
 

 

 

 

 

 

MASAŻE 

MASAŻ RELAKSACYJNY  – masaż, dzięki któremu zapomnisz o codziennym 

stresie i poczujesz ulgę oraz odprężenie. Zarówno twoje ciało, jak i dusza zaznają 

odpoczynku i wytchnienia.  

159 zł / 55 min. 

MASAŻ KLASYCZNY  – czujesz, że potrzebujesz relaksu i rozluźnienia napiętych 

mięśni? Masaż klasyczny to idealne rozwiązanie. Odprężenie, ale także 

zmniejszenie bólu gwarantowane.  

159 zł / 55 min. 

MASAŻ SPORTOWY  – ból mięśni, napięcie, ograniczenie ruchomości są ci 

dobrze znane? Przyjdź i umów się na masaż sportowy, który dzięki mocnym 

chwytom poradzi sobie z każdym obolałym ciałem.  

159 zł / 55 min. 

MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ – relaksuje, ujędrnia i odżywia skórę oraz koi 

zmysły. Wskazany jest dla każdego typu skóry, zarówno dla kobiet jak 

i mężczyzn. Czy już czujesz unoszący się zapach czekolady? 

175 zł / 55 min. 

MASAŻ ŚWIECĄ – masaż 100% naturalną sojową świecą to połączenie 

rozluźniającego masażu z pielęgnacją ciała i aromaterapią. Zabieg ten, dokładnie 

nawilża i wygładza suchą skórę, pozostawiając ją gładką i pięknie pachnącą.  

175 zł / 55 min. 



 

 

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI  – masaż gorącymi, bazaltowymi kamieniami 

głęboko rozgrzewa organizm, rozładowuje napięcie i poprawia przepływ energii 

w ciele. Polecany szczególnie w okresie jesienno-zimowym.  

175 zł / 55 min. 

SŁOWIAŃSKI MASAŻ CIEPŁYM MIODEM – połączenie relaksu i detoksykacji 

organizmu. Poprawia sprawność układu krążenia, działa przeciwzapalnie 

i wspomaga naturalną odporność organizmu. Dodatkowo miód sprawia, że ciało 

jest odżywione i odświeżone. Masaż ciepłym miodem niesamowicie zwalcza 

cellulit i skórkę pomarańczową. Na zakończenie stosuje się głaszczące ruchy 

kostkami lodu.  

189 zł / 55 min. 

MASAŻ AROMATERAPEUTYCZNY – przywraca ulgę i ukojenie przemęczonemu 

ciału. Zastosowanie olejków eterycznych pozwala zwiększyć przepływ krwi, 

zadziałać przeciwbólowo i rewitalizująco. Do wyboru olejek: lawendowy, 

geraniowy, eukaliptusowy oraz mandarynkowy.  

25 min. / 85 zł 

55 min. / 169 zł 

MASAŻ KOBIDO – HIT! – inaczej nazywany niechirurgicznym liftingiem twarzy, 

polecany każdej osobie, która chce poczuć relaks, odprężenie, ale również 

pozbyć się zmarszczek mimicznych i zadbać o ujędrnienie skóry twarzy, szyi 

i dekoltu.  

165 zł 55 min. 

*Warto połączyć z maską kremową lub żelową – dodatkowo płatne 40/89 zł 

MASAŻ RELAKSACYJNY MASŁEM SHEA – masaż, dzięki któremu twoje ciało 

dozna nie tylko głębokiego relaksu, ale także zostanie odżywione, nawilżone 

i odświeżone. Zabieg idealny, dla osób, które zmagają się z suchą i szorstką skórą.  

165 zł / 55 min. 



 

 

MASAŻ NO-STRESS  – antystresowy masaż całego ciała wykonywany na bazie 

olejku lawendowego. Ciało i dusza poczują nowy przypływ energii, zmniejszone 

odczucie stresu i poprawę ogólnego samopoczucia.  

165 zł / 55 min. 

MASAŻ PLECÓW  – idealne rozwiązanie na przemęczone i spięte plecy. To 

niesamowity zabieg relaksujący i rozluźniający napięte mięśnie. Zapewnia 

wytchnienie i głębokie ukojenie.  

85 zł / 25 min. 

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ  – masaż gumowymi bądź silikonowymi bańkami 

chińskimi to sprawdzony sposób dla osób, które zmagają się z nadmiernym 

cellulitem, zastojem wody oraz opuchlizną. 

79 zł / 25 min. 

*Warto połączyć z rollmasażem – dodatkowo płatny 20 zł / 30 min. 

MASAŻ ANTYCELLULITOWY  – dzięki zastosowaniu mocnych, głębokich 

chwytów zabieg ten wspomaga pracę układu limfatycznego, dzięki któremu 

możemy zmniejszyć obrzęki. Dodatkowo poprawia się ukrwienie, co powoduje 

zmniejszenie cellulitu.  

79 zł / 25 min. 

*Warto połączyć z rollmasażem – dodatkowo płatny 20 zł / 30 min. 

MASAŻ GŁOWY, SZYI I KARKU – polecany głównie osobom, mającym pracę 

siedzącą. Zabieg ten niesamowicie rozluźnia mięśnie głowy, szyi i karku. 

Następuje poprawa ruchomości zarówno szyi jak i obręczy barkowej. Występuje 

zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawa sylwetki.  

79 zł / 25 min. 

MASAŻ GÓRNYCH/DOLNYCH PARTII CIAŁA  – jeśli zmagasz się z bólem 

wyłącznie w górnej bądź dolnej partii ciała ten masaż to idealne rozwiązanie. 

Skupienie się na jednej partii ciała pozwala na lepsze i bardziej dokładne 

opracowanie struktury, która przynosi najwięcej dolegliwości bólowych.  

79 zł / 25 min. 



 

 

MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU – ma korzystny wpływ na jędrność 

i elastyczność skóry twarzy, szyi i dekoltu. Przeciwdziała tworzeniu się 

zmarszczek i relaksuje.  

79 zł / 25 min. 

*Warto połączyć z maską kremową lub żelową – dodatkowo płatne 40 / 89 zł 

 

MASAŻ STÓP – działa na receptory, przynosi ulgę zmęczonym i obolałym 

stopom. Polecany dla kobiet w ciąży oraz osób, wykonujących pracę stojącą.  

79 zł / 25 min. 

MASAŻ DŁONI – relaksujący masaż dłoni, który pozwala zniwelować wszelkie 

napięcia. Działa na receptory i głęboko odpręża.  

79 zł / 25 min. 

*Warto połączyć z zabiegiem pielęgnacyjnym – dodatkowo płatny 69 zł 


