Cennik Zabiegów
Kosmetycznych

NATURA BISSÉ
Jest hiszpańską marką z sektora premium, która oferuje luksusowe produkty do pielęgnacji twarzy i ciała.
Podstawą sukcesu NATURA BISSÉ jest jakość produktu. Jako lider w badaniach, rozwoju i innowacji, marka
kładzie nacisk na tworzenie produktów opartych na starannie wyselekcjonowanych, nowatorskich składnikach
aktywnych, o najwyższych stężeniach. Osiągnięcie spektakularnego międzynarodowego sukcesu, umożliwiło
wprowadzenie marki do najbardziej prestiżowych miejsc na świecie.. Odkryj wyjątkowe rytuały NATURA Bissĕ
i oddaj się niezapomnianym wrażeniom piękna i luksusu…

FACELIFT OPTIMIZER

60 min 700 pln

Kosmetologiczna alternatywa zabiegów medycznych, która zapewnia skórze wszystkie korzyści mikroiniekcji, bez ryzyka powikłań.
Dzięki zawartości innowacyjnych składników o dużym stężeniu,

THE ESSENTIAL SHOCK 60 min 500 pln
Ujędrnia · Odżywia · Napina
Unikatowy koktajl bio-identycznych suplementów skóry, dzięki którym skóra staje się napięta, nawilżona i pozbawiona zmarszczek.
Jego regenerująca siła działa od najgłębszych warstw, wpływając
na jędrność, elastyczność i odcień skóry, a przez to na poprawę
konturu twarzy.

THE O2 RELAX 60 min 450 pln
Oczyszcza · Rozświetla · Równoważy
Niezwykły zabieg o działaniu eksfoliującym i odżywiającym, który
pobudza funkcje komórkowe pozostawiając skórę doskonale nawilżoną.
Rewitalizująca moc czystego tlenu oczyści i rozjaśni najbardziej
matowąskóręczyniącjąjednolitąinadającjejzdrowyblask.To prawdziwy
zastrzyk dotlenienia.

CARBOXI-EXPRESS 30 min 280 pln
Dotlenia · Odnawia · Eksfoliuje
Ekspresowa eksfoliacja zapewniająca blask na wyjście. Dzięki zawartości 5 alfa-hydroksykwasów, ten trójfazowy zabieg uczyni Twoją
skórę niezwykle gładką, nawilżoną i promienną już w 30 minut!

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą produktów
do pielęgnacji domowej Natura Bissĕ w naszym SPA.

MASAŻE
MASAŻ KLASYCZNY

0,5h / 150 pln
1h / 250 pln
1,5h / 360 pln

MASAŻ RELAKSACYJNY

0,5h / 150 pln
1h / 250 pln
1,5h / 360 pln

To zabieg o właściwościach leczniczych i relaksujących. Stosowane
techniki rozluźniają napięte mięśnie, poprawiając ich sprawność,
niwelują bóle stawów,pozwalają ukoić nerwy, upiększają ciało,
poprawiają elastyczność skóry. Masaż działa korzystnie na układ
krwionośny,nerwowy i limfatyczny.

Doskonale wpływa na poprawę samopoczucia relaksując umysł i ciało,
daje odprężenie, rozluźnia i likwiduje napięcie mięśniowo-nerwowe,
stymuluje siły witalne. Wykorzystywane podczas masażu produkty
pielęgnacyjne dobierane są indywidualnie w zależności od samopoczucia i kondycji skóry.

MASAŻ ŚWIECĄ

MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

1h / 300 pln
1,5h / 420 pln

1h / 300 pln
1,5h / 420 pln

Masaż relaksacyjny, przynosi ukojenie skórze wrażliwej. Poprawia
kondycję skóry poprzez intensywne nawilżenie, ujędrnienie jej.
Po masażu skóra jest gładka, elastyczna, pełna blasku i aksamitna w
dotyku.

To doskonały sposób na głęboki relaks i odprężenie. Działa kojąco na
bóle mięśniowe i napięcia wynikające ze stresu. Masaż wpływa na
poprawę odżywiania skóry, zwiększa jej elastyczność i jędrnoś.

MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

MASAŻ ANTYCELLULITOWY

1h / 300 pln
1,5h / 420 pln

Odkrywcze znaczenie w roli likwidacji bólu pochodzenia napięciowego,
działając na jego przyczynę. Zwieńczeniem zabiegu jest długotrwała
ulga, zminimalizowanie, a nawet likwidacja wcześniejszych dolegliwości
oraz widoczny lepszy zakres ruchów. To długotrwała profilaktyka przed
częstymi bólami kręgosłupa czy też karku. Terapeutka poprzez wstępny
wywiad i badanie palpacyjne działa holistycznie rozluźniając nadmiernie
napięte mięśnie i zwiększając ruchomość powięzi. Metodami, dzięki
którym cel zostaje wyznaczony są metody mięśniowo-powięzowego
rozluźniania, rozluźniania pozycyjnego, rozcierania poprzecznego oraz
masażu funkcyjnego.

1h / 300 pln
1,5h / 420 pln

Masaż przy użyciu specjalnych technik zwalczających cellulit. Skóra staje
się bardziej gładka, napięta, sprężysta i jędrna. Masaż zmniejsza zastoje
limfatyczne i pobudza prawidłowe funkcjonowanie organizmu, poprawia cyrkulację krwi.

Przy wcześniejszej rezerwacji, bardzo chętnie zorganizujemy dla Państwa również:
LOMI LOMI – HAWAJSKA WYPRAWA

1,5h / 450 pln

ZANZIBAR –AFRYKAŃSKI ŻYWIOŁ

1h / 350 pln

Masaż hawajski daje odczucie głębokiej relaksacji, usuwa uciążliwe
napięcia, przywraca harmonię w ciele i spokój w umyśle. Wywołuje
wyjątkowe uczucie zadowolenia i błogości, usuwa wewnętrzne blokady
i napięcia.

Niezwykłe doświadczenie masażu poprzez muzykę i rytm. Zanzibar to
godzinny spektakl rozgrywany przy afrykańskich i hinduskich melodiach. Zainspirowany bogactwem kulturowym tej egzotycznej wyspy.
Zmienne tempo wykonywanych technik stopniowo pobudza, rozwesela
i przywraca radość bycia, by na koniec przekazać pokój i harmonię.

HINDUSKI MASAŻ GŁOWY

MASAŻ ELIMINUJĄCY BÓL GŁOWY

45min / 250 pln

To bardzo efektywna terapia opierająca się na tradycyjnych hinduskich
technikach, praktykowana w Indiach jako rodzinny rytuał przez ponad
1000 lat. To terapia pozytywnie oddziałująca na partie ciała najbardziej
podatne na stres i napięcia – górną część pleców, ramion, szyi, głowy i
twarzy.

MASAŻ AJURWEDYJSKI

1,5h / 450 pln

Abhyanga - masaż wykonywany w celu przywrócenia równowagi
psychofizycznej, usprawnienia pracy narządów oraz optymalnego
odżywienia i ujędrnienia skóry. Obejmuje masaż głowy, twarzy, dłoni,
stóp oraz przedniej i tylnej strony ciała. W zależności od diagnozy może
być w formie energetycznej lub relaksującej.

1,5h / 450 pln

Obejmuje kompleksową terapię: masaż barków, karku, twarzy, głowy
i/lub terapii orofacjalnej (ustno-twarzowej). Techniki masażu głębokotkankowego (deep tissue) uwolnią od chronicznego napięcia mięśni
barków i karku oraz rozluźnią powodując odprężenie i relaks. Niezwykle
przyjemny masaż twarzy uwolni od pozostałego napięcia, dodając
ukojenia. Końcowym zwieńczeniem relaksu i odprężenia oraz dodania
energii witalnej jest masaż skóry głowy. Masażystka działa na przyczynę
bólu, a nie na objawy.

PAKIETY SPA
RYTUAŁ SPA

1,5h / 380 pln

650 pln

• Peeling całego ciała
• Godzinny masaż klasyczny/relaksacyjny
• Zabieg na twarz
• Zabieg odżywczy na dłonie

DLA NIEGO

PAKIET PREMIUM DE LUX

900 pln

• Peeling całego ciała
• Godzinny masaż świecą ze złotem
• Dotleniający zabieg Natura Bisse
• Zabieg odżywczy na dłonie
500 pln

• Zabieg poprawiający kondycję skóry dla mężczyzn
• Godzinny masaż klasyczny/ relaksacyjny

500 pln

• Godzinny masaż klasyczny /relaksacyjny
• Zabieg na twarz

• Peeling całego ciała
• Godzinny masaż klasyczny /relaksacyjny

EKSKLUZYWNY

KLASYCZNY

DLA DWOJGA
• Godzinny masaż klasyczny lub relaksacyjny dla dwojga

Prosimy o przybycie na zabieg w szlafroku i kapciach hotelowych.
Przed rozpoczęciem zabiegu otrzymają Państwo bieliznę jednorazową i ręcznik.
O odwołaniu zabiegu należy poinformować 4 godziny przed planowanym rozpoczęciem zabiegu.
W razie nieodwołania zabiegu zostaną Państwo obciążeni kosztem w wysokości 50 % ceny rezerwacji.

Rezerwacje:
BEAUTY FIRST
HOTEL MAMAISON LE REGINA
ul. Kościelna 12 00-218 WARSAW
Tel.:: +48 22 531 60 00 / z pokoju hotelowego 20

450 pln

