Masaż klasyczny
Technika masażu niwelująca napięcie mięśni, zwiększająca ich elastyczność i sprężystość.
Classical massage
Massage technique that remove muscle tension improve their flexibility.
30 min - 90 PLN/ 60 min - cena 160 PLN
Masaż terapeutyczny
Masaż leczniczy zalecany osobom z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
Therapeutic back massage
Therapeutic massage is recommended for people with back pain.
30 min – 100PLN
Masaż relaksacyjny gorącym olejem z kiełków pszenicy
Połączenie terapii masażu relaksacyjnego z odprężającym działaniem ciepłego oleju.
Hot wheat germ oil massage
Combination therapy relaxing massage with relaxing effects of warm oil.
30 min – 120 PLN/ 60 min - 190 PLN
Masaż relaksacyjny z wykorzystaniem aromaterapii
Masaż na bazie olejków eterycznych dobranych do indywidualnych potrzeb. Do wyboru
witalność, harmonia i relaks.
Massage with aromatherapy
Massage with essential oils selected for individual needs. The choice vitality, harmony and
relaxation.
30 min – 110 PLN/60 min – 180 PLN
Masaż stóp
Technika masażu relaksacyjnego z refleksologią stóp, przynosząca odprężenie i ulgę.
Feet massage
The technique of relaxing massage with reflexotherapy feet, bringing relaxation and relief.
30 min - 90 PLN
Sygnowany masaż Granary
Głęboko odprężający, relaksacyjny masaż ciała i głowy wykonywany na bazie oleju z kiełków
pszenicy.
Signed massage by Granary
Deeply relaxing body and head massage, performed on the basis wheat germ oil.
90 min - 260 PLN
Zabieg pielęgnacyjny Skarby natury
Wygładzający peeling na bazie koziego mleka, połączony z relaksacyjny masażem opartym na
oleju z kiełków pszenicy, skutecznie ukoją i zregenerują zmęczone ciało.
Care treatment Treasures of nature
Smoothing scrub based on goat milk, combined with relaxation massage based on wheat germ
oil, effectively calm and regenerate your tired body.
75 min - 230PLN
Nawilżający zabieg na bazie koziego mleka
Ekspresowe SOS dla suchej skóry. Wygładzający peeling, odżywcza maska i wmasowany kojący
balsam, błyskawicznie nawilżą i odżywią skórę
Moisturizing treatment based on goat milk.
Express SOS for dry skin. Smoothing scrub, mask and lotion instantly moisturizes and nourishes
the skin
60min -190PLN

