BESKID SPA

Pielęgnacja twarzy
Zabieg oczyszczający

40 min 140 zł

Terapia stworzona do pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy również wrażliwej i naczyniowej.
W kosmetykach zawarte są naturalne ekstrakty roślinne, które łagodnie oczyszczają, odświeżają
i rozjaśniają skórę twarzy.

Zabieg rozświetlający

50 min 170 zł

Starannie dobrane składniki aktywne, w tym ekstrakt z drogocennego, szlachetnego kwiatu
porcelanowego, zapewnią efekt nawilżonej, naturalnie promiennej, pełnej blasku cery, bez użycia
podkładu czy rozświetlacza.

Zabieg przeciwzmarszczkowy

45 min 230 zł

Dzięki połączeniu składników aktywnych z koloidalnym złotem Terapia Przeciwzmarszczkowa w
naturalny sposób zahamowuje procesy starzenia, redukuje przebarwienia i niedoskonałości struktury
skóry.

Zabieg nawilżający

40 min 150 zł

Wiodącym surowcem wykorzystanym w Terapii Nawilżającej jest ekstrakt z miąższu dyni, który jest
bogatym źródłem cukrów, witamin, karetonoidów, protein, soli mineralnych i aminokwasów.

Zabieg pielęgnacyjny dla mężczyzn

30 min 150 zł

Składniki zawarte w terapii łagodzą podrażnienia oraz regulują pracę gruczołów łojowych,
pobudzają komórki do regeneracji i wzmacniają włókna kolagenowe.

Maska kolagenowa

25 min 70 zł

Luksusowa hydrożelowa maseczka do pielęgnacji skóry twarzy, regeneruje, odżywia, uzupełnia
niedobory witamin, minerałów i substancji odżywczych oraz silnie nawilża głębokie warstwy skóry.
Wygładza, ujędrnia i poprawia koloryt skóry.

Pielęgnacja ciała
Zabieg peelingujący całego ciała

25 min 100 zł

(peeling + balsam do ciała)
Doskonale oczyszcza i odżywia skórę, usuwa zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka.

Ekspresowy relaks

35 min 140 zł

(peeling pleców + antystresowy masaż pleców)

Wieczna młodość

60 min 230 zł

(peeling, wmasowanie serum, maska, wmasowanie balsamu)
Intensywna terapia przeciwstarzeniowa, oparta na składnikach aktywnych pochodzących z
krajów śródziemnomorskich.

Mleczna Odnowa

60 min 200 zł

(peeling, maska, wmasowanie balsamu)
Terapia łagodząca polecana dla każdego rodzaju skóry, w szczególności dla skór wrażliwych,
skłonnych do podrażnień, wymagających regeneracji.

Kawowe pobudzenie
(peeling, wmasowanie serum, maska, wmasowanie balsamu)
Terapia wyszczuplająca na bazie kofeiny, o aromatycznym zapachu ziaren kawy.

60 min 200 zł

Kwiatowe Otulenie

60 min 200 zł

(peeling, kąpiel, wmasowanie balsamu)
Terapia nawilżająca wygładza i nawilża skórę, działa ściągająco i koi podrażnienia.

Morski Detoks

60 min 230 zł

(peeling, kąpiel, wmasowanie balsamu)
Terapia detoksykująca przeznaczona dla skóry narażonej na stres i zanieczyszczenia oraz
pozbawionej energii.

Luksusowe Odmłodzenie

60 min 250 zł

(peeling, kąpiel, wmasowanie serum, wmasowanie balsamu)
Terapia wygładzająco-rozświetlająca to luksusowy zabieg zawierający drobinki złota, oraz wyciąg z
szałwi muszkatałowej dający natychmiastowy efekt rozświetlenia i nawilżenia skóry.

Moc Orzeźwienia

60 min 200 zł

(peeling, kąpiel, mgiełka, wmasowanie balsamu)
Terapia energetyzująca dla skóry wymagającej pobudzenia, przywrócenia witalności, poprawy
nawilżenia i ujędrnienia.

Pielęgnacja dłoni

30 min 70 zł

(peeling dłoni, maska, wmasowanie balsamu)
Zabieg przyspiesza proces regeneracji skóry oraz zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia.

Pielęgnacja stóp

40 min 80 zł

(kąpiel stóp z hydromasażem, peeling, maska, wmasowanie kremu)
Zabieg wzmacnia skórę, normalizuje jej funkcjonowanie i pozostawia ją miękką i gładką.

Masaże
Masaż klasyczny całego ciała

55 min 200 zł / częściowy 25 min 100 zł

Masaż relaksacyjny całego ciała

55 min 190 zł / częściowy 25 min 100 zł

Masaż gorącymi stemplami ziołowymi
Rytualny całościowy masaż świecą

55 min 250 zł
55 min 240 zł / częściowy 25 min 130 zł

Masaż gorącymi kamieniami

55 min 220 zł

Masaż aromaterapeutyczny

55 min 210 zł

Masaż stóp

20 min 100 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

25 min 90 zł

Masaż głowy

20 min 80 zł

Kąpiele
Kąpiel Kleopatry w kozim mleku

20 min 90 zł

Kąpiel z minerałami

20 min 80 zł

Kąpiel w winie

20 min 100 zł

Kąpiel wyszczuplająca z algami

20 min 90 zł

Kąpiel aromaterapeutyczna

20 min 80 zł

