
              
 
 
 
   

            ŚWIĘTA w 

 

 

 
 

ŻYWIOŁ WODY 
 

OTULANIE CIAŁA ALGAMI Zabieg na całe ciało, który posiada działanie detoksykujące, drenujące oraz  dotleniające. Dzięki 
swej wyjątkowej formule zabieg ten przywraca naturalny stan ciała i dobre samopoczucie. Cukrowy sorbet peelingujący o zapachu 

grejpfruta wygładzi ciało, a detoksykujące algi oczyszczą i stymulująco wpłyną na metabolizm. W trakcie okładu masaż twarzy 
„Magia dotyku”. Polecany również dla mężczyzn! 80 minut,  190 pln 

 
ŻYWIOŁ OGNIA 

ZAMKOWE WYGŁADZANIE  Peelingujący masaż ciała o działaniu relaksująco -rewitalizującym. 
Doskonałe połączenie masażu odprężającego oraz wszechstronnego działania peelingu. Masaż pomaga pozbyć się skutków stresu i 

dolegliwości bólowych związanych z nadmiernym napięciem mięśni. Skóra pozostaje na długo komfortowo zrewitalizowana, 
ujędrniona i ukojona. Aromaterapeutyczny olejek ze skórek mandarynki urzeka pięknym zapachem i wyzwala pozytywne emocje. 

25 minut, 110 pln 
 

ŻYWIOŁ ZIEMI 

TAJNIKI WIEDZY ZAKONNEJ   stymulujący rytuał na twarz dodający skórze energii, blasku i witalności. Zabieg o niezwykle 
relaksującym przebiegu i holistycznym działaniu na skórę i zmysły. Hamuje procesy starzenia się skóry i pobudza ją do 

samoregeneracji. Widoczny i odczuwalny jest efekt rozświetlenia i liftingu. Zabieg wykorzystuje multistymulujące działanie dwóch 
aktywnych ampułek i dwóch nowatorskich masek przeplatanych 4 masażami twarzy, szyi, dekoltu i karku, w tym również autorski 

masaż drenujący z wykorzystaniem dwóch ultramasażerów. 75 minut, 380 pln 

ŻYWIOŁ POWIETRZA 

AROMATYCZNE LENISTWO   Powietrze jest symbolem nieskończoności, lekkiego snu, oddziela ziemię od nieba. Jest 
nośnikiem unoszących się zapachów. Zapraszamy do urzekającego świata aromatów. Niewidzialne, ale odczuwalnie działające na 

zmysły i samopoczucie. Do wyboru : 

 Rokitnikowy rytuał odprężenia  Masaż łączy leczniczą moc dotyku z terapeutycznymi właściwościami naturalnych olejków 
eterycznych. Zawartość oleju z Rokitnika będącego źródłem witamin C, E, B, A oraz kwasów omega 7 nawilżą i odżywią 

skórę poprawiając jej napięcie i koloryt. 55 minut, 170 pln 
 Cedr atlantycki na podzamczu Masaż pleców, ramion i karku ciepłym olejem o drzewno –cierpkim zapachu cedru. 

Uspokaja, łagodzi przeziębienia, poprawia nastrój, działa przeciwbólowo. 25 minut, 80 pln 

 


