Rytuały
Doskonałe ciało
by Aromatherapy
Associates

Seidorf *****
by Aromatherapy
Associates
Głęboki sen
by Aromatherapy
Associates
Różany ogród
by Aromatherapy
Associates
Leśna terapia
by Aromatherapy
Associates
Otulająca pielęgnacja
na łóżku wodnym

Sesja floatingu

Kąpiel
z hydromasażem
Kąpiel we dwoje

80 min.

470 zł

120 min.

850 zł

Wetiwera, drzewo sandałowe i rumianek pozwalają̨ na ukojenie i poprawę̨ snu. Starannie dobrane ruchy wprowadzają̨ w
stan głębokiego relaksu.

100min.

600 zł

Poprawiająca nastrój, intensywnie nawilżająca pielęgnacja bogata w wyciąg z róży. Pozostawia skórę̨ zregenerowaną, promienną, otuloną niezwykłym zapachem.

75 min.

450 zł

Doświadczenie spokoju natury, uwolnienie od stresu codziennego życia. Unikalna kompozycja olejów aromaterapeutycznych przywróci wewnętrzną siłę.

100min.

600 zł

na bazie kawioru

45 min.

250 zł

lawendowy

45 min.

250 zł

30 min.

150 zł

60 min.

250 zł

90 min.

300 zł

120 min.

350 zł

25 min.

150 zł

25 min.

250 zł

Idealny zabieg, kiedy czujemy spadek formy i brakuje nam
energii. Koktajl pikantnych olejków cytrusowych pozostawia
skórę̨ orzeźwioną. Ujędrniający i wyszczuplający, poprawia
kontury ciała oraz eliminuje nadmiar płynów.
Autorska pielęgnacja wprawi w relaks i ukojenie. Unikalna maska wzmocni pozytywne nastawienie do życia. Autorski rytuał
obejmuje także silnie nawilżający zabieg na twarz z masażem
liftingującym.

Całkowity relaks ciała i zmysłów. Połączenie przyjemnych, ciepłych okładów i wyjątkowego łóżka wodnego dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń.

Floating polega na unoszeniu się ciała na powierzchni wody,
co w efekcie poprawia samopoczucie, uwalnia od zgromadzonego stresu i minimalizuje ból. W czasie trwania seansu zmysły
wyłączają się, a ciało ogarnia niezwykły wewnętrzny spokój.
Wysokie stężenie roztworu soli Epsom pozwala ciału osiągnąć
stan nieważkości, a także wprowadzić w niezwykły stan alfa.

Zmysłowe kąpiele aromaterapeutyczne przy świetle świec i relaksacyjnej muzyce wprawiają ciało i zmysły w stan głębokiego
odprężenia.

Menu Zabiegów
Seidorf Spa

Menu Zabiegów
Seidorf Spa
Masaże

Pielęgnacja Twarzy
ProFACIAL
oczyszczanie
wodorowe

Pielęgnacja, głębokie oczyszczenie oraz efekt liftingu. Zastosowanie RF oraz ultradźwięków zwiększa absorpcje substancji
aktywnych, podbudzając skórę do regeneracji.

45 min.

350 zł

Kojący
by Aromatherapy
Associates

Dodaje energii zmęczonej i poszarzałej cerze, przywraca naturalny blask. Łagodzi zaczerwienienia skóry nad reaktywnej.

60 min.

390 zł

Odmładzający
by Aromatherapy
Associates

Działanie liftingujące, silnie nawilżające i antyoksydacyjne. Po
zabiegu twarz jest wypoczęta, wypełnia drobne zmarszczki.

80min.

Nawilżający
by Aromatherapy
Associates

Pielęgnacja wykorzystująca regenerujące właściwości róży. Silne odżywienie cery, a także zrelaksowany umysł.

60 min.

Działa kojąco, przynosi ulgę wrażliwej skórze. Dostarcza składników odżywczych, chroniąc przed działaniem czynników zewnętrznych.

50 min.

Wyrównuje koloryt i zapobiega powstawaniu przebarwień
związanych z upływem czasu. Połączenie witaminy C z niskocząsteczkową platyną działa przeciwzapalnie oraz likwiduje
oznaki stresu oksydacyjnego.

60 min.

Połączenie nanotechnologii i niskocząsteczkowych składników z tradycyjną japońską pielęgnacją. Kompleksowo redukuje oznaki starzenia, odmładza kontury twarzy i silnie odżywia.
Twarz jest wypoczęta, nawilżona i odżywiona, a zmarszczki
wyraźnie wygładzone.

60 min.

Łagodzenie
skóry wrażliwej
by FORLLE’D
Rozświetlająca
wit. C30%
by FORLLE’D

Peptydowe
odmładzanie
by FORLLE’D

Niezwykłe
doświadczenie
aromaterapii

Podczas masażu dobieramy 1 z 13 olejów w zależności od stanu
samopoczucia i indywidualnych preferencji Gościa. Stres i napięcia odchodzą w niepamięć.

80 min.

400 zł

70 min.

430 zł

Uwalniający napięcia

Uwalnia napięcia z całego ciała pozostawiając uczucie głębokiego relaksu i odprężenia. Zastosowane preparaty błyskawicznie rozluźniają̨ napięcia mięśniowe oraz przyjemnie rozgrzewają̨.

Ciepłym woskiem
świecy

Naturalny wosk pszczeli, olejki z kokosa oraz kiełków soi pozostawią skórę nawilżoną i odżywioną. Zmysły pobudzają kompozycje olejków esencjonalnych.

60 min.

340 zł

Niezwykłe bogactwo pozytywnych emocji, wzmacnia akceptację własnego ciała, zabiera w cudowną podróż po świecie
piękna natury i doskonałego samopoczucia.

50 min.

350 zł

wino Niezwykły stempel z kwasem owocowym wygładza oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu się komórek.

60 min.

350 zł

old india Limonka, imbir, trawa cytrynowa i lawenda rozgrzewa, wzmocnia krążenie i harmonizuje.

60 min.

350 zł

Stymuluje przemianę materii, nawilża, napina. Zawarte w nim
alpejskie jabłko kwasy owocowe dają delikatny efekt złuszczający.

60 min.

350 zł

Silnie rozgrzewa, odpręża, wycisza i regeneruje, likwiduje stres
i jego negatywne skutki. Rozluźnia napięte mięśnie i łagodzi
ból.

60 min.

420 zł

490 zł

390 zł
Kwarcowymi
stemplami
410 zł
Permanent contour
550 zł

470 zł

Seidorf *****
by FORLLE’D

Łączy w sobie najskuteczniejsze elementy pielęgnacji. Unikatowe niskocząsteczkowe składniki: kwas hialuronowy
(5nm) , platyna. Błyskawicznie przywraca skórze młodość, pozostawiając ją pełną blasku.

60 min.

800 zł

Platynowy
odbudowujący
by FORLLE’D

Najnowsze technologie uhonorowane nagrodą Nobla z tradycyjną japońską pielęgnacją. Przywraca skórze blask, wygładza
i redukuje zmarszczki. Działa liftingująco i zapobiega zastojom
limfatycznym. Twarz jest wypoczęta, pełna blasku i wyraźnie
odmłodzona.

60 min.

600 zł

Liftingujący
by FORLLE’D

Spektakularne efekty uzyskiwane są dzięki zastosowaniu ekskluzywnej maski liftingującej w płacie. Efekt odmłodzenia owalu, zagęszczenia skóry wygładzenia zmarszczek.

60 min.

570 zł

Wulkanicznymi
kamieniami

Stemple Permanent Contour® wypełnione są solą oraz najwyższej jakości ziołami i kwiatami pochodzącymi z najczystszych
rejonów świata. Zabieg opiera się na masażu ciepłym stemplem. Pozwala to uzyskać efekt odnowy i rewitalizacji skóry.

