RYTUAŁ MONDUNIQ „LUXURY GOLD & HONEY SPA”
Luksusowy i intensywnie regenerujący rytuał SPA, na aromacie miodu, mleka oraz rozświetlających
złotych drobinkach. Działa wygładzająco i odżywczo na skórę. Idealny, by poczuć się luksusowo
i w niezwykły sposób zadbać o siebie.
240 zł/50min

RYTUAŁ MONDUNIQ „VELVET BLUEBERRY SPA” AKSAMITNA JAGODA
Niezwykle sensualny i relaksujący rytuał ciała z obłędnym aromatem słodkich jagód. Działa
odżywiająco, ujędrniająco i wygładzająco na skórę.
240 zł/50min

GINGER OF SPA - ZABIEG WYSZCZUPLAJĄCY
Imbirowy, delikatnie rozgrzewający zabieg ciała. Działa antycellulitowo, poprawia krążenie i oczyszcza
organizm z toksyn. Zabieg składa się z peelingu całego ciała oraz masażu masłem SHEA.
240 zł/50min

BAMBOO OF SPA - ZABIEG NAWILŻAJĄCY
Zabieg głęboko nawilżający, poprawiający elastyczność i jędrność. Po zabiegu skóra staje się
wyjątkowo miękka, pachnąca i delikatna w dotyku. Zabieg składa się z peelingu całego ciała oraz
masażu masłem SHEA.
240 zł/50min

ACAI BERRY - ZABIEG UJĘDRNIAJĄCY
Ujędrniający zabieg ciała o działaniu napinającym i naprawczym. Skierowany do skóry bardzo suchej
i podrażnionej. Po zabiegu ciało jest elastyczne, odżywione i cudownie pachnące.
240 zł/50min

JAŚMINOWY OGRÓD
Zabieg ujędrnia i koi suchą skórę oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie. Uroczy, dający energię
aromat podnosi ilość hormonów szczęścia.
240 zł/50min

YONELLE - SILK BIO-REVITAL - ZABIEG O DZIAŁANIU RELAKSUJĄCYM I
REWITALIZUJĄCYM
Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu ciała. Pomaga
pozbyć się skutków stresu i dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym napięciem mięśni.
Polecamy szczególnie osobom zmęczonym, z przesuszoną, podrażnioną skórą, jak również kobietom
w ciąży.
240 zł/50min

YONELLE - SILK PERFECT CONTOUR - MASAŻ O DZIAŁANIU
MODELUJĄCYM I ODPRĘŻAJĄCYM
Luksusowa procedura polegająca na jednoczesnym wykonaniu masażu i peelingu ciała. Silnie
działające kosmetyki specjalistyczne stymulują funkcję skóry, dając efekt anti-aging. Polecany
szczególnie w trakcie kuracji odchudzających oraz w profilaktyce cellulitu, rozstępów i wiotczenia.
Zabieg może być wykonywany u kobiet w okresie karmienia naturalnego.
240zł/50min

TERMOGENICZNY ZABIEG KSZTAŁTUJĄCY I MODELUJĄCY SYLWETKĘ
„TERMOGENIQUE”
Niezwykle intensywny i efektywny zabieg modelujący sylwetkę. Pobudza procesy spalania tkanki
tłuszczowej dzięki zastosowaniu opatentowanego kompleksu VEXEL, który uaktywnia się w
samorozgrzewającej masce o unikalnej żelowej konsystencji. Niezwykle aktywny Slim-Excess
poprawia jędrność, zwiększa naprężenie zwiotczałych powierzchni skóry, rewitalizuje, nawilża i
wygładza. Przyśpiesza eliminowanie nadmiaru wody, lipidów i toksyn.
280 zł/50min

