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ZABIEGI SPAZABIEGI SPA



Czekoladowy
(wyszczuplająco - relaksujący)

90 min 150 zł

Kawowy
(antycellulitowo - detoksykujący)

90 min 150 zł

Winogronowy
(przeciwstarzeniowy)

90 min 170 zł

Owocowy raj
(wyszczuplająco - nawilżający)

90 min 150 zł

Czerwone wino
(odmładzająco - ujędrniający)

90 min 150 zł

Forskolinowy
(wyszczuplająco - antycellulitowy)

90 min 150 zł

Shiatsu
(ujędrniająco - regenerujący)

90 min 150 zł

Seans błotny
(maska z błota z Morza Martwego + łaźnia parowa + masaż)

60 min 100 zł

Zabieg wyszczuplający kofeinowo-cynamonowy 15-25 min 35 zł

Zabieg SPA na stopy 60 min 50 zł

ZABIEGI SPAZABIEGI SPA

4



Zabieg SPA na dłonie 30-40 min 30 zł

Zabieg na twarz, szyję, dekolt - sonoforeza 30-40 min 80 zł

Peeling całego ciała 20 min 40 zł

Peelin całego ciała + nawilżanie 30 min 55 zł

ZABIEGI SPAZABIEGI SPA
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MASAŻEMASAŻE

Masaż leczniczy 20 zł
50 zł

120 zł

częściowy

kręgosłup

3 masaże

20 min
30 min
30 min

Masaż relaksacyjny
(aromaterapia)

Masaż relaksacyjno-leczniczy

Masaż relaksacyjny gorącą czekoladą

Masaż bańką chińską

Masaż głowy

Masaż rozgrzanym miodem
(peeling, masaż miodem, nawilżanie)

Antycellulitowy masaż miodem
(intensywny)

Masaż gorącymi kamieniami

Masaż ciepłym masłem Shea/kakaowca

80 zł

40 zł
80 zł

40 zł
90 zł

40 zł
30 zł

30 zł

50 zł

50 zł

40 zł
80 zł

50 zł
100 zł

60 min

30 min
60 min

kręgosłup

całościowy

kręgosłup

całościowy

30 min
60 min

brzuch, uda, pośladki

kręgosłup

30 min
20 min

20 min

40 minkręgosłup

brzuch, uda, pośladki 20-40 min

30 min
60 min

kręgosłup

całościowy

częściowy

całościowy

30 min
60 min

7



MASAŻEMASAŻE

Masaż na 4 ręce

Masaż balijski

130 zł
150 zł

150 zł

40 min
60 minz peelingiem

90 min

Aromaterapeutyczny masaż świecą

Masaż relaksacyjny twarzy szyi i dekoltu

Masaż stóp z peelingiem

70 zł
150 zł

30 zł

30 zł

30 min
90 min

częściowy

całościowy z peelingiem

20 min

20 min
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PAKIETY ZABIEGOWEPAKIETY ZABIEGOWE

Peelin całego ciała
+ masaż aromaterapeutyczny
(całe ciało)

100 zł60 min

Okład z alg + body wraping
+ koc rozgrzewający + nawilżanie ciała

(całe ciało)

Karnet na bańkę chińską

100 zł

300 zł

60 min

10 zabiegów + 1 gratis
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PAKIETY ZABIEGOWEPAKIETY ZABIEGOWE

Dowolny zabieg SPA
+ zabieg na twarz – sonoforeza

Wieczór Panieński

Dla Panny Młodej 20% zniżki z każdego pakietu.

300 zł180 min

Peeling całego ciała + masaż aromaterapeutyczny
+ maska na twarz(całe ciało)

Seans błotny
+ masaż relaksacyjny

twarzy, szyi i dekoltu

(maska z błota z Morza Martwego

+ łaźnia parowa + masaż)

Peeling całego ciała + masaż balijski

Okład z Alg + body wrapping
+sauna sucha + masaż relaksacyjny

(całe ciało)

(całe ciało)

Peeling całego ciała + nawilżanie
+ masaż stóp z peelingiem + masaż głowy

100 zł

100 zł

180 zł

150 zł

150 zł

120 min

120 min

150 min

150 min

90 min
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PAKIETY ZABIEGOWEPAKIETY ZABIEGOWE

Sauna sucha lub sauna parowa
+ masaż relaksacyjny całego ciała

Wieczór Kawalerski

Dla Panna Młodego 20% zniżki z każdego pakietu.

100 zł120 min

Peeling całego ciała + masaż aromaterapeutyczny
+ masaż głowy(całe ciało)

Masaż kręgosłupa + masaż relaksacyjny twarzy,
szyi i dekoltu + masaż stóp z peelingiem

Sauna sucha + masaż balijski

Łaźnia parowa + masaż ciepłym masłem SHEA
+ masaż głowy(całe ciało)

Masaż aromaterapeutyczny świecą całego ciała
z peelingiem + zabieg na twarz – sonoforeza

110 zł

100 zł

170 zł

140 zł

200 zł

90 min

90 min

150 min

150 min

150 min
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JASKINIA SOLNAJASKINIA SOLNA



JASKINIA SOLNAJASKINIA SOLNA

14

Seans jednorazowy 10 zł
5 zł

normalny   45 min
ulgowy   45 min

Karnet 10 wejść 70 zł
40 zł

normalny   45 min
ulgowy   45 min



SAUNA I ŁAŹNIA PAROWASAUNA I ŁAŹNIA PAROWA



SAUNA I ŁAŹNIA PAROWASAUNA I ŁAŹNIA PAROWA

16

Sauna sucha
przy rezerwacji min 2 osoby

20 zł/os.60 min

Łażnia parowa
przy rezerwacji min 2 osoby

25 zł/os.60 min



SALA KONFERENCYJNASALA KONFERENCYJNA



SALA KONFERENCYJNASALA KONFERENCYJNA
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Zapraszamy firmy jak i osoby prywatne do wynajmu

sali konferencyjnej na różnego rodzaju spotkania firmowe,

służbowe, prywatne czy prezentacje.

Sala składa się z dwóch części i może pomieścić około 30 osób.

Dodatkową atrakcją w trakcie spotkania może być korzystanie

przez uczestników z usług MedicalSPA „Bunkier”

typu jaskinia solna czy sauna na korzystnych warunkach.

Zainteresowanych prosimy o kontakt celu przedstawienia

najlepszego dla Państwa rozwiązania.


