
ABHAYANGA | 105 min | 270zł
Tradycyjny masaż ciała, który wywodzi się z najstarszego systemu medycznego na świecie. Rozpoczyna się opracowaniem
głowy, karku, ramion oraz rąk. Następnie masowane jest ciało i na końcu zostaje opracowana twarz. Masaż ten oddziałuje
zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną. Zapewnia głęboki relaks i poczucie błogostanu. Pozwala zregenerować siły witalne
oraz odzyskać harmonię ciała, ducha i umysłu. Wskazany zwłaszcza dla osób zestresowanych i przemęczonych. Abhayanga
zalecana jest w celu zapewnienia długiego i zdrowego życia. Zastosowany olej działa odżywczo na skórę głowy oraz
rewitalizująco na włosy.

Mielno Holiday Apartments
ul. Gen. Stanisława Maczka 34
76-032 Mielno - Unieście
tel. 94 732 86 00
www.mielnoholiday.pl

Filozofią Naszego SPA jest holistyczne podejście do każdego
Gościa. W sposób indywidualny dobieramy ofertę do Państwa

potrzeb i oczekiwań, abyście czuli się u nas wyjątkowo.
Zapraszamy do kontaktu z recepcją.

tel. 94 732 86 00

MASAŻ CIAŁA I TWARZY CIEPŁYMI KAMIENIAMI | 90 min | 230zł
MASAŻ PLECÓW I TWARZY CIEPŁYMI KAMIENIAMI | 45 min | 120zł
Masaż łączy naprzemienną pracę manualną z ciepłymi kamieniami. Ciepło przenikające z kamieni do tkanek poprawia krążenie,
dotlenienie oraz uruchamia procesy detoksykacji. Masaż doskonale zmniejsza napięcie i bóle mięśniowe. Regeneruje i obniża
przewlekłe uczucie zmęczenia. Masaż głęboko relaksuje, przywraca stan psychicznej i fizycznej równowagi.

MASAŻ CIAŁA NA ŚWIECY | 60 min | 180zł
MASAŻ PLECÓW NA ŚWIECY | 25 min | 90zł
Wykonywany jest przy użyciu na ciekłego wosku z palącej się świecy. Świeca jest mieszanką masła shea, oleju ze słodkich
migdałów, sojowego i jojoba oraz olejków eterycznych. Składniki te intensywnie nawilżają, odżywiają skórę oraz pozostawiają
ją aksamitnie gładką. Dodatkowo przyjemny zapach świecy działa kojąco na nasze zmysły.

MASAŻ RELAKSACYJNY Z AROMATERAPIĄ | 75 min | 170zł
Relaksacyjny masaż ciała na ciepłym oleju z delikatna nutą zapachową, łagodzącą i kojącą ciało oraz zmysły. Połączenie
masażu z aromaterapią doskonale wyciszy i obniży poziom nagromadzonego stresu.

MASAŻ KLASYCZNY CIAŁA | 60min | 140zł
MASAŻ KLASYCZNY PLECÓW | 25 min | 70zł
Masaż dotlenia i odżywia tkanki. Zwiększa elastyczność i doskonale rozluźnia napięte mięśnie.

REFLEKSOLOGIA STÓP | 50 min | 120zł
To naturalna metoda pobudzająca organy, narządy i gruczoły do pracy oraz przywracająca balans w organizmie. Polega na
„chodzeniu kciukiem” po reflaksach zlokalizowanych na stopach.

INDYJSKI MASAŻ GŁOWY, KARKU I BARKÓW | 30 min | 100zł
Wykonywany na naturalnym, ciepłym oleju. Poprzez stymulację punktów Marma tzw. punkty życiowej witalności
przywracamy równowagę w ciele na każdej płaszczyźnie. Masaż koji i przywraca wewnętrzny spokój. Zalecany przy bólach
karku, migrenach, bezsenności i ogólnym przemęczeniu. Pozwala uwolnić się od napięć i długotrwałych, negatywnych emocji.
Zastosowany olej działa odżywczo i na skórę głowy oraz rewitalizująco na włosy.

MASAŻ CZĘŚCIOWY BAŃKĄ CHIŃSKĄ | 30 min | 90zł
Masaż poprawia krążenie i przyspiesza usuwanie toksyn. Wspomaga redukcję cellulitu oraz wygładza i ujędrnia.

ŚWIAT MASAŻY LIDII
 

OFERTA MASAŻY DOSTĘPNA CODZIENNIE W GODZINACH 9:00 - 16:00 (ZAPISY W RECEPCJI)



MASAŻ PLECÓW BAMBUSAMI I MIOTEŁKAMI | 25 min | 80zł
Pałeczki bambusowe bogate są w krzem. Podczas masażu tworzą potencjał elektryczny.

Masaż pobudza i doenergetyzowuje cały organizm. Rozluźnia napięte mięśnie i uelastycznia skórę.
Wykonywany jest na ciepłym oleju kokosowy.

PIELĘGNACJA CIAŁA
UDVARTANA | 90 min | 250zł
To „masaż pudrowy”, który rozpoczyna peeling ciała na bazie sproszkowanych ziół
ajurvedyjskich. Pierwszy etap usuwa martwy naskórek i przygotowuje skórę do lepszego wchłonięcia oleju sezamowego z
ziołami. Masaż stymuluje przemianę materii w komórkach oraz usprawnia krążenie krwi i limfy. Wspomaga odtruwanie
organizmu z toksyn i nadaje skórze zdrowego blasku. Zabieg wykazuje działanie ujędrniające. Wskazany jest w kuracjach
odchudzających i redukcji cellulitu. Pozostawia skórę jedwabistą.

ZABIEG NA CIAŁO | 75 min | 220zł – peeling, maska, wmasowanie kremu/oleju
Zabieg rozpoczyna peeling ciała, który złuszcza martwy naskórek i przygotowuje skórę do lepszego wchłaniania składników
aktywnych z zastosowanych po nim preparatów. Następnie na ciało zostaje nałożona maska. Kolejnym etapem zabiegu jest
wzięcie kąpieli i wmasowanie kremu/oleju w zależności od zabiegu.

PEELING CIAŁA | 25 min | 110zł
Złuszcza martwy naskórek, poprawia ukrwienie i koloryt skóry. Przeznaczony dla każdego rodzaju skóry.

PIELĘGNACJA TWARZY, SZYI I DEKOLTU / MASAŻ TWARZY, SZYI I DEKOLTU | 25 min | 80zł
Przyjemny i relaksacyjny masaż poprawiający dotlenienie, sprężystość oraz elastyczność skóry.Cera nabiera blasku.

MASAŻ TWARZY ZIMNYMI KAMIENIAMI 20 min – 70zł
Masażu wokół delikatnych powierzchni oka w celu zmniejszenia obrzęku oraz cieni pod oczami. Przywraca świeży i zdrowy
wygląd skóry twarzy.

PEELINGI
 

PEELING KAWITACYJNY, MASAŻ, MASKA | 50 min | 170zł
PEELING KAWITACYJNY Z MASKĄ | 40 min | 120zł
Peeling twarzy, masaż oraz odpowiednio dobrana maska lub peeling twarzy z samą maską.

PEELING KAWITACYJNY | 20 min | 70zł
Peeling twarzy do każdego rodzaju cery.

MASAŻ PLECÓW | 20 min | 50 zł
Masaż plecków na owocowym maśle shea.

MASAŻ DŁONI I STÓP | 20 min | 50zł
Masaż dłoni i stóp na owocowym maśle shea.

OFERTA DLA NAJMŁODSZYCH - OWOCOWY RAJ
*Zabiegi wykonywane są w obecności rodzica lub opiekuna dziecka.

USŁUGI DODATKOWE
ŚWIECOWANIE USZU | 30 min | 70zł
Naturalny zabieg oczyszczający uszy z nadmiaru woskowiny. Wskazany przy szumach w
uszach, problemach z zatokami, migrenie i przeziębieniu.

FOTEL MASUJĄCY Z OKŁADEM BOROWINOWYM | 20 min | 35 zł
 
OKŁAD BOROWINOWY | 20 min |  30zł
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