ZABIEG PAŁACOWY .......................................................................................100 PLN
zabieg oczyszczający z ampułką i masażem twarzy
efekt: twarz odświeżona i zrelaksowana
Podstawowy zabieg, który pozwala poczuć magię pałacowego SPA

SPECJALISTYCZNA PIELĘGNACJA TWARZY BABOR
COLAGEN BIOMATRIX………………………………..……...........................................220 PLN
zabieg uniwersalny dla każdego rodzaju cery
efekt: skóra odświeżona i ujędrniona
Pielęgnacja z zastosowaniem płatu kolagenowego intensywnie nawilża, łagodzi
skórę i wspomaga naturalną produkcję kolagenu.
COMPLEX C…………………………………………………………........................................220 PLN
zabieg dla cery zmęczonej, pozbawionej blasku
efekt: skóra odzyskuje jędrność i promienny wygląd
Bogaty kompleks substancji czynnych dostarcza potrzebnych witamin, wspierając
tym proces odnowy komórek oraz zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami
NEURO SENSITIVE CELLULAR .……………………………........................................250 PLN
zabieg dla cery wrażliwej, suchej i atopowej
efekt: przywraca naturalną barierę ochronną, redukuje podrażnienia,
zwiększa gęstość skóry
Dzięki innowacyjnemu składnikowi NEUROXYL skutecznie zmniejsza
nadwrażliwość i przesuszenie skóry, zapobiega powstawaniu stanów zapalnych.
ZŁOTO MAROKA ………………………………………………..........................................250 PLN
zabieg dla cery dojrzałej
efekt: regeneracja i wzmocnienie tkanki łącznej, poprawia elastyczność skóry
Olej arganowy i masaż dr Jaqueta wpływają na wzmocnienie włókien
kolagenowych co zapewnia ujędrnienie skóry i poprawę jej elastyczności.
BABOR MEN ENERGY …………………………………………........................................180 PLN
specjalistyczny zabieg dla mężczyzn
efekt: rewitalizuje skórę zwłaszcza narażoną na codzienne golenie
Specjalnie dobrany do tego zabiegu kompleks TAUREC zapewnia ochronę.

REVERSIVE ANTY-AGING .................................................................500 PLN
ekskluzywny zabieg odmładzający
efekt: redukcja zmarszczek, wygładzenie i przywrócenie jednolitego kolorytu
skóry.
Róża Babor’a- ekskluzywna seria produktów o działaniu anti- aging. TELOVITIN
przedłuża młodość komórek. AGICYL uaktywnia naturalną ochronę skóry przed
starzeniem się. LUMICOL przywraca cerze promienność a EPOCYL błyskawicznie ją
wygładza.

DODATKOWA PIELĘGNACJA TWARZY
Mikrodermabrazja korundowa z maską ....................................................160,00 PLN
Zabieg Dermoleds - masaż głowicami, ampułka i maska ..........................160,00 PLN
Masaż głowicami Dermoleds ......................................................................60,00 PLN
Peeling kawitacyjny, sonoforeza i maska ..................................................140,00 PLN
Peeling kawitacyjny i maska ........................................................................80,00 PLN
Masaż pędzelkami ......................................................................................60,00 PLN
Masaż stymulująco – przeciwzmarszczkowy ..............................................60,00 PLN

MASAŻ
Masaż relaksacyjny pleców .................................................................30 min/90 PLN
Masaż relaksacyjny ciała ....................................................................50 min/160 PLN
Masaż gorącymi kamieniami pleców .................................................30 min/100 PLN
Masaż gorącymi kamieniami ciała .....................................................50 min/170 PLN
Masaż stemplami ziołowymi ciała .....................................................50 min/180 PLN
Masaż aromatyczną świecą ..............................................................50 min/200 PLN
Masaż klasyczny ..................................................................................30 min/90 PLN
Masaż klasyczny ................................................................................60 min/170 PLN
Masaże lecznicze i inne terapie ...................................................30-45 PLN/10 minut

ZABIEGI NA CIAŁO I RYTUAŁY
Masaż próżniowy BODY HEALTH karnet 10 wejść ........................................1000 PLN
Masaż próżniowy BODY HEALTH PREMIUM 10 wejść ..................................1200 PLN
Peeling ciała ...................................................................................................100 PLN
Vichy Shower rytuał czekoladowy .................................................................250 PLN
Vichy Shower rytuał algowy ...........................................................................250 PLN

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
Manicure klasyczny ....................................................................................70,00 PLN
Manicure hybrydowy ..................................................................................90,00 PLN
Manicure biologiczny ..................................................................................50,00 PLN
Manicure japoński ......................................................................................70,00 PLN
Manicure spa ............................................................................................110,00 PLN
Pedicure ...................................................................................................110,00 PLN
Pedicure hybrydowy …..............................................................................140,00 PLN
Pedicure spa .............................................................................................150,00 PLN
Malowanie hybrydowe na stopy .................................................................90,00 PLN
Pedicure dla Panów ..................................................................................100,00 PLN
Zabieg parafinowy na dłonie/stopy ............................................................60,00 PLN

USŁUGI KOSMETYCZNE
Regulacja brwi ............................................................................................10,00 PLN
Henna brwi/ rzęs .........................................................................................20,00 PLN

FLOATING
Terapia REST w Kabinie Floatingowej sesja 60min ...................................150,00 PLN

STREFA WELLNESS
WEJŚCIE JEDNORAZOWE
KARNET NA 10 WEJŚĆ
Basen i Sauny......................................25,00 PLN...................................... 200,00 PLN
Rollmasaż ...........................................10,00 PLN........................................50,00 PLN
Wibra Line ..........................................15,00 PLN..................................... 100,00 PLN
V-Line..................................................20,00 PLN......................................120,00 PLN

MENU SPA
PAŁAC WIECHLICE
W niniejszej ulotce znajduje się pełen wachlarz zabiegów dostępnych
w Pałacowym SPA. Dokładne opisy zabiegów uzyskają Państwo
kontaktując się ze Spa Pałacu Wiechlice
lub
www.palacwiechlice.pl
Wiechlice 45b, 67-300 Szprotawa
Kontakt: 68 376 86 09 |730 900 072| spa@palacwiechlice.pl

