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NOWOROCZNY PHYT'S MEN- Tylko dla Niego....

Szczególny rodzaj pielęgnacji twarzy połączony z
masażem relaksacyjnym pleców i ciepłym okładem,
rozluzni nawet największego twardziela. Zabieg eco z
najczystszych ekologicznych upraw zadowoli
najbardziej wrażliwą czy podrażnioną męską skórę.
Oczyści, odżywi i zadziała kompleksowo. 100%
ekologii=100% satysfakcji... . (zabieg twarz+masaż
twarz+masaż pleców z ciepłym okładem)

Cena 390zł 80min

RELAKS POD CHOINKĘ

Relaksacyjny pakiet masażu całego ciała i masażu
głowy- pełen przyjemnych doznań oryginalnych
aromatów pozyskanych z olejków z eco upraw.
Zapachy w zależności od upodobań i nastroju
wybierze indywidualnie sam obdarowany. Relaks,
wypoczynek, przyjemność z nutą ulubionych
aromatów...

Cena 290zł 80min

PUDEŁECZKO Z NIESPODZIANKĄ

Wyśmienity prezent dla kogoś bliskiego... Rytuał
skomponowany indywidualnie dla obdarowanej
osoby w skład którego wchodzi pielęgnacyjny zabieg
twarzy, masaż odżywczy z witaminowym okładem na
dłonie. Niespodzianką będzie eko-krem
pielegnacyjny do twarzy , wybrany z jednej z naszych
wiodących profesjonalnych linii.

Cena 580zł

DOTYK ANIOŁA

Otuleni białym puchem niczym muśnięci skrzydłem
anioła poddacie się Państwo zabiegowi
gwarantującemu niesamowite doznania . Masaż
relaksuący w pianie, który odbywa się w ciepłej
strefie saun to relaks w czystej postaci. Roztaczająca
się wokół woń olejków eterycznych z himalajskich gór
pogłębi doznania, a masaż ciała otulonego snieżną
pianą usunie ciężkość tkanek. Odpowiednio dobrany
eco olej odżywi suchą skórę nadając jej jedwabistej
gładkości. Pozwól się unieść doznaniom...

Cena 300zł

CHOINKOWA BOMBKA WITAMINOWA

Rytuał pielęgnacyjny twarzy oparty na eco
produktach naszej wiodącej marki PHYT'S. Pełen
aromatów i wyjątkowych doznań bardzo bogato
rozbudowany z masażem twarzy. MULTI-VITA jest
odpowiedzią na oznaki upływającego czasu .Potężna
alchemia witaminizująca. To siła 4 zabiegów w jednym
z efektem natychmiastowej regeneracji dla najbadziej
wymagającej cery.Dla tych, którzy oczekują szybkich
efektów połączonych z aromatorepią. Wszystkie
składniki posiadają certyfikat poświadczony przez
BUREAU VERITAS CERTYFICATION. Zabieg
połączony z powitalnym masażem karku szklaną
bańką i pałeczkami jadeitowymi rozlużni mięśnie i
wprowadzi w pełen stan relaksu.

Cena 480zł (80min)

Prezenty SPA
Oferta świąteczno-noworoczna do pakietów pobytowych


