Program DaySPA
dla Pań i Panów

PAKI
CAŁO ETY
ROCZ
NE

Pakiety DaySPA – czyli dzienny pobyt w SPA w Hotelu Mościckim to zestaw tematycznych
programów pozwalających spędzić kilka odprężających godzin w SPA. To również propozycja
dla tych , którzy nie mieszkają w hotelu, a także pomysł na prezent.
W ramach pakietu Goście mają możliwość nieograniczonego korzystania z jaccuzi, sauny
suchej, parowej i salki fitness oraz kijków do nordic walking.
ODPRĘŻAJĄCY - celem zabiegów jest ogólne rozluźnienie
całego organizmu, pozbycie się napięć spowodowanych
stresem i przemęczeniem. Program zawiera elementy
hydroterapii jaki i masaży ręcznych w celu zregenerowania
organizmu.
- kąpiel perełkowo-ozonowa z solami program relax
- masaż częściowy pleców lub kończyn dolnych
- masaż twarzy i głowy

180 zł/os
POBUDZAJĄCY - celem zabiegów jest przyspieszenie
przebiegu krwi i limfy co w rezultacie daje efekt
pobudzenia organizmu. Po zakończonych zabiegach
przezwyciężymy zmęczenie, nabieramy sił i możliwości do
dalszej pracy.
- kąpiel perełkowo-ozonowa program fitness
- drenaż limfatyczny BOA
- masaż częściowy pleców lub kończyn dolnych

150 zł/os
OCZYSZCZAJĄCO-DETOKSYKUJĄCY - wykonany masaż z
peelingiem ma na celu złuszczenie martwego naskórka i
przygotowanie skóry do zaaplikowania maski algowej,
która usunie toksyny z organizmu. Masaż miodowy również
powoduje efekt złuszczenia ale jego głównym celem jest
oczyszczenie skóry, tkanki podskórnej, stawów i mięśni z
toksyn. Działa na poziomie komórkowym, poszerza pory,
dotlenia. Do polepszenia efektu stosujemy specjalną folię
do owinięcia ciała.
- kąpiel perełkowo-ozonowa z solami
- masaż całościowy z peelingiem lub masaż miodowy
- maska z alg na ciało

WYSZCZUPLAJĄCO-ANTYCELULITOWY - program dla pań, które chcą
poprawić wygląd swojej tali, brzucha, nóg i pośladków. Specjalnie
dobrane zabiegi mają na celu rozbicie tkanki tłuszczowej i redukcję
cellulitu.
- masaż bańką chińską
- drenaż BOA
- kąpiel perełkowo-ozonowa z solami pomarańczy

210 zł/os
RELAKSUJĄCY - ma na celu ogólne rozluźnienie i odprężenie całego
ciała. Jest to seria zabiegów w których dozowane jest ciepło i
zapach takich jak: ciepła kąpiel, masaż częściowy ciepłą maską z
dodatkiem wosku, a na koniec relaksacyjny masaż nóg.
- częściowy masaż świecą
- kąpiel perełkowo-ozonowa z aromaterapią program relax
- masaż częściowy kończyn dolnych

260 zł/os
NAWILŻAJĄCY - program polega na całościowym masażu ciała
naturalnym, ciepłym olejem kokosowy, który świetnie regeneruje
uszkodzony naskórek i odżywia skórę. Następnie wykonywany jest
masaż twarzy na kremy silnie nawilżające. Zabieg zakończony jest
pielęgnacją dłoni lub stóp, gdzie złuszczany jest martwy naskórek i
zakładana jest maska rewitalizująca.
- masaż całościowy ciepłym olejem kokosowym
- masaż twarzy
- pielęgnacja dłoni lub stóp

280 zł/os

270 zł/os
LETNIE OCZYSZCZENIE I RELAX DLA PANÓW I PAŃ - jest połączeniem zabiegów relaksacyjnych, które dają
odprężenie i regenerację z zabiegami odżywczymi i oczyszczającymi. Zabiegi dostosowane są
adekwatnie do potrzeb Panów jak i Pań.
Letni relaks i oczyszczenie dla Pani
- kąpiel perełkowo-ozonowa z dodatkami
- masaż peelingiem
- masaż aromaterapeutyczny
- masaż głowy i twarzy

Letni relaks i oczyszczenie dla Pana
- kąpiel perełkowo-ozonowa z dodatkami
- masaż maską wino z cynamonem
- pielęgnacja dłoni i stóp
- masaż relaksacyjny

380 zł/os

380 zł/os

Zostań z nami dłużej!!
Przy zakupie pakietów SPA za min. 500 zł oferujemy kaskadę spadających cen zakwaterowania:
Pierwszy nocleg ze śniadaniem 130 zł/os, drugi 115 zł/os, trzeci 100 zł/os, czwarty 80 zł/os, piąty i kolejne 80 zł/os
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