


Pozwól sobie na odrobinę przyjemności i zrelaksuj swoje ciało 
przed nadchodzącym latem. Zachęcamy do skorzystania 
z naszych propozycji na dzienne SPA. 

PAKIETY SPA

Pakiet „Cytrusowe orzeźwienie” - czas trwania ok 130 minut, cena 420 zł

—  Aromatyczny, solny peeling ciała z nutą cytrusową

—  Relaksacyjny masaż całego ciała orzeźwiającym masłem shea

—  Cytrusowy zabieg na twarz z witaminą C (rozjaśnia cerę, nawilża, odżywia)

Pakiet „Przyszła mama” – czas trwania ok 80 minut, cena 260 zł

—  Delikatne szczotkowanie ciała

—  Masaż pleców przeznaczony dla kobiet w ciąży

—  Peeling stóp

—  Maska na stopy

Pakiet „Lekkie ciało” – czas trwania 0k 90 minut, cena 399 zł

—  Szczotkowanie ciała (peeling suchy)

—  Masaż wyszczuplający brzucha oraz nóg bańką chińską

—  Zabieg antycellulitowy Arosha

(zamiennie zamiast masażu bańką chińską możemy zastosować drenaż 

limfatyczny w formie presoterapii)

Pakiet „Oczyszczenie” – czas trwania ok 80 min, cena 275 zł

—  Aromatyczny, solny peeling całego ciała

—  Masaż relaksacyjny pleców

—  Peeling kawitacyjny połączony z maską 



Pakiet „Moc relaksu” – czas trwania ok 135 minut, cena 420 zł

—  Kąpiel w mleku lub winie

—  Zabieg „Olender ekspres” (peeling ciała oraz masaż relaksacyjny ciała)

—  Zabieg „Ekspres na twarz” (peeling, ampułka, maska)

Pakiet „Olenderski rytuał” – czas trwania ok 140 minut, cena 380 zł

—  Rytuał winny lub algowy (peeling ciała, maska, masaż relaksacyjny ciała)

—  Masaż twarzy, szyi i dekoltu połączony z ampułką dostosowana do rodzaju cery.

Pakiet „Olenderskie odmłodzenie” – czas trwania ok 135 minut, cena 400 zł

—  Zabieg „Olender ekspres” (peeling ciała oraz masaż relaksacyjny ciała)

—  Zabieg na twarz do wyboru 

      („koktajl witaminowy” z wit C lub „Ukojenie” do cery wrażliwej)

Pakiet „Olandia de Luxe” –  czas trwania ok 145 minut, cena 540 zł

—  Aromatyczny, solny peeling całego ciała

—  Masaż relaksacyjny ciała gorącymi kamieniami

—  Zabieg „Gładka Olenderka” lub „Gładki Olender”

Pakiet „Olender” – czas trwania ok 110 minut, cena 350 zł

—  Aromatyczny, solny peeling całego ciała

—  Masaż relaksacyjny ciała gorącą świecą

—  Świecowanie uszu

Pakiet „Młoda Olenderka/Olender” – zabiegi od 12 roku życia, 

czas trwania ok 45 minut, cena 160 zł

—  Masaż relaksacyjny pleców czekoladowym masłem shea (20 minut)

—  Czekoladowy peeling dłoni z maską czekoladową na dłonie

REZERWACJA PAKIERÓW:
spa@olandia.pl lub 602 412 325

Zapraszamy!


