


Naturalna równownga - kawitacja  
Zabieg przeznaczony dla cery mieszanej, 
zanieczyszczonej, z wydzielaniem sebum, potrzebującej 
oczyszczenia. Efekt to skóra oczyszczona, zrelaksowana.  

(ok 70’) – 199 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
TWARZY, SZYI I DEKOLTU

Ukryte pragnienie Haliny 
Zabieganie intensywnie nawilżający do każdego typu 
cery. Zaspakaja cerę, nasyca ją, koi.i rozpieszcza.

(ok 60’) – 190 zł

Witaminowy koktajl 
Zabieg dla każdego rodzaju cer, na bazie witaminy C. 
Efekt to jędrna, elastyczna, i świeża cera.

(ok 60’) – 199 zł

Ukojenie 
Zabieg przeznaczony dla cery wrażliwej, skłonnej do 
zaczerwień. Efekt to złagodzone i wyciszone naczynka.

(ok 60’) – 190 zł

Gładka Olenderka
Zabieg dla cery dojrzałej, zmęczonej, z wyraźną utratą 
jędrności, połączony z masażem twarzy. Efekt to świeża, 
odżywiona i wygładzona skóra.

(ok 75’) – 250 zł

Piękny Olender
Zabieg dla mężczyzn połączony z masażem twarzy.  
Cera odzyska witalność, nawilżenie, stanie się gładka 
oraz zregenerowana.

(ok 75’) – 250 zł

Oczy zwierciadłem duszy 
Zabieg na okolice oczu, działa łagodząco, nawilżająco, 
wygładza zmarszczki i usuwa oznaki zmęczenia.

(ok 30’) – 150 zł

Ekspres na twarz 
Ekspresowy zabieg na twarz z ampułką dostosowaną 
odpowiedniego do typu cery.  

(ok 30’) – 150 zł

Mikrodermabrazja diamentowa z ampułką 
dostosowaną do każdego typu cery          (ok 40’) – 199 zł

Mezoterapia mikroigłowa twarzy, szyi 
i dekoltu z ampułką oraz maską (ok 60’) – 280 zł

Peeling kawitacyjny twarzy 
połączony z maska na twarz (ok 35’) – 120 zł



Masaż relaksacyjny ciała połączony z masażem twarzy
(ok 75’) – 220 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu
(ok 25’) – 90 zł

MASAŻE

Masaż relaksacyjny pleców 
(ok 30’) – 95 zł

Masaż relaksacyjny ciała
(ok 50’) – 165 zł

Masaż relaksacyjny pleców gorącą świecą 
(ok 30’) – 110 zł

Masaż pleców gorącymi kamieniami bazaltowymi 
(ok 30’) – 150 zł

Masaż ciała gorącymi kamieniami bazaltowymi 
(ok 60’) – 220 zł
Masaż pleców dla przyszłej mamy 
(ok 30’) – 99 zł

Masaż rolką Lyapko ciała przeplatany 
elementami masażu klasycznego 
(ok 30’) – 120 zł

Masaż bańką chińską (pośladki i uda) 
(ok 30’) – 120 zł
Masaż bańką chińską (pośladki, uda i brzuch) 
(ok 40’) – 150 zł

Masaż relaksacyjny ciała masłem shea 
(ok 50’) – 185 zł
Masaż relaksacyjny pleców masłem shea  
(ok 30’) – 99 zł

Masaż twarzy, szyi i dekoltu z ampułką               
(ok 30’) – 110 zł

Masaż relaksacyjny ciała gorącą świecą
(ok 50’) – 190 zł

Presoterapia  

Masaż próżniowy nóg  oraz brzucha. Poprawia krążenie, 
zmniejsza zastoje limfatyczne.

(ok 30’) – 90 zł



Aromatyczny peeling całego ciała na bazie 
oleju z winogron i soli morskiej (ok 30’) – 120 zł

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE 
NA CIAŁO

Olender ekspres 
Aromatyczny peeling połączony z masażem 
relaksacyjnym całego ciała.

(ok 75’) – 250 zł

Aromatyczny peeling całego ciała 
połączony z maską algową na ciało (ok 60’) – 235 zł

Aromatyczny peeling całego ciała 
połączony z maską winną na ciało (ok 60’) – 235 zł

Aromatyczny peeling 
czekoladowy całego ciała (ok 30’) – 130 zł

Aromatyczny peeling czekoladowy połączony z maską 
czekoladową na ciało (ok 60’) – 245 zł

Peeling suchy ciała 
czyli ,,szczotkowanie ciała"        (ok 20’) – 90 zł

Maska czekoladowa na ciało  
Działa antyoksydacyjnie, odżywczo, uwalnia endorfiny.

(ok 30’) – 150 zł

Maska algowa na ciało  
Działa ujędrniająco i nawilżająco.

(ok 30’) – 150 zł

Maska winna na ciało 
Działa antyoksydacyjnie, nawilżająco, łagodząco.

(ok 30’) – 150 zł

Rytuał winny
Zabieg na ciało z peelingiem, maską masażem ciała. 
Finalnie ciało jest odmłodzone, gładkie, zregenerowane.

(ok 110’) – 348 zł

Zabieg wyszczuplający „Arosha”
Suchy peeling czyli „szczotkowanie ciała”, terapeutyczne 
bandaże wspomagające walkę z cellulitem.

(ok 50’) – 250 zł

Masaż pleców czekoladowym masłem shea
(ok 20’) – 80 zł

ZABIEGI DLA DZIECI 
(POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA) 

RYTUAŁY NA CIAŁO



OLENDERSKIE 
KĄPIELE
Relaksująca kąpiel mleczna 
(ok 25’) – 100 zł

Relaksująca kąpiel winna 
(ok 25’) – 100 zł

Relaksująca kąpiel ziołowa 
(ok 25’) – 100 zł

POZOSTAŁE ZABIEGI 
OLENDERSKIEJ 
ZDROWOTNI
Świecowanie uszu metodą Indian Hopi
Celem zabiegu jest usuwanie zanieczyszczeń, 
łagodzenie bólów uszu, pomoc m.in. w leczeniu zatok.

(ok 30’) – 95 zł

Podany czas trwania zabiegu jest przybliżony.

Rytuał dla przyszłej mamy 
Masaż relaksacyjny pleców aromatycznym masłem 
shea, masaż dłoni i przedramion.

(ok 45’) – 159 zł

Rytuał „lekkie stopy”
Aromatyczne peeling stop, maska na stopy, masaż stóp.

(ok 75’) – 220 zł

Aromaterapia czyli relaksująca kąpiel solankowa 
(ok 25’) – 100 zł

Rytuał czekoladowy 
Zabieg czekoladowy na ciało z peelingiem, maską 
czekoladową i masażem ciała czekoladowym masłem shea.

(ok 110’) – 375 zł

Rytuał algowy
Zabieg na ciało z peelingiem, maską i masażem ciała. 
Po zabiegu ciało jest oczyszczone i odżywione.

(ok 110’) – 348 zł




