RELAKS DLA DWOJGA
Synchroniczny, głęboko odprężający
masaż wykonywany na bazie masła Shea
o wybranym zapachu. Relaks, odprężenie
i czas spędzony razem
– idealne połączenie.

RELAX FOR TWO
Shared experience of relaxation and
soothing for two with your choice of
aroma Shea butter. Relax and spend time
together – perfect combination.

60 min
90 min

360 PLN
470 PLN

MASAŻ PURO
Głęboko odprężający, relaksacyjny
masaż ciała i głowy wykonywany na
bazie masła Shea o zapachu lnu.

SIGNATURE PURO MASSAGE
Treat yourself with our signature body
& head relaxing and nourishing massage
with linen aroma Shea butter.

90 min

250 PLN

KWIATOWY MASAŻ SHEA DLA NIEJ
Jedwabista, pięknie pachnąca skóra,
głębokie odprężenie i rozluźnienie
mięśni to nasza propozycja masażu dla
kobiet na bazie masła Shea o aromacie
kwiatów.

FLORAL SHEA MASSAGE FOR HER
Massage type created especially for
ladies. Together with a relaxing massage
your skin is treated with rich and
nourishing Shea butter. Your skin will be
wonderfully replenished and silky smooth
with enticing floral fragrance.

30 min
60 min

120 PLN
190 PLN

KOLONIALNY MASAŻ SHEA DLA NIEGO
Stworzony specjalnie dla Panów zabieg
odprężający, kojący nerwy i nawilżający
skórę z orientalnym aromatem.

COLONIAL SHEA BUTTER MASSAGE
FOR HIM
Deeply relaxing, calming and skin
moisturizing massage with Shea butter
and oriental aroma. Created specifically
for men.

30 min
60 min

120 PLN
190 PLN

MASAŻ RELAKSACYJNY GORĄCYM
OLEJEM
Połączenie terapii masażu relaksacyjnego
z odprężającym, głęboko nawilżającym
i wygładzającym działaniem ciepłego
olejku.

HOT OIL MASSAGE
Traditional manual relaxing massage
combined with rich moisturizing and
smoothing effect of hot oils will let you
experience well–being at its finest.

30 min
60 min

100 PLN
190 PLN

MASAŻ KLASYCZNY
Technika masażu niwelująca napięcie
mięśni, zwiększająca ich elastyczność
i sprężystość.

CLASSICAL MASSAGE
Classical manual massage technique that
removes muscle tension while improving
its flexibility and elasticity.

30 min
60 min

90 PLN
160 PLN

MASAŻ SPORTOWY
Intensywny masaż zmniejszający
powysiłkowe zmęczenie organizmu oraz
wspomagający procesy regeneracyjne
po Twoim ulubionym treningu
sportowym.

SPORTS MASSAGE
Intense massage will help reduce fatigue
and improve regeneration following your
favorite sports training.

45 min

150 PLN

MASAŻ TERAPEUTYCZNY
Masaż leczniczy zalecany osobom
z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.

THERAPEUTIC BACK MASSAGE
Therapeutic massage is recommended
for people with troublesome back pain.

30 min
60 min

100 PLN
180 PLN

CZERWONA ŻURAWINA
Rewitalizacja i odmłodzenie.
Wygładzający peeling cukrowy, serum
i kojące masło na bazie ekstraktu
z żurawiny.

RED CRANBERRY
Revitalization and rejuvenation.
Smoothing sugar scrub, serum and
calming cranberry lotion make your skin
softer and smoother.

75 min

195 PLN

ŚRÓDZIEMNOMORSKI RELAKS
Pielęgnacja i relaks o cudownym
zapachu greckich wakacji. Wygładzający
peeling i masaż relaksacyjny masłem
Shea o zapachu greckich winogron.

MEDITERRANEAN RELAX
Beauty and relaxation with a wonderful
aroma of Greek holidays. Smoothing
scrub and relaxing Greek grapes Shea
butter massage.

90 min

245 PLN

ZABIEG PIELĘGNACYJNY DLA STÓP
Wygładzający peeling, nawilżająca
maska i relaksacyjny masaż stóp.

FOOT TREATMENT
Smoothing scrub, moisturizing mask and
a relaxing foot massage.

30 min

90 PLN

PEDICURE

PEDICURE

60 min

130 PLN

PIĘKNE DŁONIE
Ukojenie i piękno dla dłoni. Wygładzający
peeling, nawilżająca maska, relaksacyjny
masaż i ochronny krem w jednym zabiegu.

BEAUTIFUL HANDS
Well-being for your hands. Smoothing
scrub, moisturizing mask and revitalizing
hand massage and cream treatment.

30 min

90 PLN

MANICURE

MANICURE

60 min

100 PLN

INTENSYWNY ZABIEG ODMŁADZAJĄCY
THALGO
Ujędrnia skórę, wygładza zmarszczki,
przywraca jednolity koloryt. Dedykowany
dla skóry zmęczonej, pozbawionej
jędrności i witalności.

ANTI AGING FACE TREATMENT
BY THALGO
Firms the skin, reduces wrinkles, restores
healthy face color. Dedicated for tired
skin, deprived of firmness and vitality.

75 min

230 PLN

NAWILŻAJĄCY ZABIEG NA TWARZ
THALGO
Głęboko nawilżający i oczyszczający
zabieg Thalgo na bazie kompleksu z alg
morskich dla skóry suchej i odwodnionej.

MOISTURIZING FACIAL TREATMENT
BY THALGO
Deeply moisturizing and cleaning Thalgo
algae-based treatment with rich minerals
of the sea for dry and dehydrated skin.

60 min

195 PLN

ZABIEG THALGO DLA NIEGO
Odświeżenie, nawilżenie i ochrona
męskiej twarzy.

THALGO TREATMENT FOR HIM
Revitalizes, hydrates and protects men’s
face.

60 min

180 PLN

ZABIEGI DODATKOWE:

OTHER TREATMENTS:

DEPILACJA

DEPILATION

HENNA

HENNA

25 PLN

REGULACJA BRWI

BROW SHAPING

25 PLN

REZERWACJA / RESERVATION
POKÓJ 801
+48 791 64 64 54
INFO@SANDSPA.PL

30-100 PLN

