Zabiegi na twarz

Oferta Spa
Witamy w Zamkowym SPA.
Dla naszych Gości, którzy pragną poddać się
odprężającym zabiegom SPA,
przygotowaliśmy specjalną ofertę.

JEDWABNE
NAWILŻENIE
skóra sucha

45 min | 130 zł

ALOESOWE
UKOJENIE
skóra wrażliwa

45 min | 130 zł

LEKKA SKÓRA
skóra mieszana/tłusta

45 min | 130 zł

ENERGY
zabieg witaminowy

60 min | 160 zł

PURITY INTENS
zabieg oczyszczający

60 min | 160 zł

HIALURONIC
60 min | 190 zł
głębokie nawilżenie i ujędrnienie
TIME CONTROL
60 min | 250 zł
zabieg przeciwstarzeniowy
KOJĄCE P
60 min | 250 zł
skóra naczyniowa i wrażliwa
GOLD SKIN
zabieg odmładzający

W celu umówienia zabiegów, prosimy o
kontakt pod nr. 668 891 968,
lub pod nr. 608 010 810.
recepcjaspa@zameknaskale.com.pl

90 min | 300 zł

Rytuały na ciało
GOLD&PERLS
100 min | 290 zł
ZŁOTA KRÓLOWA
kąpiel w złotym nektarze, peeling, masaż,
maska
(maska na łóżku Soft Pack + 30 zł)
WINOGRONOWE
100 min | 330 zł
BACHANALIA
sauna IR, peeling, maska na łóżku SOFT
PACK, masaż
EGZOTYCZNE ODPRĘŻENIE 75 min | 240 zł
peeling, masaż, maska, balsam
(maska na łóżku Soft Pack + 30 zł)
ORIENTAL
90 min | 290 zł
STAN NIEWAŻKOŚCI
peeling, olejkowa maska (nakładania pędzlem) na łóżku SOFT PACK, masaż
SPECJALISTYCZNY
60 min | 220 zł
ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCO
ANTYCELLULITOWY
BANDAŻE AROSHA
W KAPLSULE PIĘKNOŚCI
Zabieg przeznaczony dla kobiet , które zamierzają podjąć walkę z cellulitem o jędrne ciało i piękną
skórę. Substancje aktywne wspomagają redukcję
zlokalizowanej tkanki tłuszczowej, modelują i
wyszczuplają. Zabieg jest wykonywany w kapsule SPA JET.

Zabiegi oczyszczające na ciało
PEELING CIAŁA
30 min | 130 zł
ŻURAWINOWA BOMBA WITAMINOWA
Połączenie peelingu ciała z masażem modelującym. Doskonale pobudza mikrokrążenie oraz
posiada właściwości detoksykacyjne. Masaż
peelingujący usuwa martwe komórki, co skutkuje poprawieniem wyglądu skóry, Flawonoidy
oraz witaminy zawarte w owocach żurawiny,
odżywiają i chronią skórę przed utratą wody.
Bazą naszego peelingu są owoce świeżej żurawiny

PEELING CIAŁA
SIŁA OWOCÓW

30 min | 130 zł

Peeling całego ciała na bazie wytłoczyn z czerwonych winogron. Wzmacnia naczynka i stymuluje krążenie, dzięki zawartości kwasów owocowych oczyszcza skórę i pozostawia ją miękką i
gładką.

ROYAL SCRUB
30 min | 130 zł
KRÓLEWSKI PEELING SOLNY

Peeling skutecznie oczyszcza skórę z toksyn, a
naturalne olejki esencjonalne naturalnie odżywiają i wygładzają skórę. Skóra po zabiegu będzie
doskonale zregenerowana pełna energii i blasku.

Każdy zabieg może być poprzedzony
kapielą parową w kapsule piękności SPA
JET cena + 50zł.

Zabiegi na dłonie i stopy

Masaże
ZAMKOWA UCZTA ZMYSŁÓW

Niezwykle odprężający autorski masaż całego ciała z
masażem twarzy szyi i dekoltu na specjalnej mieszance olei.

80 min | 230 zł

AROMATYCZNY MASAŻ RELAKSACYJNY

Peeling całego ciała na bazie wytłoczyn z czerwonych
winogron. Wzmacnia naczynka i stymuluje krążenie, dzięki
zawartości kwasów owocowych oczyszcza skórę i pozostawia ją miękką i gładką.

PIELĘGNACJA STÓP

Delux Spa Pedicure
(kąpiel stóp, peeling, skarpetki kolagenowe, masaż)

40 min | 90 zł
PIELĘGNACJA DŁONI

Delux Spa Manicure
(kąpiel dłoni, peeling, rękawiczki kolagenowe, masaż)

40 min | 90 zł

30 min | 90 zł 60 min | 160 zł

TRADYCYJNY MASAŻ KLASYCZNY

Masaż o charakterze leczniczym, regeneruje i wzmacnia
mięśnie. Dodatkowym efektem masażu jest zmniejszenie
bólu i napięć, a także głęboki relaks.

30 min | 90 zł 60 min | 160 zł

Zabiegi dla Dwojga
RYTUAŁ SAUNOWY DLA DWOJGA

Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi technikami
masażu jest zbawienne dla zmęczonego, zestresowanego
ciała i umysłu każdego człowieka, relaksuje i regeneruje
całe ciało.

Zabieg dla Par do samodzielnego wykonania. Zabieg
rozpoczyna się seansem w saunie podczas którego nawzajem wykonują Państwo sobie peelingiem. Przy drugim
wejściu do sauny nacierają się Państwo odżywczą oliwką.
Podczas zabiegu mają Państwo saunę do swojej dyspozycji na wyłączność.

SŁODKA POKUSA–MASAŻ GORĄCĄ CZEKOLADĄ

RELAKS WE DWOJE

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

30 min | 110 zł 60 min | 200 zł

Zabieg idealny dla osób potrzebujących głębokiego relaksu
i odprężenia. Doskonale usuwa stres, napięcie i zmęczenie
oraz pielęgnuje skórę – nawilża, wygładza, ma działanie
odmładzające.a także głęboki relaks.

60 min | 190 zł

MASAŻ ŚWIECĄ

Masaż ciepłą świecą aromatyczną sprawia, że skóra staje się
nawilżona, gładka i aksamitna w dotyku. Przynosi ukojenie
skórze wrażliwej i poprawia jej kondycję.

30 min | 100 zł 60 min | 190 zł

MASAŻ TWARZY SZYI I DEKOLTU

Masaż działa pobudzająco na układ krążenia, co przyczynia
się do lepszego odżywienia i dotlenienia skóry oraz mięśni,
a co za tym idzie – do poprawienia jakości skóry,
sprężystości mięśni twarzy oraz ogólnej relaksacji.

25 min | 80 zł

45 min | 180 zł / 2 os.

Dla Pana masaż klasyczny 30 min,
Dla Pani maska na łóżku wodnym SOFT PACK, które
dostarczawyjątkowego uczucia lewitacji i odprężenia
oraz lepszego wchłaniania maski. W klimat
relaksu i odprężenia wprowadzi Państwa
seans w grocie solnej z lampką wina.

60 min | 260 zł / 2 os.

SPA NA WYŁĄCZNOŚĆ

Prawdziwy relaks odbywa się kiedy
posiadamy poczucie swobody i komfortu oraz brak zakłóceń
przez przypadkowe osoby. Specjalnie dla Państwa oferujemy możliwość rezerwacji całego kompleksu SPA na
wyłączność. Dla naszych gości udostępniamy basen,
jacuzzi, łaźnię parową, grotę solną z masażerami, oraz
butelką wina i drobną przekąską. Zamknięta strefa SPA na
wyłączność w godzinach 22.00 - 24.00

300 zł / 2 os.

