HERBAL SPA

HERBAL SPA
MASAŻE CIAŁA
MASAŻ RELAKSACYJNY - 50 min 180 PLN
Głęboko odprężający masaż wykonywany ciepłym olejem.
Zmniejsza napięcie mięśniowe, a skórę pozostawia aksamitnie gładką i nawilżoną.
MASAŻ STÓP I ŁYDEK - 40 min 120 PLN
Idealny, by usunąć uczucie „ciężkich nóg”. Mocno odpręża i relaksuje.
VITAL STONE - 50 min 220 PLN
Masaż z użyciem gorących kamieni bazaltowych.
Przywraca równowagę, silnie odpręża i rozluźnia mięśnie.
MASAŻ WITAMINĄ „C” - 50 min 220 PLN
Łączy elementy masażu klasycznego i relaksacyjnego, a użyte oleje wzmacniają, zmiękczają
i nawilżają skórę.
IDEAŁ PIĘKNA - 50 min 220 PLN
Relaksujący masaż aromatyczną, ciepłą świecą. Nawilża i odżywia skórę.
TEQUILA BODY SHOT - 70 min 220 PLN *
Relaksacyjny masaż całego ciała, poprzedzony peelingiem na bazie Tequili.
REWITALIZUJĄCE PEELINGI - 30 min 100 PLN *
(Witamina młodości lub Edamame & Coffe)
Intensywnie złuszczające masaże o działaniu wygładzającym oraz natłuszczającym
RYTUAŁ NAWILŻENIA AQUA - 60 min 250 PLN **
Nawilżający i uelastyczniający zabieg na ciało z zastosowaniem ekstraktu z jabłek i kwasu
hialuronowego. Polecany dla skóry odwodnionej.
ENZYMATYCZNY PEELING CAŁEGO CIAŁA - 40 min 100 PLN **
Peeling wzbogacony o masaż naturalną roślinną gąbką – Luffą.
* ZABIEGI WYKONYWANE WYŁĄCZNIE W FIVE SEASONS ONE
** ZABIEGI WYKONYWANE WYŁĄCZNIE W FIVE SEASONS TWO

HERBAL SPA
ZABIEGI NA TWARZ
ZABIEG NAWILŻAJĄCY - 50 min 190 PLN
Głęboko nawadniający, dający uczucie odświeżenia i regeneracji.
Polecany dla wszystkich rodzajów skóry.
ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY - 50 min 190 PLN
Zabieg normalizujący pracę gruczołów łojowych i wydzielanie sebum.
Polecany dla skóry mieszanej, tłustej i trądzikowej.
ZABIEG LIFTINGUJĄCY - 50 min 190 PLN
Zabieg odmładzający i poprawiający napięcie. Polecany jest dla skóry zmęczonej, szarej oraz
przy pierwszych oznakach starzenia.
ZABIEG ŁAGODZĄCY - 50 min 190 PLN
Zabieg kojąco-łagodzący, polecany dla skóry szczególnie wrażliwej.
ŚWIATŁO MŁODOŚCI - 50 min 190 PLN
Zabieg rozświetlający na bazie kwasów i azjatyckich substancji ujędrniająco-rewitalizujących.
Przywraca skórze nawilżenie i blask.
PEELING KAWITACYJNY - 40 min 110 PLN
Nieinwazyjny zabieg oczyszczający, usuwający martwe komórki naskórka oraz nadmiar
sebum. Polecany dla każdego rodzaju skóry, jako pojedynczy zabieg lub wstęp do pełnej
pielęgnacji.
RELAKSACYJNY MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU - 30 min 90 PLN
Łagodzi napięcia, odpręża i wycisza.
LIFTINGUJĄCY MASAŻ TWARZY Z UŻYCIEM SZKLANYCH KUL - 50 min 150 PLN
Nawilża, ujędrnienia i wygładza zmarszczki mimiczne.

HERBAL SPA
ZABIEGI NA CIAŁO NA BAZIE NATURALNYCH KOSMETYKÓW
– tylko w Five Seasons ONE
CEREMONIA CZEKOLADOWA - głęboko relaksujący zabieg ciepłą czekoladą, poprzedzony
czekoladowym peelingiem, zakończony wmasowaniem masła shea. Nawilża skórę i redukuje
poziom stresu.
90 min 250PLN
CEREMONIA SAMURAJA - idealny zabieg dla mężczyzn, którzy poszukują odpoczynku
i głębokiego relaksu. Intensywny i aromatyczny peeling całego ciała odżywia skórę, a masaż
technikami relaksacyjnymi niesamowicie odpręża.
70 min 230 PLN
CEREMONIA KLEOPATRY - zabieg intensywnie odżywiający skórę bardzo suchą i wrażliwą,
na bazie koziego mleka. Delikatny zapach otula i wycisza. Peeling całego ciała, maska i
zakończenie delikatnym relaksacyjnym masażem (masaż głowy lub twarzy w trakcie
działania maski dla pełnego relaksu).
80 min 240 PLN
CEREMONIA JAPOŃSKA WIŚNIA - ekstrakt z japońskiej wiśni zawarty w kosmetykach
odmładza i uelastycznia skórę. Peeling cukrowy o świeżym zapachu wygładza i ujędrnia,
maska odżywia skórę, a masaż całego ciała na maśle shea z nutą wiśni cudownie odpręża i
pozostawia ją aksamitną (masaż głowy lub twarzy w trakcie działania maski dla pełnego
relaksu).
70min 260 PLN
CEREMONIA CZARNA ORCHIDEA - niezwykle sensualny rytuał o bardzo kobiecym zapachu,
który utrzymuje się długo na skórze. Intensywny peeling pobudzający krążenie, maska na
całe ciało i długi masaż na bazie oleju sojowego jest idealnym dopełnieniem. (masaż głowy
lub twarzy w trakcie działania maski dla pełnego relaksu).
70 min 260 PLN
KAWOWE POBUDZENIE - to ujędrniająca terapia, wspomagająca redukcję cellulitu na bazie
kofeiny i guarany. Peeling kawowy, maska i masaż całego ciała z naciskiem na strefy objęte
cellulitem. (masaż głowy lub twarzy w trakcie działania maski dla pełnego relaksu).
70 min 260 PLN

