzająco, łagodzi napięcia nerwowe oraz pozwala optymistycznie myśleć.
Wanilia natomiast odpręża, wycisza i relaksuje. Po zabiegu ciało staje się cudownie
miękkie, komfortowo nawilżone i naturalnie zmysłowe.

Zabieg relaksujący z kąpielą oraz masażem pleców i nóg.
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ZABIEGI PIELĘGNACYJNE CIAŁA
REGENERUJĄCE ODŻYWIENIE | 60 min.

100 zł

Seans w łaźni połączony z peelingiem ciała oraz maską na twarz i włosy.

LAWENDOWE WZGÓRZA | 60 min.

50 zł

Seans w saunie suchej z peelingiem i lawendową ceremonią zapachową
(peeling przygotowany dla klienta w saunie).

OWOCOWY RAJ | 90 min.

180 zł

peeling – maska – masaż
Guarana Slim to prawdziwa niskokaloryczna uczta dla zmysłów. Dzięki zastosowaniu
tropikalnych, owocowych aromatów daje niezwykłe odprężenie dla ciała i umysłu.
Wiodącym składnikiem zabiegu jest guarana, która wspomaga redukcję tkanki
tłuszczowej. Soczyste i egzotyczne owoce liczi, zadbają o optymalny poziom
nawilżenia skóry. Zabieg nasycony bogactwem witaminy C zatroszczy się o ochronę
przeciwrodnikową skóry, stymulację kolagenu i ujędrnienie. Rytuał obejmuje peeling
całego ciała, nałożenie aromatycznej maski oraz autorski masaż relaksacyjny.

WISNIOWY DUET | 90 min.

180 zł

peeling – maska – balsam – masaż całego ciała
Ekskluzywny zabieg pielęgnacji ciała, o właściwościach wyszczuplających
i odmładzających. Doskonałe uzupełnienie kompleksowej kuracji wyszczuplającej.
Optymalnie dobrane składniki aktywne zapewniają skuteczność działania
i odpowiadają na wszystkie potrzeby skóry przedwcześnie starzejącej się oraz
z nadmierną ilością tkanki tłuszczowej. Zabieg wzmacnia i poprawia witalność,
przywracając skórze jędrność i elastyczność. Dodatkowo subtelny zapach wiśni
zabiera w daleką podróż do Kraju Wschodzącego Słońca.

RYTUAŁ POLYNESIA | 100 min.

260 zł

peeling + maska + masaż stemplami
Zabieg regenerująco-relaksujący. Ten polinezyjski rytuał zaprasza w zmysłową
podróż po Wyspach Polinezji. Cztery przystanki na wyspach: Tahaa, Manihi, Bora
Bora i Raiatea przenoszą do egzotycznej krainy relaksu. Każda z wysp to kolejny etap
głęboko relaksującego i odżywczego zabiegu. Preparaty wykorzystywane podczas
rytuału Polinezja zawierają znane od wieków substancje pielęgnacyjne, tradycyjnie
stosowane na Wyspach Polinezyjskich.

CEREMONIA TRANQUILITY | 120 min.

320 zł

peeling + maska + masaż
Niezwykły kontakt porwany naturze, odkryty z chwilą tego zabiegu. Rytualne
powitanie i seans w łaźni rozpoczyna podróż pełną pielęgnacyjnej uczty dla duszy
i ciała. Kąpiel w mleku poprzedzona słodkim peelingiem prowadzi do błogiego
masażu twarzy i ciała. Następnie ciepła kołdra z przyrody otuli ciało wydobywając
z wnętrza pokłady energii i sił witalnych. Całość uwieńczy wmasowanie niezwykle
aromatycznego kremu, który na długo pozostawi cudowne wspomnienia
z niezwykłej podróży.

RYTUAŁ AROMA STONE | 150 min.

380 zł

Aromatyczny zabieg antystresowy zawierający peeling całego
ciała rozgrzewający seans z w kapsule SPA oraz masaż relaksacyjny całego ciała.

7

PAKIETY
MĘŻCZYZNA W SPA

ok. 180 min.

340 zł

ok. 150 min.

310 zł

ok. 150 min.

420 zł

Sauna fińska lub łaźnia turecka
Kąpiel piwna
Masaż całego ciała
Instynkt mężczyzny
zabieg na twarz dobrany do potrzeb skóry
Kufel piwa
Kawa / herbata / woda

PODSTAWOWY
DAY SPA DLA PAŃ
Zabieg na twarz z peelingiem kawitacyjnym
dobrany do potrzeb skóry
Kąpiel borowinowa w wannie z hydromasażem
Masaż pleców, karku i szyi
Zabieg parafinowy na dłonie

EKSKLUZYWNY
DAY SPA DLA PAŃ

Zabieg pielęgnacyjny z masażem twarzy, szyi i dekoltu
Miód i wanilia
zabieg z peelingiem, maską, seansem w kapsule SPA oraz masażem całego ciała
Parafinowy zabieg na dłonie
Kawa / herbata / woda / owoce
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PAKIETY
PODSTAWOWY
DAY SPA
DLA DWOJGA

ok. 150 min.

520 zł

ok. 180 min.

980 zł

ok. 150 min.

320 zł

Zabieg na twarz z peelingiem kawitacyjnym
dobrany do potrzeb skóry
Kąpiel borowinowa w wannie z hydromasażem
Masaż pleców,karku i szyi
Zabieg parafinowy na dłonie

EKSKLUZYWNY
DAY SPA
DLA DWOJGA
Kąpiel wspólna w wannie z hydromasażem
Masaż całego ciała dla dwojga
Odżywczy zabieg na twarz z masażem
Zabieg parafinowy na dłonie dla dwojga
Kawa / herbata / woda / owoce i wino dla dwojga

MŁODA MAMA
Spełniona obietnica
truskawkowy zabieg ujędrniająco-nawilżający na ciało
Raspberry extracts
zabieg nawilżająco-odżywczy na twarz
Parafinowa pielęgnacja dłoni
Kawa/herbata/woda
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ZABIEGI
WYSZCZUPLAJĄCE
POPRAWIAJĄCE
WYGLĄD SKÓRY
BODY STRATEGIST + MUD THERAPY | 60 min.

200 zł

Błoto z Monticelli ma działanie wyszczuplające i detoksykujące, dzięki czemu
daje efekt zarówno ściągania nadmiaru wody z organizmu jak i silnego
pobudzenia przemiany materii. Zabieg rozpoczyna specjalne powitanie,
które miło Cię zaskoczy i pobudzi wszystkie zmysły. Silna regeneracja
w nowoczesnej kapsule SPA spotęguje wnikanie minerałów i doprowadzi
do przełomowego momentu jakim jest firmowy masaż całego
ciała comfort body touch.

250zł

Z seansem w kapsule SPA

BODY STRATEGIST + CELLULITE REMODELLER | 60 min.

200 zł

Trzy etapowy zabieg redukujący cellulit i usuwający zastoje płynów
w tkankach. Wygładzający peeling, silnie wyszczuplająca maska
antycellulitowa oraz aktywny koncentrat drenujący pobudzają przemianę
materii redukując uporczywy cellulit i usuwając nadmiar wody z organizmu.
Z seansem w kapsule SPA

250 zł

OPALANIE NATRYSKOWE Z PEELINGIEM CIAŁA | ok. 30 min.

120 zł

Odcień dobrany do typu skóry, opalanie utrzymuje się do tygodnia czasu

SAUNA FIŃSKA

40 zł / 1h

Sauna fińska jest sauną suchą, w której panuje bardzo wysoka temperatura
– ok. 90 - 100° C, a wilgotność utrzymana jest na niskim poziomie – jedynie
ok. 5 – 20%. Seans ma działanie oczyszczające, daje uczucie odprężenia
i wypoczynku, uodparnia organizm i pomaga usunąć toksyny ze skóry.
Zalecana procedura zabiegu to naprzemienna faza ogrzewania,
schładzania i odpoczynku, każda trwająca 5-15minut. Rytuał naprzemiennej
„kąpieli” można powtarzać po sobie maksymalnie trzykrotnie.

ŁAŹNIA TURECKA

40zł / 1h

Łaźnia turecka / parowa jest doskonałym sposobem na utrzymanie dobrej
formy całego organizmu. Temperatura panująca wewnątrz to około 50 °C
przy wilgotności powietrza w granicach 60-100 %. Jej terapeutyczne
działanie pomoże w relaksie psychicznym, odprężeniu mięśni i regeneracji
stawów, oczyszczeniu skóry, usuwaniu toksyn z organizmu i zwiększeniu
ogólnej odporności. Dodatkowo para wodna jest wzbogacona naparami
z ziół i olejkami eterycznymi, co daje niesamowite doznania węchowe.
Zalecany czas „kąpieli” w łaźni to około 15-25 minut, z następującą
po - fazą schładzania i odpoczynku.
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ZABIEGI NA CIAŁO
Z UŻYCIEM INNOWACYJNEJ
APARATURY
SHAPETONIC RF SYSTEM - MIKROPRĄDY

od 50 zł

Aparat do zabiegów wyszczuplających

RMF BIO CYBERNETIC

od 200 zł

Aparat do zabiegów wyszczuplających
Wyszczuplanie i redukcja wagi (uda, brzuch, pośladki)

280 zł

ICOONE
Nowość w skutecznej walce z cellulitem i zlokalizowanym
tłuszczem (cellulit, złogi tłuszczu, luźna skóra)
1 FOKUS (partia)
Kostium do zabiegu ICOONE
ICOONE na ciało (pakiet 10 zabiegów)

50 zł
50 zł
2000 zł

SOUP CIAŁO
Połączenie wszystkich metod wykorzystywanych w aparacie SoUp pozwala
na działanie wielokierunkowe i uzyskanie spektakularnych efektów już
w pojedynczym zabiegu! Natychmiastowy lifting i ujędrnienie, redukcja
zaawansowanego cellulitu, spłycenie rozstępów, podniesienie i wymodelowanie
konturów ciała. Możliwość wykonania zabiegu całościowego lub wybranych
partii ciała np. okolice biustu, brzucha, ud i pośladków.

CHROMOTHERM KAPSUŁA SPA
Nowoczesna kapsuła Spa wytwarzająca strumienie gorącego powietrza
nasycone aromatyczną parą połączone z sekwencyjnymi masażami wodnymi
i chromoterapią. Polecana do okładów błotnych i borowinowych całego ciała
w celu zmaksymalizowania wchłaniania składników aktywnych, przyspieszenia
metabolizmu komórkowego i zwiększenia efektów zabiegu

120 zł

100 zł

IPL
DEPILACJA
Klatka piersiowa
Pachy
Przedramiona
Plecy

Brzuch (linia pod pępkiem)

200 zł
60 zł
90 zł
200 zł
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Bikini
Uda
Łydki
Całe nogi

60 zł
90 zł
150 zł
150 zł
250 zł

MASAŻE CIAŁA
MASAŻ RELAKSACYJNY

Poprzez harmonijne i spokojne wykonanie, masaż ten staje się chwilą
zapomnienia o codzienności. Aromat wonnego olejku oraz odpowiednio
dobrana muzyka delikatnie stymulują układ nerwowy, rozładowując jego
nadmierne napięcie. Masaż relaksacyjny polecany jest osobom
zestresowanym i zabieganym.
Masaż częściowy (kark, szyja, plecy)
Masaż całościowy | 50 min.
Masaż całościowy | 60 min.

80 zł
110 zł
130 zł

MASAŻ KLASYCZNY

Poprawia odżywienie tkanek, działa przeciwbólowo, reguluje pracę wszystkich
układów naszego organizmu. Pomocny w walce z nadmiernym napięciem
mięśniowym i zmęczeniem powysiłkowym. Masaż klasyczny łączy w sobie
elementy masażu leczniczego i relaksacyjnego.
Masaż częściowy | 30 min.
Masaż całościowy | 60 min.

80 zł
130zł

LIPO-REDUKUJĄCY | 60 min.

140 zł

HOT STONES | 60 min.

150 zł

LOMI-LOMI | 60 min.

130 zł

DEEP-TISSUE | 60 min.

150 zł

THAI MASSAGE | 60 min.

150 zł

Masaż o działaniu modelującym, antycellulitowym i wyszczuplającym. Masaż
ten oddziałuje nie tylko na widoczne objawy cellulitu ale także na mechanizmy
jego powstawania. Stymuluje on rozpad lipidów w tłuszczowej tkance
podskórnej, odprowadza produkty lipolizy i likwiduje procesy zastoinowe.
Łączy w sobie między innymi drenaż, rolowanie i modelowanie.

Wykonywany za pomocą gorących, bazaltowych kamieni. Głęboko rozgrzewa
organizm, rozładowuje napięcie i poprawia przepływ energii w ciele. Polecany
każdemu, szczególnie w mroźne, zimowe wieczory. Dzięki połączeniu
odpowiednich technik masażu z terapeutycznym działaniem ciepła, doskonale
relaksuje i głęboko odpręża, likwidując nadmierne napięcie mięśni.

To wyjątkowy masaż całego ciała o prastarej tradycji. Wykonywany na
ciepłym oleju, opiera się na długich, płynnych ruchach przedramion terapeuty.
Daje uczucie całkowitego rozluźnienia, przenosi w świat błogiego relaksu.
Nazywany masażem troskliwych rąk. Działa harmonizująco na cały organizm,
rozluźnia mięśnie i wycisza umysł. Polecany dla osób zapracowanych,
zestresowanych, chcących oderwać się od codzienności.

Masaż tkanek głębokich (głęboko uciskowy) jest formą terapii tkanek miękkich
polegającej na przywracaniu prawidłowego napięcia głębokich warstw mięśni
i tkanki łącznej.

Jest to rodzaj masażu głębokiego będącego połączeniem rozciągania ciała
z elementami pasywnej jogi oraz refleksologii i akupresury. Terapeuta podczas
zabiegu pracuje rytmicznie, używając dłoni, kciuków, łokci, przedramion kolan
i stóp. Masaż tajski doskonale uelastycznia całe ciało i zwiększa zakres ruchów
w stawach. Pobudza układ krwionośny i limfatyczny, przywracając równowagę
organizmu.
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MASAŻE CIAŁA
PRE-NATAL MASSAGE | 50 min.

90 zł

FOOT REFLEXOLOGY | 30 min.

80 zł

Masaż dla kobiet w ciąży , przynosi wiele korzyści dla zdrowia, samopoczucia,
a także urody przyszłej mamy. Zabieg ma na celu rozładowanie napięcia
mięśniowego, zmniejszenie obrzęków, złagodzenie dolegliwości bólowych
w okolicach podlegających nadmiernemu obciążeniu, w szczególności:
barki, kark, szyja, plecy i nogi.

Polega na prawidłowym masażu punktów na stopach. Punkty te, zwane refleksami,
odpowiadają poszczególnym organom człowieka. Poprzez pracę na odpowiednich
refleksach terapeuta pomaga zmniejszyć i likwidować problemy zdrowotne
pacjenta np.: ból karku, bóle żołądkowe, stres i wiele innych dolegliwości.
Refleksologia to chodzenie kciukiem i palcami z jednostajną siłą ucisku zmiennym
kątem działania, przechodząc w kolejności miejsca zdrowe, chore do miejsca
zdrowego.

140 zł

AROMATHERAPY MASSAGE | 60 min.

Delikatny i bardzo relaksujący masaż ciała, który łagodzi wszystkie zmysły.
Wykorzystywane są do niego orientalne mieszanki olejku oparte na tajnych
recepturach. Aromaterapia jest to niezwykle przyjemne i relaksujące doświadczenie,
podczas którego powoli i delikatnie wykonywany jest masaż z wonnościami.
Olejek odparowuje i stymulująco wpływa na ciało i umysł.

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ | 30 min.

80 zł

ABHYANGA | 60 min.

150zł

SIRODHARA | 45 min.

150 zł

UDWARTHANA | 60 min.

140 zł

AROMA MASSAGE | 60 min.

150 zł

Polega na próżniowym zasysaniu skóry i znajdujących się pod nią tkanek,
poprawiając ich ukrwienie i dotlenienie. Oczyszcza organizm z toksyn, wspomaga
przemianę materii przyspieszając proces spalania tłuszczu. Doskonale modeluje,
wyszczupla ciało i ujędrnia skórę.Technika masażu bańką chińską może być
również wykorzystywana w celu likwidacji bólów kręgosłupa i napięcia mięśni.

całościowy masaż olejowy, wykonywanym w celu przywrócenia równowagi
psychofizycznej, usprawnienia pracy narządów oraz optymalnego odżywienia,
ujędrnienia i uelastycznienia skóry. Abhyanga obejmuje masaż głowy, twarzy,
dłoni, stóp oraz przedniej i tylnej strony ciała.
Stymulacja obszaru „trzeciego oka” (pomiędzy brwiami) Shirodhara jest zabiegiem,
który wprowadza pacjenta w stan głębokiego relaksu i ukojenia.
Polega na masowaniu obszaru pomiędzy brwiami i czoła za pomocą
strumienia ciepłego oleju. Zapewnia relaks i odprężenie.

Wywodzący się z ayurwedy masaż ciała o głębokim działaniu detoksykującym.
Wykorzystane w zabiegu wiórki kokosowe dają efekt delikatnego pobudzenia
skóry. Całość zakończona jest seansem w łaźni parowej.

Masaż świecą to połączenie głęboko rozluźniającego i odprężającego masażu
z pielęgnacją ciała i aromaterapią. Zastosowanie świecy, będącej kompozycją
oleju kokosowego, wosku pszczelego i olejku z kiełków soi, doskonale nawilża
oraz wygładza suchą skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką i otuloną
pięknym zapachem. Dedykowany dla osób zmęczonych, zestresowanych,
chcących poprawić swoje samopoczucie oraz kondycję skóry.
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ZABIEGI
PIELĘGNACYJNE
NA DŁONIE
40 zł
55 zł
50 zł
60 zł
50 zł

Manicure
Manicure Spa + maska
Manicure IBX
Manicure hybrydowy
Pielęgnacja parafinowa

NA STOPY
Pedicure
Pedicure hybrydowy
Pielęgnacja paznokci u stóp
Zabieg pielęgnacyjny na stopy
Callus peel - kwasowy zabieg złuszczający

80 zł
120 zł
40 zł
50 zł
80 zł

zrogowaciałą skórę podeszwy stóp

ZABIEGI
UZUPEŁNIAJĄCE

DEPILACJA WOSKIEM
Łydki

50 zł

Uda

45 zł

Całe nogi

80 zł

Ręce

40 zł

Pachy

35zł

Bikini

HENNA

60-80 zł

Regulacja brwi

10 zł

Regulacja brwi woskiem

20 zł
20 zł

Wąsik

20 zł

Henna brwi z regulacją

Bródka

20 zł

Henna rzęs

Plecy

40-60 zł

Henna pakiet

Klatka piersiowa

30-50 zł

(henna rzęs, henna brwi z regulacją)
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15 zł
30 zł

MAKIJAŻE
MAKIJAŻ DZIENNY

60 zł

MAKIJAŻ WIECZOROWY

80 zł

MAKIJAŻ ŚLUBNY

140 zł

MAKIJAŻ ŚLUBNY PRÓBNY

100 zł

*Możliwość doklejenia sztucznych rzęs;
Kępki rzęs - 20 zł, rzęsy na pasku - 25 zł

PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 1:1

180 zł

PRZEDŁUŻANIE RZĘS METODĄ 2:1

200 zł

PODOLOGIA
WRASTAJĄCY, WKRĘCAJĄCY PAZNOKIEĆ

60-80 zł

Oczyszczenie, wycięcie, klinowe, założenie
tamponady, aplikacja odpowiedniego preparatu itd.

REKONSTRUKCJA

40-70 zł

Protetyka płytki paznokciowej 1 szt.

MODZEL

20-40 zł

Usunięcie 1 szt.

PĘKAJĄCE PIĘTY

80 zł

Mechaniczne usuwanie zgrubiałego
naskórka, kwasy callus peel

PAZNOKIEĆ DYSTROFICZNY (ZNIEKSZTAŁCONY)

30-60 zł

Opracowanie i oczyszczenie w celu nadania
prawidłowego kształtu 1 szt.

USUNIĘCIE ODCISKU

40-80 zł

W wale paznokciowym lub pod paznokciem
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PROPONUJEMY:
VOUCHERY KWOTOWE
Bony podarunkowe w formie zaproszeń na
wybrane zabiegi z oferty Spa Aroma Stone

W W W . A R O M A S TO N E . P L

OFERTA SPA AROMA STONE ZOSTAŁA
PRZYGOTOWANA POD KĄTEM:
Oryginalnych prezentów dla partnerów biznesowych
Nagród, wyróżnień oraz form motywacji dla pracowników
Troski o dobrą kondycję psychiczną (stres, zmęczenie)

SZANOWNI KLIENCI
Do gabinetów AROMA STONE zapraszamy
wyłącznie osoby, które ukończyły 16 lat
W trosce o Państwa zdrowie i dobre
samopoczucie informujemy, że nie należy
poddawać się zabiegom po spożyciu alkoholu
Podawany czas zabiegów jest czasem
przybliżonym
Prosimy o zachowanie względnej ciszy na terenie
AROMA STONE oraz nie używanie telefonów
komórkowych
Promocje, pakiety i rabaty nie pokrywają się

Prosimy o wcześniejsze rezerwacje:
Tel. 62 594 05 06
Kom. 502 423 852
e-mail: spa@hotelplon.pl

Zaproszenia i vouchery wykorzystane po upływie
terminu ważności tracą 30% swojej wartości
Ceny zabiegów wykonywanych na życzenie
klienta po godzinach pracy Spa ulegają
wzrostowi o 50% ich wartości.
Cennik AROMA STONE może ulegać okresowym
zmianom i uaktualnieniom.

GODZINY OTWARCIA
Poniedziałek - 9:00 - 17:00
Wtorek - Piątek - 10:00 - 20:00
Sobota - od 9:00
Niedziela - nieczynne

