


   

                                                                   
    

                                                                
     
      

2.                                                   Królewski Rytuał dla par          
     
       

  

90 min. 2 osoby:    490 zł

  540 zł

                                                             
     

  270 zł

6.                                                   Rytuał Bali        
     

80 min. 1 osoba:    240 zł

3.                                                   Rytuał Zanzibar       
     

120 min. 1 osoba:    320 zł
120 min. 2 osoby:    580 zł

´K

´The royal ritual for couples´ 
´Kunglig ritual för par´

210 zł
  380 zł

  490 zł

Bali Ritual
Bali Ritual

80 min. 2 osoby:    430 zł

ZanzibarRitual
Zanzibar Ritual

´H                                                                                                                                   

                                                                   
                                                                     

8.                                                 Rytuał Detoksykacyjno-nawilżający                   
    

80 min. 1 osoba:    280 zł
´Detoxification and moisturizing´ ritual                                                                                   

    ‚Avgiftning och fuktgivande’ ritual
                                                                   

    
  310 zł

                                                                 

Rytuał składa się z pełnej aromatu kąpieli we dwoje w mleku z płatkami róż oraz masażu naturalnym kaszubskim 
miodem. To doskonały sposób na wspólną przyjemność po której skóra będzie odżywiona, mięśnie rozluźnione a 
umysł wyciszony.

Nawilżający Rytuał Bali rozpoczyna się drobnym , delikatnym peelingiem na całe ciało o zapachu kwiatu jaśminu. 
Następnie na całe ciało nakładana jest żelowa maska nawilżająca i odżywiająca , po której następuje 
przemasowanie delikatnym jedwabnym olejem Bali.

Egzotyczna ceremonia Zanzibar rozpoczyna się cukrowym peelingiem na całe ciało. Następnie nakładana jest 
otulająca maska o kremowej konsystencji i relaksującym zapachu. Dopełnieniem zabiegu jest masaż calego ciała 
wykonywany na delikatnym kremie, który doskonale odżywi i zregeneruje skórę oraz otuli ją pięknymi aromatami.

Rytuał głęboko detoksykujący rozpoczyna się peelingiem który usuwa martwy naskórek,oraz nałożeniem maski o 
przyjemnym ziołowym zapachu. Na zakończenie przemasowanie ciała aromatycznym olejem. Polecany do skóry 
delikatnej, wymagającej oczyszczenia.

  640 zł

80 min. 2 osoby:    490 zł
  540 zł

                     
                                                                      

310 zł
540 zł

                                                               
     
      

  350 zł
  640 zł

                                                       
     
      

  270 zł
  470 zł

  
�� Kaschubian strawberry picking´ ritual

             
        

  

    
   

    
   

�� NJO� � QFST� 
�� NJO�   � QFST�

��� NJO� � pers� 
��� NJO�   � pers�

��� NJO� � QFST� 
��� NJO�   � QFST�

�� NJO� � QFST� 
�� NJO�   � QFST�

�� NJO� � QFST� 
�� NJO�   � QFST�

�� NJO� � QFST� 
�� NJO�   � QFST�

�� NJO� � QFST� ��� [� 
�� NJO�   � QFST� ��� [�

�� NJO� � QFST� 
�� NJO�   � QFST�

  
 

   

          
         

        

  

                
              

        

          
         

        

             
        

  

              
             

        

              
         

        

             
            
            

                 
            

     

              
         

        

           
           

     

              
             

          

                
              

        

              
            

       

  

             
      

  

            
       

��   �

               
               

  

               
               

  

       
   

 

        
        

     

�� #FIBOEMJOH NFE $JEFS � riktad till herrar

           
           

 

       
  

�� #FIBOEMJOH NFE MFSB PDI BMHFS
    
   

          
             

              
              

 BTDIVCJBO TUSBXCFSSZ QJDLJOH} SJUVBM
}

                 
            

     

   

              
             

          

  BNNBN} SJUVBM

              
              

      

   5IF SPZBM SJUVBM

            
       

  �� Närande behandling - NYHET
/PVSJTIJOH SJUVBM

              
             

          

�� )BNNBN behandling

�� ,VOHMJH behandling

            
       

Havtorn behandling - NYHET
   4FB CVDLUIPSO SJUVBM

               
               

  

�� 5BMBTPUFSBQJ - behandling med havsmynta 
5IBMBTTFUIFSBQZ � NJOU USFBUNFOU TFB 5IBMBTTPUFSBQJ � 

            
              

         

    }5IF TUSFOHUI PG $FEBS} SJUVBM

            
                

  

    }.VE BOE BMHBF} SJUVBM

Behandligen börjar med en värmande skalning. Sedan appliceras en lermask av alger på hela 
kroppen och avslutas med att smörja kroppen med olja med lukt av rosmarin och ingefära.

WIENIAWA SPA RITUALS

              
            

    

            
              

         

           
              

    

Detta är en unik fuktgivande duo, som innehåller ett avkopplande bad i aromatiskt salt och en avkopplande 
massage med varmt sheasmör och jordgubbar. Idealisk uppsättning behandlingar som regenererar 
kroppen och stärker dess immunitet.

Alger rengör huden och stimulerar blodcirkulationen, masken rensar till 100% kroppen från 
mikronismer och mineraler avgiftar kroppen och tar bort överskott av vatten från cellulitvävnader och 
minskar fettavlagringar. Oljan ger näring till kroppen och förbättrar hudstrukturen.

Behandlingen är tillägnad män. Behandlingen börjar med sockerfast sockerskalning. 
Sedan appliceras en närande mask på hela kroppen varefter kroppen slipas med olja baserat på 
aromen av cederträd och peppar.

Exotisk ceremonin börjar med en sockerskalning på hela kroppen. Därefter appliceras en närande 
mask med en avkopplande lukt. Behandlingen kompletteras av en helkroppsmassage utförd med smör 
som kommer att ge huden näring, regenererar den och efterlämnar en vacker doft.

Grundlig hudrengöring i ett ångrum börjar med att hela kroppen skalas med en skalningshandske 
innehållande svart tvål. Nästa steg är hudrengöring och applicerig av marockansk lera. Behandlingen 
avslutas med smörjning och kroppsmassage med varm arganolja.

3FOHÚSJOH PDI FYGPMJFSBOEOJOE BW ÚWFSIVEFO J IFMB LSPQQFO NFE TBOE FMMFS 
TPDLFSTLBMOJOH, behandlingen BWTMVUBT NFE NBTTBHF JOOFIÌMMBOEF PMKB NFE HVMEQBSUJLMBS�

etaris               
          

   

               
          

   
rning av

-VHO PDI SP PDI BWLPQQMJOH ��� &O CFIBOEMJOH NFE BOWÊOEOJOH BW OBUVSMJHB WFH LB PDI 
FLPMPHJTLB QSPEVLUFS� CÚSKBS NFE SFOHÚ  IFMB LSPQQFO NFE FO BSPNBUJTL 
QFFMJOH� IFMLSPQQTNBTTBHF NFE IBWUPSOTPMKB�

 Behandlingen 
Avslutas med  



3.                                                   Żurawinowe nawilżenie          
    Cranberry hydration
     Cranberry hydratisering

80 min.    250 zł

RYTUAŁY SAUNOWE / SAUNA RITUALS
1.                                  Dotyk Cytrusa / Mroźny powiew   
    

do 50  min. 

2.                                  Moc Herosa / Odchudzający  "Hot Fit"   
    

do 50  min. 

Citrus touch / Cold waft of freshness                                                                                    
    En touch av citrus / Frostig anderdräkt

Hero power / Slimming „Hot Fit”                                                                        
Effekt hjälte / Bantning „Hot Fit”

- 2 osoby 
- 3 osoby
- 4 i więcej /max. 6/

90 zł / 45 zł/os.
120 zł / 40 zł/os.

35 zł/os.

- 2 osoby 
- 3 osoby
- 4 i więcej /max. 6/

120 zł / 60 zł/os.
150 zł / 50 zł/os.

40 zł/os.

Zabieg nawilżający i regenerujący dla skóry suchej. Aromatyczny żurawinowy peeling odżywia skórę dzięki 
zawartości witamin A, E i C.  Subtelny masaż peelingiem łagodnie pobudza skórę do regeneracji. Zabieg jest 
zakończony przemasowaniem całego ciała na bazie olejku żurawinowego.

   

                                                                   
    

  350 zł
                                                                   640 zł

                                                                  
    

  350 zł
                                                                   640 zł

                                                                  
    

  350 zł
                                                                   640 zł

                                                                  
    

  350 zł
                                                                   640 zł

3.                                  Ruska Bania   
    

do 30  min. 45 zł
Russian banya                                                                      
Ryska bany

- 2 osoby 
- 3 osoby
- 4 i więcej /max. 6/

60 zł / 30 zł/os.
75 zł / 525 zł/os.

20 zł/os.

40 min.      95 zł

AROMATYCZNE PEELINGI CAŁEGO CIAŁA

DERMOMASAŻ - MASAŻ  WYSZCZUPLAJĄCO MODELUJĄCY

do 25 min.    90 zł
do zabiegu       70 zł

55 min.     130zł
5 zabiegów  650 zł    550zł

5 zabiegów  475 zł    400zł
10 zabiegów  950 zł    760zł

10 zabiegów  1300 zł    1040zł

Uda + pośladki
                                                                                   Thighs + Buttocks 

Lyckas + Bakre

Uda + pośladki + brzuch                                      
Thighs + Buttocks + abdominal site                                                                                    
 Lyckas + Bakre + Mage

DE LUX RITUALS (bath + peeling + massage)

        

    

      

                                                                                        

        

          50 min.      195 zł

      
                                                                                        

        

         50 min.      195 zł

                                                                              
                                                                                        
        

         50 min.      230 zł

RTREATMENTS FOR PREGNANT WOMEN

  

      
                                                                                        
        

          25 min.      130 zł

      
                                                                                        

          25 min.      110 zł

TREATMENT FOR CHILDREN

EP ��� NJO� � QFST� 
EP ��� NJO�   � QFST�

EP ��� NJO� � QFST� 
EP ��� NJO�   � QFST�

EP ��� NJO� � QFST� 
EP ��� NJO�   � QFST�

EP ��� NJO� � QFST� 
EP ��� NJO�   � QFST�

   	     

�� "OUJ�"HF CFIBOEMJOH � UFSBQJ NFE vinddruvor

         
   

      �� 'öSZOHSBOEF behandling - Uryffel behandling

              
               

             

�� "OUJDFMMVMJU CFIBOEMJOH � GSJTL BQFMTJO

             
           

             
            

      "OUJ�DFMMVMJUF SJUVBM � PSBOHF SFGSFTINFOU

      "OUJ�"HF SJUVBM � HSBQF UIFSBQZ

Behandling för alla hudtyper - anti-åldrandet. En idealisk lösning för alla som effektivt vill förhindra 
hudens åldrande och bekämpa dess symtom.

      3FKVWFOBUJOH SJUVBM � USVõF UIFSBQZ
              

               
             

             
            

      .PJTUVSJ[JOH SJUVBM � KVJDZ UFNQUBUJPO �XBUFSNFMPO�

            
             
    

            
             
    

BEHANDLINGAR FÖR GRAVIDA KVINNOR

�� ,SPQQTCFIBOEMJOH v.PU CSJTUOJOHBSw
       

             
          

Behandlingen börjar med Repair Gelu som masserar utvalda delar av kroppen som har förmågan att 
tränga in i hudens djupa lager. Sedan utförs en mild massage på SOS Skin cream, som perfekt återfuktar 
och skyddar mot bristningar, förbättrar blodcirkulationen i huden på magen, brösten och skinkorna

�� Återfuktande kroppsbehandling
 )FMLSPQQTQFFMJOH

�� "TJLUTNBTTBHF )ZESBUJOH 'BDF
6OHEPNT IÊNMJHIFU � -BSFOT

BEHANDLINGAR FÖR  BARN

�� $IPLMBENBTTBHF
  $IPDPMBUF NBTTBHF

�� 'SVLUNBTTBHF
  'SVJU NBTTBHF

�� Återfuktande behandling - saftig frestelse "vattenmelon"

Underbar behadling med molon extrakt med magnifik arom, förbättrar hudens kondition. 
      

    
Intensiv återfuktar och vitaliserar huden. Behandlingen nytjar melonens extrakt som är rik på 
grundäme och vitamin C.

      
  
  (CBE � QFFMJOH � NBTTBHF

  
  BEHANDLING DE LUXE

%FO IBS FO TUBSL GÚSZOHSBOEF PDI BOUJPYJEBOUFGGFLU� .JOFSBMFOT SJLFEPN HÚS BUU IVEFO GÚSCMJS FMBTUJTL 
SFHFOFSFSBE PDI CFIÌMMFS FUU IÊMTPTBNU VUTFFOEF� &UU WBSNU CBE NFE FO EFMJLBU MVLU VUKÊNOJOHTLBMOJOH PDI 
FO MZYJH NBTTBHF LPNNFS BUU ge dig känsla BW MZY PDI EKVQ BWLPQQMJOH�

"OUJ �DFMMVMJUUFSBQJ TPN TZGUBS UJMM BUU GÚSOZB TUJNVMFSB PDI TUÊSLB WÊWOBETTQÊOOJOHFO, behandlingen 
GÚSCÊUUSBS IVEFOT GBTUIFU PDI FMBTUJDJUFU KÊNOBS VU PDI GÚSIJOESBS ÌUFSGBMM BW �PSBOHF IVE�



                                                                                                
     

                                                                                          
                                                                                                                                                                                             
    

 
                                                                                  
    

  

50 min.    170 zł
25 min.       95 zł

50 min.    160 zł

25 min.       
 50 min.     

100 zł
180 zł

                        
        

50 min.    210 zł
    250 zł80 min. 

25 min.       90 zł

      

                                   
                                                                                         

                          
                                                                                         

       

                       
                                                                                                                                                                
       

                
                                                                   

                                                                                                                                          
       

                                       
                                                                                                 

                         
                                                                                      
        

      
                                                                                      

        

               

                                                                                          

        

do 25 min.      110 zł

       95 zł25 min.

25 min.      95 zł

    180 zł
    330 zł

      
                                                                                        
        

          50 min.      190 zł

                       
      

 
                                                                         
    

25 min.       
 50 min.     

100 zł
180 zł

25 min.       100 zł

                                                                    
                                                                                                                                          
       

    180 zł
    330 zł

    180 zł
    330 zł

    230 zł
    430 zł

    180 zł
    330 zł

    180 zł
    330 zł

      
                                                                                      

50 min.       160 zł
       

     

   �� NJO� � QFST�
 � QFST�

   �� NJO� � QFST�
 � QFST�

   �� NJO� � QFST�
 � QFST�

   �� NJO� � QFST�
 � QFST�

   �� NJO� � QFST�
 � QFST�

   �� NJO� � QFST�
 � QFST�

41"."44"(& � 41" ."44"(&4
�� Avkopplande massage
 3FMBYJOH NBTTBHF
 

  
 $MBTTJD NBTTBHF
 

  �� ,MBTTJTL NBTTBHF

�� 4QPSU NBTTBHF � TQPSUNBTTBHF NFE JTCJUUBS
 4QPSUT NBTTBHF�*ESPUUUTNBTTBHF
 
�� #BOUOJOHTNBTTBHF
 .BTTBHF TMJNNJOH EPXO
 

�� .BTTBHF NFE varma stenar
 8BSN TUPOF USFBU
 
�� .BTTBHF NFE LVOHMJH CBNCV
 .BTTBHF CBNCPP SPZBM
 

  
  
    

   
$SFBN NBTTBHF

�� Massage med varm choklad
 8BSN DIPDPMBUF NBTTBHF
 

  
    
 

�� "SPNBUJTL IFMLSPQQTNBTTBHF
"SPNBUJD XIPMF CPEZ NBTTBHFT

��� .BTTBHF NFE varm BSHBOPMKB
     
 

.BTTBHF XJUI XBSN "SHBO 0JM

         

             
           

��� Massage med naturlig bärnsten NYHET
    

��� .BTTBHF NFE LJOFTJTL LPQQ
    

��� +BQBTL BOTJLUTNBTTBHF ,PCJEP 
    

��� "SPNBUJTL IFMLSPQQTNBTTBHF NFE LPLPTPMKB

'BDJBM NBTTBHF PS NBTTBHF JT NBEF XJUI HMBTT CBMMT
 

��� Ansiktsmassage el massage med glasbollar

)FBE BOE FBST NBTTBHF 
��� Huvud och öronmassage

-BWFOEFS GPPU NBTTBHF 
��� Fotmassage med lavendel

�� 3FHFOFSJOHTNBTTBHF - 404 NYHET

IBSN PG B 7J[JFS} � BSPNBUJD XIPMF CPEZ NBTTBHF XJUI DPDPOVU PJM

.BTTBHF XJUI OBUVSBM BNCFS

.BTTBHF XJUI $IJOFTF DVQ

-JGUJOH ,PCJEP GBDF NBTTBHF
NYHET

Peter Kvist



ILLUMINATING RADIANCE FACIAL THALGO                                    50 min.    195 zł

PURETE CLEANSING TREATMENT   THALGO                                   50 min.    195 zł

AQUARELLE  THALGO                                    50 min.    195 zł

BEAUTY HYDRATION RITUAL THALGO                             50 min.    195 zł

SKIN RESONANCE  COMFORT ZONE                                      
Łagodzący, ochronny przywracający równowagę zabieg dla skóry wrażliwej, 
podatnej na zaczerwienienia, a także o kruchych naczyniach krwionośnych. 
Wspomaga naturalne mechanizmy obronne oraz tonizuje nadreaktywny układ krwionośny skóry.

50 min.    180 zł

HYDRAMEMORY COMFORT ZONE                        
Zaawansowany system zawarty w preparatach oraz składniki aktywne takie jak: 
trehaloza, baobab, kwas hialuronowy  przywracają  skórze równowagę hydrolipidową, 
zapobiegają utracie wody i poziomu nawilżenia oraz tworzą ochronny �lm na skóze

50 min.    210 zł

SUBLIME SKIN  COMFORT ZONE                  
 Ekskluzywny zabieg anti- aging, którego głównym zadaniem jest aktywny lifting 
w oparciu o technologię ARCHI- LIFT stymulującą trzy warstwy skóry: naskórek, 
skórę właściwą i tkankę podskórną. To kompletny system korygujący oznaki 
starzenia skóry: aktywuję odnowę komórkową, działa stymulująco
 i ochronnie na strukturę białek, wypełnia zmarszczki.

50 min.    320 zł

                         50 min.     195 zł

4.

5.

6.

7.

7.

8.

9.

 30 min.     100 zł

50 min.     250 zł

      

do 60 min.     350 zł

                                              
          Cavitation peeling / additionally to other treatment
            Kavitationpeeling behandling

   
   

                       
   

                                                          
   

                                              
          Cavitation peeling + mask + krem
       Kavitaionpeeling plus mask plus kräm     

                                                               
           Sonophoresis peeling + ampoule
            Sonoferosis peeling plus ampull

50 min.    180 zł

100 zł

55 zł

30 min.    120 zł

30 min.    150 zł

do 40 min.    150 zł

ANSIKTSBEHANDLINGAR FÖR KVINNOR OCH MÄN

     �� ,0-"(&/ #&)"/%-*/( -*�5*/( '"$& -"3&/4
        

       
   

�� 'ÖRNYANDE BEHANDLING
         

       
     

       �� ,0-"(&/ #&)"/%-*/( ):%3"5*/( '"$&� -"3&/4
       

           
     

             
           

       

         
           

      

           
            

       

           
            

       

         
           

      

             
       

     

        
        

   

�� #&)"/%-*/("3 36/% ÖGON
        

    

�� %*".&/5 .*,30%&3."#3"4*0/  .&% "-(."4,
  
   

  %JBNPOE .JDSPEFSNBCSBTJPO .JDSPEFSN

   
 %JBNPOE .JDSPEFSNBCSBTJPO CFGPSF DPTNFUJD USFBUNFOU
 .JDSPEFSNBCSBTJPO UJMMÊHHTCFIBOEMJOH UJMM BOESB CFIBOEMJOHBS

   

��� KAVITATIONPEELING

��� 1&&-*/( KAVITATIONPEELING  
 $BWJUBUJPO QFFMJOH � DSFBN
 ,BWJUBUJPOQFFMJOH QMVT LSÊN

��� .IKRODERMABRASION BEHANDLING

     

   KAVITATION    Ä ��� 1&&-*/(         � ."4, � ,3 .

     

Lyftande behandling, avsedd för personer som störs av fina rynkor samt slapp och uttorkad 
hud. Tack vare användningen av biopeptidkomplex tillsammans med hyaluronsyra får huden en 
effektiv terapi mot åldrande tecken.

         
       

     

Regenererande lyftbehandling starkt. Det första steget är rening, följt av kavitationskalning, 
sonophoresis eller mikrodermabrasion. Nästa steg är appliceringen av den bionära ansiktsmask, 
varefter huden är fuktig, utjämnad, ljusare och får ny glans.

Behandlingen är idealisk för huden som behöver långvarig hydrering, känsla av komfort och 
mjukhet. Biopeptidkomplex, kollagen och hyaluronsyra kommer att få huden att återfå strålande 
glöd och antioxidanteffekt kommer att bromsa hudens åldringsprocess.

Belysande skönhetsbehandling för alla hudtyper, behandlingen är utformad för att återfukta, ge 
näring, smidigthet och uppdatera överhuden, behandlingen tar bort tecken på trötthet och 
återställer huden med ett friskt och strålande utseende.

Rengöring speciellt utvecklad för en ung hud som är benägen till hudkammar. 
Behandlingen är utformad för att rengöra huden på porer, släta och uppdatera överhuden, 
minska synligheten hos porerna och återställa naturlig hudbalans.

Undernärd hud med en dålig hydratiseringsnivå visar att huden är i dåligt skick och ser trött ut. 
Behandlingen är avsedd för hudvård som kräver näring och förbättrar mikrocirkulation i 
blodkärl, som också är lämpliga för problemet med vattenpåsar under ögonen.

Behandlingen är avsedd för huden som är i behov av hydrering, eliminerar känslan av 
hudsträckning och kompletterar brist på vatten i överhuden. Exklusiva ingredienser inneslutna i 
kapslar remineraliserar varje cell i överhuden.

En fuktgivande behandling för ögonområdet, behandlingen för känslig hud runt 
ögonen, fuktar, utjämnar små rynkor och eliminerar skuggor under ögonen.

��� 40/0'03&4 � ".16-- � ,3Ä.

� ,3Ä.



40 min.      95 zł

AROMATYCZNE PEELINGI CAŁEGO CIAŁA

 
        

    165 zł
       110 zł

 

DERMOMASAŻ - MASAŻ  WYSZCZUPLAJĄCO MODELUJĄCY

do 25 min.    90 zł
do zabiegu       70 zł

55 min.     130zł
5 zabiegów  650 zł    550zł

5 zabiegów  475 zł    400zł
10 zabiegów  950 zł    760zł

10 zabiegów  1300 zł    1040zł

Uda + pośladki
                                                                                   Thighs + Buttocks 

Lyckas + Bakre

Uda + pośladki + brzuch                                      
Thighs + Buttocks + abdominal site                                                                                    
 Lyckas + Bakre + Mage

 
        

    165 zł
       110 zł

 
        

    165 zł
       110 zł

  
                                   

    

                                   
    

50  min. 

                                                                 

                                                                 

                                   
    

30  min. 
                                                                 

SPA BATHS

                                   
    

50  min. 
                                                                 

 
        

    165 zł
       110 złBath in aromatic salt soaked in oil     

 
   

  

40 min.    150 zł

40 min.      105 zł

do 25 min.    90 zł
do zabiegu       70 zł

55 min.     150zł

                                                                                   

                                                                                   

 
    

4. Aromatyczny peeling całego ciała 
     solny, aromatyczny, bursztynowy                                           
     An aromatic peeling of the whole body - salt, aromatic, amber
       En aromatisk peeling av hela kroppen - salt, aromatisk, gul

TREATMENTS FOR BODY

 
   

do 25 min.    100 zł
do zabiegu       80 zł

        
  

        
  

        
  

        
  

KROPPSBEHANDLINGAR

�� 4BUJOLSPQQ
}4BUJO #PEZ} USFBUNFOU
 ,SPQQTCFIBOEMJOH w4BUJO LSPQQw

                   &YQSFTTLSPQQTCFIBOEMJOHFO CFTUÌS BW BUU TLBMB IFMB LSPQQFO PDI den

�� "romatisk helkropps peeling
"O BSPNBUJD QFFMJOH PG UIF XIPMF CPEZ 

        

�� %FSNPNBTTBHF

-år � TLJOLPSOB

Lår + skinkorna � NBHF

5IJHIT � #VUUPDLT 

5IJHIT � #VUUPDLT � BCEPNJOBM TJUF
 

     
   

#"456 #&HANDLINGAR � 4"6/" 3*56"-4
�� 5ouch av citrus / Frostig anderdräkt
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�� 3ZTL CBOZ

�� )FSPTFOT TUZSLB FMler   #BOUOJOH �)PU 'JU�
)FSP QPXFS � 4MJNNJOH v)PU 'JUw

3VTTJBO CBOZB
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�� #FIBOEMJOH �(SFZ|T” TJOFO
   3JUVBM �4FOTFT PE (SFZ�

41"#"%

8JOF CBUI 
�� Vinbod     

  
    

   
      
     

max 25 min / 2 pers
max 25 min / 1 pers

max 25 min / 2 pers
max 25 min / 1 pers

     

max 25 min / 2 pers

max 25 min / 2 pers
max 25 min / 1 pers

max 25 min / 1 pers

   ��   
   #BUI JO NJML

Mjölkbad

  
�� Ölbad

#FFS CBUI

�� Bad i aromatiskt salt indränkt i oljor

massera

&YQSFTTLSPQQTCFIBOEMJOHFO CFTUÌS BW IFMLSPQQTQFFMJOH PDI UJMMÊNQOJOH BW MÊNQMJH 
QSFQBSBU

Peter Kvist

Peter Kvist

Peter Kvist



 

6. Pachy                                                                                                              
     Underarms                                                                                                                                                              
      Armhålor

7. Plecy / klatka piersiowa                                                                  
     Back / chest                                                                                                                                                              
      Rygg / Ögonkosmetika

8. Bikini brazylijskie (tylko pastą cukrową)                                          
     Brazilian bikini (only sugaring )                                                                                                                                                              
      Brasilianischen Bikini (nur zuckern ) 

                                      

 

2. Łydki                                                                                                                 
     Lower leg                                                                                                                                                                 
      Vader

3. Uda                                                                                                                  
     Upper leg                                                                                                                                                                 
      Lår

4. Bikini                                                                                                               
     Bikini                                                                                                                                                              
      Bikini linje

5. Ręce                                                                                                                 
     Arms                                                                                                                                                              
      Händer

WOSKOWANIE / DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ

do 40 min.      65 zł

do 40 min.      80 zł

do 60 min.   50 zł

do 40 min.   50 zł

do 30 min.   40 zł

do 40 min.  80 - 140 zł

do 40 min.   90 zł

                                      

5*--ÄGGS BEHANDLINGAR
�� Handpeeling och parafinbehandling för händer

�� Ögonbrynsreglering med henna

"#$ 41"

        

        

          

   
         

            
   

      
  

       
    

        
        

   
        

  
         
      

     

�� [� 

�� [�

För din välbefinnande och maximal komfort under din vistelse 
och behandlingar rekommenderar vi:

          

       

     

          

        

     

        
   

       
        

    

       
        

    

          
  

       
        

    
          

  

           
       

         

Kom till spa mottagningen 5 - 10 minuter före den planerade 
behandlingen

        

     

           
       

         

          
  

       
        

    

         
   

        

   

        
    

Innan behandlingen påbörjas ta av aventuella smycken och 
klockor 

Ta med badtofflor för din bekvämlighet

Inför massage rekommederar vi att basta, huden kommer lättare 
att svara på behandlingen.

För din egen säkerhet informera spaavdelningen om din 
hälsostatus och om du är under pågående medicinsk behandling 
eller planeras för en sådan.

Att komma för sent till behandlingen kommer att förkorta tiden för 
beandling p.g.a. förseningen.

           
       

         

           
       

         

Avbokning av en bokad beandling är möjligt seast 5 timmar före den 
planerade behandlingstiden. Om reservationen inte avbryts vid den 
givna tiden kommer du att debiteras 100% av behandlings kostad.

Peter Kvist
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Peter Kvist

Peter Kvist



           
        

        
         

            
        

        
          

            
        

        
          

En härlig behandling där det mjuka och varma vattnet skopas och sköljs över
kroppen följt av en helkroppsscrub, lödderinpackning och avslutningsvis en

avslappnande massage. Behandlingen förebygger muskelspänningar i hela kroppen, 
skrubb med skrubbhandske tar bort döda hud celler, den ökar blodcirkulationen.

Peter Kvist

Peter Kvist
Kosmetik, behandlingsrum för par, bastu, massage, spabehandlingar 

Peter Kvist

Peter Kvist

Peter Kvist
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