
peelingi - nasza specjalność

W HOTELU ARTUS stosujemy tradycyjne mieszanki zielne nawiązując do
tradycji Karpacza oraz peelingi cukrowe. Są one znakomitym zabiegiem

pielęgnacyjnym, a także doskonałym uzupełnieniem masaży i wielu
innych zabiegów pielęgnacji ciała. 

 
Prestige Spa zaprasza na wyjątkowe peelingi całego ciała.

 

Peelingujący masaż w pianie – przy użyciu mydła Savon Noir 
z czarnych oliwek. 

Czas trwania                                                                       30 min. 190,- do masażu 150,- 

Cukrowy – o zapachach sezonowych 

Czas trwania                                                                        25 min. 160,- do masażu 120,- 

Ziołowy na bazie karkonoskich ziół 

Czas trwania                                                                       25 min. 150,- do masażu 100,- 



kąpiele z hydromasażem

KĄPIEL w WINIE – relaksacyjna, z lampką wina, poprawia
nastrój i znakomicie wpływa na układ nerwowy.

PIELĘGNACYJNA KĄPIEL MLECZNA – słynna kąpiel
Kleopatry - nawilża, koi i wygładza podrażnioną skórę.
 

KĄPIEL PIWNA – to nie tylko relaks i degustacja.
Naturalne składniki piwa leczą infekcje grzybicze,
zapobiegają bólom migrenowym, wspomagają w diecie
odchudzającej. Piwo kąpielowe poprawia wygląd i koloryt
skóry. 

TERAPEUTYCZNA KĄPIEL SOLANKOWA – najbardziej
skuteczna kąpiel lecznicza stosowana w chorobach
reumatycznych, dermatologicznych, ginekologicznych, 
w schorzeniach pourazowych narządu ruchu, w
chorobach układu naczyniowego i układu oddechowego.

ok. 20 min. 180,-

ok. 20 min. 100,-

W Prestige Spa każda kąpiel to wyjątkowy relaks i ukojenie dla ciała.
Wpływ na to mają właściwości lecznicze naszych kąpieli jak 

i uwielbiany przez naszych klientów hydromasaż z koloroterapią.
Dodatkowy atut stanowi degustacja.

ok. 20 min. 150,-
 
 
 
 
 
 

ok. 20 min. 150,-



odnawiające zabiegi na ciało z
wykorzystaniem kapsuły spa

Arbuz – działanie antycellulitowe i nawilżające

Kawa – stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej

Multiwitamina – wzmacnia i regeneruje strukturę skóry

Czekolada – efekt ujędrniający i relaksujący

Malina – odżywienie i oczyszczenie

60 min.   360,-

 25 min.     130,-

Odżywiona, aksamitna i pachnąca skóra ciała. To efekt po zabiegach 
w naszej Kapsule Spa. Do wyboru kilka nut zapachowych. Każda z nich nie

tylko inaczej pachnie ale też różni się aktywnym działaniem. 
Zabiegi w kapsule rozpoczynamy od relaksującego peelingu całego ciała,

dzięki niemu wszystkie składniki odżywcze użyte w dalszych etapach
zabiegu wnikną głębiej w skórę, przynosząc wzmożony efekt po

zabiegowy. Wyjątkowość zabiegu stanowi relaksujący masaż głowy
podczas seansu odżywczego.

*Zabieg w kapsule można rozszerzyć dodatkow o pielęgnacyjno-
relaksujący masaż twarzy w promocyjnej cenie.


