KRYSZTAŁOWE SPA HOTELU SYMPOZJUM
MENU ZABIEGÓW

CRYSTAL SPA OF HOTEL SYMPOZJUM
TREATMENT MENU
Pielęgnacja twarzy/Face treatments:
Intensywne nawilżenie / Intense moisturizing - Hydra Power…………………….………….………….……………… 150 - 180 zł
Zabieg cesarzowej / Empress treatment - Age Control ……………………………….…………….……………………... 200 - 230 zł
Zabieg łagodzący / Sensitive treatment - Sensitive S.O.S ………………………….…………...…………………...….. 150 - 180 zł
Zabieg oczyszczający / Cleansing tretament – Pure&Fresh …………………….…………...………………………….. 150 – 250 zł
Pielęgnacja skóry męskiej / Treatment for man – Gentleman’s Secret ….…………………………………………...150 - 180 zł
Mikrodermabrazja jako dodatek do zabiegu / Microdermabrasion as addition to the treatment………..….... +50 zł
Peeling kawitacyjny jako dodatek do zabiegu / Cavitation peeling as addition to the treatment ……….…….. +30 zł
Zabieg piękne oczy jako dodatek do zabiegu / Beautiful eyes treatment as an addition to the treatment .. +30 zł
Mikrodermabrazja / Microdermabrasion + mask …………………………………………………………………………… 120 - 150 zł
Peeling kawitacyjny / Cavitation peeling after microdermabrasion …………………………………………………………. +30 zł
Piękne oczy / Beautiful Eyes………………………………………………………………………………………………………………………. 50 zł
Regulacja brwi / Eyebrow shaping ……………………………………………………………………………………………………………. 20 zł
Regulacja brwi, henna brwi i rzęs / Eyebrow shaping, eyebrow and eyelash dyeing…………………………………... 50 zł
Regulacja, henna rzęs i brwi, Piękne oczy / Eyebrow shaping, eyebrow and eyelash dyeing, Beautiful eyes...80 zł

Pielęgnacja dłoni i stóp / Hand and feet treatment:

Manicure …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50 zł - 80 zł
Pedicure ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100 zł - 130 zł
Piękne dłonie / Beautiful hands ……………………………………………………………………………………….………………………... 50 zł
Piękne stopy / Beautiful feet ……………………………………………………………………………………………………………………... 80 zł

Pielęgnacja ciała / Body treatment:
Masaż klasyczny lub relaksacyjny całego ciała / Classical or relaxing whole body massage ………………………. 150 zł
Masaż klasyczny lub relaksacyjny częściowy / Classical or relaxing partial body massage …………………... 80-100 zł
Masaż gorącymi kamieniami / Hot stones body massage …………………………………………………………………………. 200 zł
Masaż ciepłym aromatycznym balsamem lub olejem / Massage with warm, aromatic body balm or oil …. 200 zł
Peeling ciała / Body scrub ………………………………………………………………………………………………………………………... 100 zł
Peeling przed masażem / Body scrub as addition to massage …………………………………………………………………….. 50 zł
Rytuał na ciało / Body ritual ……………………………………………………………………….……. 60 min - 200 zł or 90min - 250 zł
Rytuał piękna mama / Body ritual Beautiful Mum ……………………………………………………………………………………. 220 zł
Kryształowy hammam / Crystal Hammam - 70 min. …………………………………………………………………………………. 200 zł
Depilacja / Depilation ……………………………………………………………………………………………………………………….. 30 – 150 zl

www.krysztalowespa.pl

Kryształowe SPA poziom -1 / Crystal SPA level -1
recepcjaspa@sympozjum.com
tel. +48 12 261 86 65 wew. 665

