
kompleksowe rytuały pielęgnacyjne

PROSECCO QUEEN 
Szampański rytuał dostępny przez cały rok. Lubisz zapach prosecco? 
Ta nuta zapachowa towarzyszyć Ci będzie przez cały zabieg. Cudowna,
odprężająca kąpiel z lampką bąbelków wprowadzi Cię w stan głębokiego
relaksu. Skórę ciała otuli masaż całościowy na nawilżająco-odżywczym
mleczku ze złotym pyłem. Ten niezapomniany czas dla Ciebie zakończy
niezwykle relaksujący masaż twarzy z odpowiednio dobraną maseczką,
podczas której wykonamy masaż dłoni oraz stóp. 
Czas zabiegu 

LADY YONELLE 
Niecodzienne połączenie masażu z peelingiem ciała oraz pielęgnacją twarzy.
Chciałabyś poczuć relaks masażu, gładkość skóry ciała ale też nawilżyć 
i odpowiednio odżywić cerę? Zdecyduj się na Lady Yonelle. Peelingomasaż
całego ciała na bazie miodu, wosku pszczelego i migdałów poprawia krążenie,
wygładza i dogłębnie odżywia skórę ciała. Dodatkowo na podstawie diagnozy
cery przeprowadzamy pełną pielęgnację twarzy, szyi i dekoltu z
zastosowaniem Królewskiego Liftu. 
Czas zabiegu 

APEROL O’COLCK body and face 
Luksusowy zabieg w nucie zapachu pomarańczy. Zanurz się w cieple
pomarańczy i zapomnij o troskach dnia codziennego. Ten rytuał to idealna
propozycja dla tych, którzy kochają świeżą nutę zapachową, ciepły dotyk
i masaż relaksacyjny. Rozgrzewająca kąpiel z degustacją rozpoczyna błogi stan.
Następnie wykonujemy peeling całego ciała otulającymi zmysły, ciepłymi,
pachnącymi pomarańczami. Na zwieńczenie stanu błogości dopieszczamy
receptory znajdujące się na twarzy oraz ciele relaksacyjnym i kojącym
masażem, wykonanym na wyjątkowo odżywczych olejkach. 
Czas zabiegu

RYTUAŁ KARKONOSKI 
Nasze regionalne skarby ziemi dla Twojej skóry. Jesteś w Karkonoszach,
rejonie kryjącym wiele skarbów natury. Niegdyś region nasz słynął 
z ziołolecznictwa, dziś Prestige Spa to cudowne działanie ziół proponuje 
w kompozycji dedykowanej Twojej skórze ciała. Poczuj naturalny ziołowy
peeling oraz niezwykle kojącą moc lawendy w trakcie masażu całego ciała
ciepłą odżywczą świecą wydłużonego dodatkowo o masaż karku i głowy. 
Czas zabiegu 

140 min.    600,-

120 min.     570,-

140 min.    450,-

90 min.     380,-



męski kącik

LEGALNY ODLOT 
CBD odkrywa królestwo wellnessu na całym świecie. Jeśli Twoje ciało potrzebuje
odprężenia a umysł wyciszenia, “Legalny Odlot” jest perfekcyjnym wyborem.
Terapię rozpoczyna masaż na olejach z konopi w miejscach, w których najczęściej
gromadzą się napięcia. Kolejnym etapem jest naprzemienny masaż całego ciała
gorącymi kamieniami i bambusami. Na zakończenie przeprowadzamy masaż
liftingujący twarzy i dekoltu na preparacie przeciwstarzeniowym, łagodzącym 
i obfitującym w CBD. Dodatkowym atutem tego rytuału jest świecowanie - mające
na celu oczyszczenie wnętrza ucha oraz regulację ciśnienia wewnątrzczaszkowego
i zatok. 
Po zabiegu otrzymają Państwo pre-rollsa – jointa z suszu konopnego do
kontynuacji domowej terapii – wycisza umysł, redukuje stres, pomaga w zaśnięciu. 

BEERLAND 
Zabieg ten jest bogaty w ekstrakty z najzdrowszych składników piwa, tj. chmielu,
słodu i drożdży. Są one bogatym źródłem witamin z grupy B, żelaza, fosforu,
wapnia, magnezu i potasu. Działają odmładzająco, wygładzają zmarszczki, mają też
właściwości bakteriobójcze i nawilżające. Wypróbuj piwnej kąpieli z degustacją
połączoną z mocą peelingu chmielowego. Ten typowo męski świat zamyka
odprężający masaż klasyczny na aromatycznych, ciepłych i odżywczych olejach. 

TEQUILA MASAŻ
Dynamiczny masaż z intensywnym peelingiem, który działa rozgrzewająco,
relaksacyjnie, a zarazem leczniczo. Tequila wykorzystywana do tego zabiegu
pozwala zmniejszyć napięcie mięśni i pobudza pracę węzłów chłonnych. Ten stary,
meksykański sposób idealnie sprawdza się w górskich warunkach. Do zabiegu na
rozgrzanie degustacja tequili. 

BABOR MEN (Babor cosmetics)
Pielęgnacyjny zabieg twarzy, połączony z pielęgnacją skóry wokół oczu. Wspiera
procesy regeneracyjne w skórze. Neutralizuje wolne rodniki. Rozjaśnia i wygładza
skórę. 
zabieg BABOR MEN z zastosowaniem radioliftingu MAGNIFICO 

MEN ESTHETIC (Yonelle cosmetics) 
Zabieg odnowy biologicznej dla zmęczonej skóry twarzy i oczu. Skóra z objawami
suchości, o szarym kolorycie, narażona na promieniowanie komputera. Działa
antystresowo, pobudza metabolizm, daje ukojenie powiekom.

110 min.     540,-

110 min.     430,-

75 min.     360,-

60 min.      380,-
90 min.     490,-

75 min.     390,-

Wszystkie zabiegi naszego menu przewidziane są dla kobiet i mężczyzn. Postanowiliśmy
jednak stworzyć zestaw szczególnie dedykowany męskiej skórze, która jest o 30% grubsza od

skóry kobiet, wytwarza większą ilość sebum i jest narażona na podrażnienia podczas
codziennego golenia. Procesy starzenia się męskiej skóry są widoczne później, jednak

przebiegają znacznie intensywniej i szybciej.



ceremonie dla dwojga

CEREMONIA ROMANTYCZNA 
Ceremonia rozluźniająca napięte mięśnie ciała jak i twarzy. Masaż
wykonujemy na wyjątkowo odżywczej świecy o całkowicie naturalnym
składzie. Ciało pozostaje otulone starannie dobranymi składnikami 
o odżywczym i ochronnym działaniu. W trakcie zabiegu skupiamy również
uwagę na twarzy przynosząc jej relaks i ukojenie poprzez delikatny masaż.
Całemu zabiegowi towarzyszy przyjemna, lekka nuta zapachowa olejków
eterycznych. 
Czas trwania                                                                                             dla 2 osób

CEREMONIA KARKONOSKA 
Daje poczucie odprężenia i rozluźnienia całego ciała. Naturalny peeling
ziołowy na bazie świeżo zmielonych lokalnych ziół wraz z mineralnymi
solami i odżywczymi olejami, wprawia w stan lekkości. Tak przygotowaną
skórę ciała otulamy ciepłym olejem wykonując wyjątkowo relaksujący
masaż autorski. 
Do wyboru nuty zapachowe: JAŚMIN z PACZULĄ lub SZAŁWIA z LAWENDĄ 
*Na zakończenie ceremonii każda para otrzymuje prezent do
kontynuowania domowej aromaterapii. 
Czas trwania                                                                                             dla 2 osób 

CEREMONIA POMARAŃCZOWA 
Dla tych, którzy lubią owocowe nuty zapachowe a konkretnie pomarańcze.
Ich świeżość i aromat w komponencie z cudownie pachnącym peelingiem
cukrowym, pozytywnie energetycznie pobudzają receptory i hormony
szczęścia. Wyjątkowość ceremonii stanowi masaż ciepłymi, obłędnie
pachnącymi pomarańczami. 
Czas trwania                                                                                             dla 2 osób 

CEREMONIA UZDRAWIAJĄCA 
Wyjątkowo relaksujący masaż autorski łączący technikę manualną z ciepłem
kamieni wulkanicznych. Całość wykonana przyjemnie ciepłym 
i aromatycznym olejem. Drugim etapem rytuału jest świecowanie uszu
mające na celu oczyszczenie wnętrza ucha oraz regulację ciśnienia
wewnątrzczaszkowego i zatok. 
Czas trwania                                                                                             dla 2 osób

80 min.      750,-

90 min.      680,-

80 min.      640,-

80 min.      580,-

Zapraszamy na romantyczny czas, w jednym gabinecie, przy blasku świec i wyjątkowo
przyjemnych aromatach. Zespół Prestige Spa komponował te autorskie ceremonie z ogromną
pasją, aby każda minuta błogości we Dwoje tutaj spędzona, została w pamięci na długo. Aby
wznieść toast za te chwile do każdej ceremonii podajemy kieliszek czerwonego wina...


