
HOLIDAY SPA | 60 min | 170zł
Ty wybierasz i decydujesz.
Pakiet wyjątkowy, bo tworzysz go sam w odpowiedzi na własne oczekiwania i potrzeby. Terapeuta skonsultuje i pomoże
zweryfikować Twoje życzenia odnośnie czasu i rodzaju wybranych zabiegów.

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

ŚWIAT MASAŻY ZBIGNIEWA
 

OFERTA MASAŻY DOSTĘPNA CODZIENNIE W GODZINACH 17:30 - 21:00 (ZAPISY W RECEPCJI)

MASAŻ BURSZTYNOWY | 60 min | 150zł
Autorski, głęboko odprężający masaż który tworzą wyjątkowe połączenia arabskich zapachów, cząstek bursztynu i zioła.
Idealnie relaksuje zmysły i rozpieści skórę. Złote cząsteczki działają odmładzająco, jednocześnie sprawiają że skóra staje się
jędrna oraz nabiera blasku.

RYTUAŁ BOROWINOWY | 60 min | 170zł
Bogaty seans pielęgnacyjny ze specjalnie dobranymi olejkami lub masłem shea z okładem borowinowym. Uzupełnieniem
terapii jest odprężający masaż głowy z akupresurą stóp. Rytuał sprzyja przywróceniu równowagi, zwiększa witalność, pobudza
i regeneruje. Zalecany dla osób mających bóle reumatyczne i nawracające kontuzje.

RYTUAŁ SPA NA STOPY | 50 min | 130zł
Stopy to bardzo ważna część ciała. Dźwigają ciężar codziennej pracy i niosą nas przez całe życie. Warto więc zadbać by były
zdrowe, zadbane i odprężone. Masaż stóp koi ból, zmęczenie oraz świetnie relaksuje i poprawia humor. Na rytuał składają się:
kąpiel stóp, peeling, maska na stopy, masaż oraz akupresura stóp.

SYMFONIA RELAKSU | 60 min | 150zł
Niezwykle przyjemny i doskonale relaksujący masaż całego ciała z wykorzystaniem rozgrzanych kamieni bazaltowych, które
idealnie wyszlifowane są naturalnie przez morskie fale okalające egzotyczne wyspy Hawaje i Bali. Masaż wulkanicznymi
kamieniami odpręża, wycisza i regeneruje. Pomaga pozbyć się stresu oraz niweluje jego skutki. Rozluźnia napięte mięśnie,
regeneruje je, likwiduje ból. Zbawiennie wpływa na skórę, pomaga zwalczać cellulit i ujędrnia. Przyśpiesza krążenie krwi oraz
limfy, dzięki czemu skóra jest lepiej dotleniona i odżywiona, a organizm oczyszcza się z toksyn.

RELAX W PIGUŁCE | 30 min | 80zł
Ekspresowy masaż relaksacyjny podczas którego masażysta skupia się na tylnych partiach ciała. Błoga chwila relaksu po
wyczerpującym dniu, dedykowana każdemu komu potrzeba szybkiego odprężenia. Relax w pigułce jest bardzo dobrą bazą dla
polecanych poniżej, dłuższych zabiegów.


