CENNIK USŁUG REKREACYJNYCH W SALONIE SPA „Wielka Pieniawa”
Sanatorium Wielka Pieniawa, ul. Parkowa 4, Polanica Zdrój.
Sprzedaż oraz szczegółowe informacje w BIURZE PLANOWANIA ZABIEGÓW
czynne w godzinach : pn. – pt. 7.00 -15.00; tel. 74 8680229
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PAKIETY REKREACYJNE
DAY-SPA:
„Energia dla zmysłów”
seans w strefie saun „Klimaty świata” – sauna fińska, parowa, śnieżna

90 min

220,00 zł

2 godz 45 (spa)

300,00 zł

1 godz 45 (spa)

200,00 zł

2 godz (spa)

260,00 zł

2 godz (spa)

300,00 zł

okład z mineralnego błota z Morza Martwego z peelingiem i masażem relaksacyjnym
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"W zgodzie z naturą" (2 godz. 45 min.Salon Spa + 60 min. Strefa Saun )
-Seans w Strefie Saun 60 min.
-Borowinowy peeling całego ciała 30 min.
-Detoksykujący okład z glinki GHASSOUL 60 min.
-Autorski masaż całego ciała 60 min.
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„Aromatyczna podróż”
- arbuzowy, malinowy, cukrowy peeling całego ciała z aplikacją balsamu (45min.)
-masaż relaksacyjny z aromaterapią (60min.)
- seans w strefie saun lub basenów (60 min.)
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„Pakiet wyszczuplający”
- masaż szwedzki (60min.)
-malinowa maska z BIO-kofeiną z Guarany na ciało – peeling, maska, balsam (60 min)
-seans w strefie saun lub basenów (60 min.)

63

„Kokosowy raj”
-relaksacyjny masaż twarzy (20min.)

-okład z miner.błota z Morza Martwego z peelingiem solankowym i aplikacją balsamu (75 min.)
-masaż szwedzki z użyciem olejku eterycznego (60min.)
64

„Popołudnie z przyjaciółką”
-masaż relaksacyjny częściowy kręgosłupa z użyciem olejków eterycznych (30min.)

90 min (spa)

160,00 zł

60 min (spa)

130,00 zł

- witaminowa maska na twarz (60min.)
-seans w strefie saun lub basenów (60 min.)
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„Szybka regeneracja dla panów”
-seans w strefie saun „Klimaty świata”- sauna fińska, parowa, śnieżna (60min.)
-masaż szwedzki (60min.)
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„Chwila relaksu”
-fotonowy masaż z wprowadzeniem serum zabieg na twarz (20min.)

80 min

170,00 zł

60 min (spa)

140,00 zł

2 godz 15 min
(spa)

500,00 zł

- masaż całościowy organicznym olejkiem Konopnym - Indie
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„Pakiet antycellulitowy”
- okład z mineralnego błota z Morza Martwego na okolicę objętą cellulitem (30min.)
-masaż antycellulitowy bańką chińską (30min.)
- seans w strefie basenów (60 min.)
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„Romantyczny dzień dla dwojga”
Dla niej:

-okład z miner. błota z Morza Martwego z peelingiem solankowym i aplikacją balsamu (75 min.)
-masaż relaksacyjny z aromaterapią (60min.)
Dla niego:
-okład z miner. błota z Morza Martwego z peelingiem solankowym i aplikacją balsamu (75 min.)
-masaż szwedzki (60min.)
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Ultra lekkie stopy – zabieg odżywczo –relaksujący na stopy

60 min

110,00 zł
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Algowa bomba witaminowa- zabieg detoksujący nawilżający skórę

3 godz

370,00 zł

2 godz

280,00 zł

2 godz

260,00 zł

2 godz

260,00 zł

-masaż relaksacyjny całego ciała (60min.)
-okład z użyciem błota z Morza Martwego z peelingiem solankowym
-maska na twarz
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Malinowe BUM! antycellulitowe zabiegi wyszczuplająco- detoksujący
-malinowy peeling na całe ciało z BIO- Kofeiną i Guarany
-masaż antycelullitowy bańką chińską
-malinowa maska oraz balsam do ciała z maliną i BIO- Kofeiną z Guarany
-masaż relaksacyjny częściowy (30 min.)
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Czekoladowa rozkosz- zabieg relaksujący na ciało
-cukrowy peeling całego ciała
-masaż całego ciała na bazie olejków aromatycznych
-czekoladowa maska z L-Karnityną na całe ciało
-aplikacja czekoladowego balsamu na całe ciało
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Soczysta pokusa- arbuzowy zabieg nawilżający i redukujący cellulit
-masaż relaksacyjny (30 min.)
-arbuzowy peeling całego ciała
-masaż antycellulitowy bańką chińską
-arbuzowa maska oraz balsam na całe ciało

