
Masaże i zabiegi przeciwrozstępowe
i ujędrniające
Skutecznie zapobiegają powstawaniu rozstępów, uelastyczniając i wzmacniając 
skórę newralgicznych miejsc tj., biust czy brzuch.  Doskonała profilaktyka w okresie 
ciąży  szczególnie  w  II  i  III  trymestrze  podczas  szybkiego  przybierania  na  wadze. 

PERFECT BIUST 
Zabieg na okolice biustu przeznaczony dla kobiet w ciąży

BEAUTY BELLY
Zabieg na brzuch dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia

BIUST UP
Intensywny zabieg modelująco-ujędrniający biust po ciąży
i zakończeniu okresu karmienia

MASAŻ PRENATALNY „Mama i dziecko”
Dla kobiet w ciąży z indywidualnie dobranym preparatem

BIO-REVITAL
Masaż peelingujący dla kobiet w ciąży i po porodzie

Pielęgnacja twarzy
ZABIEG INTENSYWNIE NAWILŻAJĄCY

ZABIEG REWITALIZUJĄCY

ZABIEG ROZŚWIETLAJĄCY

45 min/190 PLN

45 min/190 PLN

45 min/250 PLN

25 min/110 PLN
50 min/200 PLN

60 min/250 PLN 

55 min/250 PLN

45 min/180 PLN

30 min/130 PLN

Rytuały pielęgnacyjne „Mama w SPA”
dla pań w ciąży i po porodzie
„SZCZĘŚLIWA MAMA”
W programie:

•Masaż „Mama i dziecko” 
• Przeciwrozstępowy zabieg na biust lub zabieg ujędrniający skórę brzucha
•Nawilżający zabieg na twarz 

„BŁOGOSTAN”
Program polecamy kobietom w ciąży i po porodzie

W programie:

•Masaż peelingujący ciała oraz indywidualnie dobrany zabieg na twarz

„PRZEPIS NA PIĘKNO”
Polecamy kobietom po porodzie, może być wykonywany
u kobiet w okresie karmienia naturalnego

W programie:

•Wyszczuplająco-ujędrniający masaż ciała
•Zabieg  poprawiający kondycję skóry brzucha „Beauty belly” 
•Zabieg rozświetlający lub nawilżający na twarz

„LEKKIE NOGI”
Dla kobiet w ciąży lub w okresie karmienia

Dziecko w SPA
MASAŻ CIEPŁĄ CZEKOLADĄ

PAZNOKCIE KSIĘŻNICZKI

PEDICURE KOPCIUSZKA

ZABIEG OCZYSZCZAJĄCY NA TWARZ
Zabieg polecany osobom młodym, w okresie dojrzewania. Przeznaczony dla cery tłustej
i mieszanej, doskonale oczyszcza oraz matuje skórę, reguluje pracę gruczołów łojowych,
nadając skórze promienny i świeży wygląd.

STRUKTURALNA PRACA Z CIAŁEM
Przeznaczona dla dzieci powyżej 12 roku życia.
Zabieg wyłącznie po konsultacji fizjoterapeutycznej w obecności opiekuna.

RYTUAŁ MAMA I DZIECKO
- kąpiel w kozim mleku
- masaż czekoladą
- słodka niespodzianka

120 min/490 PLN

120 min/450 PLN

150 min/590 PLN

75 min/190 PLN  

25 min/80 PLN

25 min/45 PLN

30 min/55 PLN

50 min/260 PLN

25 min/120 PLN

50 min/290 PLN

W zabiegach  zastosowano  wyłącznie wyselekcjonowane, bezpieczne preparaty Yonelle
najwyższej jakości.  Nasi terapeuci przeszli specjalistyczne szkolenia  Mama w SPA
- nauka masażu prenatalnego „Mama i dziecko” z wytycznymi z zakresu położnictwa,
fizjoterapii i kosmetologii kobiet w ciąży i po porodzie.
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