Program KOSMETYCZNE DaySPA
dla Pań i Panów
Pakiety KOSMETYCZNE DaySPA – czyli dzienny pobyt w salonie kosmetycznym Hotelu Mościcki to zestaw
programów, które w krótkim czasie przywrócą blask Twojemu ciału.
Pakiety KOSMETYCZNE DaySPA to doskonały pomysł na prezent oraz możliwość dla osób nie
zakwaterowanych w hotelu.
W ramach pakietu Goście maja możliwość nieograniczonego korzystania z jaccuzi, sauny suchej, parowej i
salki fitness oraz kijków do nordic walking.

„Dotyk piękna”

„Chwila relaksu”

Manicure i Pedicure Spa czyli peeling złuszczający,
a po nim maska algowa przywróci naturalne
piękno Twoich dłoni i stóp. Ponadto mając
świadomość, że woda jest najważniejszym
składnikiem naszego organizmu proponujemy
zabiegi na twarz, które przywrócą Twojej skórze
odpowiedni poziom nawilżenia. Po zabiegu będzie
ona bardziej sprężysta i elastyczna, a to spowolni
proces starzenia.
W pakiecie:
- Manicure Spa
- Pedicure Spa
- Zabieg nawilżający na twarz
Czas trwania: 2,5godz

Pakiet dzięki, któremu spokojnie oderwiesz się od
codzienności i pozwolisz sobie na odrobinę
przyjemności. Peeling kokosowy sprawi, że Twoja
skóra stanie się aksamitnie gładka i doskonale
nawilżona. Zabiegi na stopy i dłonie będą
dopełnieniem kokosowego rytuału.
W pakiecie:
- Peeling kokosowy na ciało
- Pedicure spa
- Maska na dłonie
Czas trwania: 2h

240 zł

280 zł
„Odnowa ciała”

„Powiew świeżości”

Zawarte w peelingu wiórki kokosowe złuszczają
mechanicznie obumarłe komórki naskórka, a
uwalniany z nich w trakcie masażu olej kokosowy
natłuszcza i uelastycznia skórę. Dzięki temu
zabiegowi twoja skóra będzie gładka i nawilżona.
Dopełnieniem będzie zabieg borowinowy, który
zwalcza cellulit, rozstępy i doskonale modeluje
ciało.
W pakiecie:
- Peeling kokosowy ciała
- Borowinowy zabieg na ciało
Czas trwania: 2h

Skóra na twojej twarzy jest zmęczona,
zestresowana, potrzebuje regeneracji? Pewnych
zabiegów nie jesteś w stanie wykonać
samodzielnie?
Skorzystaj z pakietu zabiegów na twarz a w nim:
- Peeling migdałowy na twarz
- mikrodermabrazja twarzy szyi i dekoltu
Czas trwania: 2h

210 zł

190 zł
„Beautiful Day”
Kompleksowy pakiet zabiegów na ciało i twarz. Peeling złuszczy martwy naskórek, zrelaksuje a maska z
fioletowej glinki odżywi i nawilży Twoje ciało.
Peeling kwasem migdałowym zredukuje wszelkie niedoskonałości skóry, działa antybakteryjnie i rozświetlająco.
Pakiet zawiera:
peeling całego ciała
maska z fioletowej glinki
peeling kwasem migdałowym na twarz szyję i dekolt
czas trwania: 1,5h

300 zł
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