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Godziny otwarcia SPA

strefa zabiegowa: 

codziennie w godz. 10:00-22:00 (po wcześniejszej rezerwacji zabiegów)

strefa wodna: 

codziennie w godz. 10:00-22:00
W przebieralni SPA dla gości dostępne są szlafroki, kapcie jednorazowe, ręczniki



Aqua SPA

GROTA SOLNA Z TĘŻNIĄ SOLANKOWĄ

Sól posiada właściwości ujemnej jonizacji powietrza co ma bardzo korzystny wpływ 
na nasz organizm. 45minutowy pobyt w Grocie znaczy tyle dla naszego zdrowia co 
3 dni pobytu nad morzem. Powietrze w Grocie zawiera takie pierwiastki jak: jod, 
potas, wapń, sód, magnez, brom i selen, które występują w kilkakrotnie wyższym 
stężeniu niż nad morzem. Poprzez uzupełnienie w naszym organizmie braku tych 
pierwiastków poprawiamy naszą kondycję zdrowotną. Poza tym, Grota Solna ma 
korzystny wpływ na wszelkiego rodzaju nerwice i stany przemęczenia, spadki 
odporności organizmu, nasilające się przede wszystkim w okresie 
jesienno-zimowym

ŁAŹNIA KWIATOWA-PAROWA
Z AROMATERAPIĄ I ŚWIATŁOTERAPIĄ

Kąpiel w łaźni działa orzeźwiająco i ma korzystny wpływ na cały organizm. Kłęby 
pary penetrują skórę, dokładnie ją oczyszczają, nawilżają i regenerują. Skóra staje się 
gładka i jędrna. Wysoka wilgotność powietrza (100%) i umiarkowana temperatura 
(45-50°C) obniża napięcie mięśni i odpręża umysł.

Gorąca para szczególnie dobrze łagodzi dolegliwości reumatyczne i związane                    
z chorobami dróg oddechowych. Para z dodatkiem olejków eterycznych inhaluje                 
i oczyszcza drogi oddechowe , zatoki i oskrzela. Seans można wzbogacić peelingiem 
solnym z Morza Martwego.

Należy pamiętać aby nie korzystać z sauny przy:
• ostrym stanie reumatycznym
• infekcjach, przeziębieniu i grypie, ostrym stanie astmatycznym.
• niewydolności serca, krążenia, nadciśnieniu
• ostrych stanach zapalnych, wrzodach, guzach, chorobach wenerycznych, jaskrze.
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SAUNA FIŃSKA –SUCHA

Pobyt w saunie suchej umożliwia oczyszczenie organizmu z toksyn. Oprócz tego 
rozluźnia, relaksuje i pozwala łagodzić napięcie wynikające ze stresu,  sauna fińska 
posiada również właściwości odchudzające-podczas jednego pobytu organizm spala 
ok.300kalorii. Dodatkowo sauna poprawia pracę serca , pozwala uregulować skoki 
ciśnienia i poprawia krążenie.

Z sauny nie powinny korzystać osoby:
• w ostrym stanie reumatycznym
• cierpiące na przeziębienie, gruźlicę oraz niewydolność wieńcową ze stenokardią 
spoczynkową
• chore na choroby serca i niekontrolowane nadciśnienie
• cierpiące na ostre stany zapalne  
• z wrzodami i guzami
• cierpiące na choroby nowotworowe
• kobiety w ciąży

WIADRO BOSMANA

Sprawdza się, gdy po pobycie w saunie lub łaźni chcemy szybko schłodzić ciało 
silnym strumieniem wody. Strumień wody działa pobudzająco i orzeźwiająco, 
dzięki czemu może być również świetnym początkiem lub zakończeniem dnia.

PRYSZNIC WRAŻEŃ

Prezentowany w naszej ofercie Prysznic Wrażeń ze światłoterapią i aromaterapią to 
nie tylko sposób na przyjemną, zmysłową kąpiel, ale także możliwość przeżycia 
nowych sensualnych doświadczeń. Każdy model natrysku posiada pewne szczególne 
cechy i unikalne właściwości. Wszystkie pozwalają na osiągnięcie wspaniałych, 
relaksacyjnych bądź pobudzających efektów. Dodatkowo, każdy efekt wytworzony 
przez deszczownicę wzmacniany jest odpowiednio dobranym oświetleniem 
i kolorami.

Światłoterapia ma pozytywny wpływ na stan emocjonalny i zdrowotny. Kolor 
zielony ma kojący wpływ na układ nerwowy, niebieski uspokaja i wycisza organizm, 
a czerwony energetyzuje, a także pobudza wyobraźnie. Dzięki takiej różnorodności, 
Prysznic wrażeń może być zarówno doskonałym zakończeniem dnia, jak 
i momentem pobudzającym dalszą aktywność fizyczna kub umysłową.



JACUZZI

Wanna do masażu podwodnego posiada cztery stanowiska, każde z nich przezna-
czone jest do innego rodzaju masażu.
Kąpiel w jacuzzi szczególnie polecamy osobą przemęczonym, zestresowanym, 
pragnącym pozbyć się stresu i skutecznie zrelaksować.

Z jacuzzi nie powinny korzystać osoby  :
• nadciśnieniem,
• stanami zapalnymi skóry, grzybica, nadwrażliwość,
• obniżoną krzepliwością krwi,
• chorobami nerek
• infekcjami dróg moczowych, zapalenie pęcherza
• otwartymi ranami 
• menstruacja

*Kobiety w ciąży tylko po konsultacji z lekarzem.

PIELĘGNACJA TWARZY

Peeling kawitacyjny
jest nowoczesną metodą wykorzystywaną do bezinwazyjnego i głębokiego 
oczyszczania skóry. Dzięki kawitacji dochodzi do odsłonięcia młodszej warstwy 
skóry, wolnej od nadmiaru łoju, bakterii czy substancji toksycznych.

Sonoforeza
Celem zabiegu jest wprowadzenie w głębsze warstwy skóry substancji aktywnych. 
Sonoforeza powodując mikromasaż, poprawia ukrwienie naskórka i regeneruje 
uszkodzone tkanki.

Mikrodermabrazja
jest nowoczesną metoda mechanicznego złuszczania naskórka. Podczas zabiegu 
intensywność złuszczania jest dobierana indywidualnie do każdego pacjenta, co 
sprawia , że zabieg jest bezpieczny, a jego rezultaty widoczne są natychmiastowo.



Darsonval
Urządzenie Darsonval wykorzystuje tzw. prądy d'Arsonvala o wysokiej 
częstotliwości (300 do 500 kHz). Prądy te głównie oddziałują na naczynia 
krwionośne oraz zakończenia nerwowe skóry. Istotnym środkiem bakteriobójczym 
jest wytwarzający się ozon, który ma silne właściwości dezynfekujące. Celem zabiegu 
darsonwalizacji jest: dezynfekcja skóry, tonizacja skóry i mięśni oraz lepsze 
ukrwienie naskórka i tkanek głębiej położonych.

Kawitacja+ sonoforeza + serum+ maska kremowa/algowa  

• Twarz                                                                         130 zł
• Twarz, szyja, dekolt   170 zł
Kawitacja + sonoforeza + ampułka + maska kremowa/algowa  

• Twarz                                                                        150 zł
• Twarz, szyja, dekolt                                               190 zł
Mikrodermabrazja+ darsonval+ maska kremowa/algowa  

• Twarz    100 zł
• Twarz, szyja, dekolt 140 zł

Mezoporacja
jest procesem, który pozwala na chwilowe otwarcie niektórych kanałów w warstwie 
rogowej naskórka (mezoporów) przez które wtłaczane są substancje aktywne. 
Stanowi alternatywę dla tradycyjnych zabiegów mezoterapii igłowej dając takie 
same efekty jednak bez użycia igły. Za pomocą mezoporacji wtłaczamy nawet do 70 
ml wysokiej jakości preparatu kosmetycznego.
• wyraźnie widoczne rezultaty liftingujące
• redukcja zmarszczek i bruzd
• poprawa kolorytu i struktury skóry
• pobudzenie procesów naprawczych w skórze
W ofercie posiadamy również zabieg rewitalizujący na włosy.

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu:
• ciąża
• zakażenia wirusowe( opryszczka, mięczak zakaźny)
• rozrusznik serca
• obecność w tkankach ciał obcych, metalowych.
• zmiany nowotworowe 
• wypełniacze stałe i niestałe(złote nici, wolumetria) należy odczekać 6miesięcy



Mezo koktajle:
Mezo-vital
Preparat przeciwstarzeniowy, zawarty w preparacie niskocząsteczkowy kwas 
hialuronowy wiąże wodę w głębszych warstwach naskórka, odbudowuje skórę od 
wewnątrz, działa przeciwzmarszczkowo.

Mezo-up
Preparat ujędrniający o udowodnionym działaniu napinającym i liftingującym. 
Remodeluje i przywraca skórze utraconą objętość. Koktajl zabiegowy wzbogacono 
o naturalny, wyizolowany z drożdży peptyd o właściwościach silnie ujędrniających 
i uelastyczniających.

Mezo-moist
Preparat silnie nawilżający, polecany dla cer wysuszonych i odwodnionych.
Innowacyjna nawilżająca formuła preparatu, w której skład wchodzi Mocznik, 
Aminokwasy z drożdży, tauryna i Betaina. Kontroluje stopień nawilżenia na 
poziomie komórkowym oraz przepływ wody w tkankach, wpływa na wiązanie 
i zatrzymywanie w skórze wilgoci.

Mezo-capillary
Preparat do cery naczyniowej, uszczelnia naczynia krwionośne. Nowoczesny 
kompleks roślinny działa przeciwobrzękowo i poprawia krążenie krwi. 
Przeciwdziała krótko i długotrwałym zaczerwienieniom Koktajl został wzbogacony 
o ekstrakty z Czerwonej Winorośli, Ginko Biloba oraz Herbaty Paragwajskiej 
o działaniu wzmacniającym i obkurczającym ściany naczyń krwionośnych.

Mezo-light
Preparat rozjaśniający, wyrównujący koloryt.
Aktywna formuła oczyszczonego ekstraktu z cebulek trawy afrykańskiej oraz 
afrykańskiego DRZEWA TARA wpływa na hamowanie tyrozynazy i zmniejszenie 
syntezy melaniny. Ponadto posiada doskonałe właściwości 
przeciwutleniające,wzmaga syntezę kolagenu oraz chroni przed fotostarzeniem.

Mezo-acne
Preparat na trądzik
Posiada silne właściwości kojące i przeciw infekcyjne. Łagodzi podrażnienia skóry, 
Ekstrakt z ALGI BRUNATNICY, bogaty w izoflawony o działaniu 
antyoksydacyjnym pobudza procesy odnowy komórek oraz zwiększa ich zdolność 
do przyswajania składników budulcowych.



Mezo–hair  revital
Preparat stymuluje wzrost włosów, zwiększa ich gęstości, redukuje wypadnie oraz 
przywraca mocny i zdrowy wygląd. Składniki koktajlu zwiększają energię 
komórkową i aktywuje komórki macierzyste mieszka włosowego, chroniąc je 
jednocześnie przed starzeniem.  Kwas hialuronowy  oraz kompleks witamin 
poprawiają równowagę płynów w skórze i kondycje skóry głowy oraz włosów. 
Preparaty silnie stymulujące do stosowania miejscowego przy mezoporacji:

Ultra-lift
Preparat wypełniający zmarszczki. Wpływa na procesy molekularne tkanki, 
zwiększając produkcję nowych komórek. Zawiera OLEJ Z ORZECHÓW 
MAKADAMIA, MACELIGNAN - aktywny składnik pozyskiwany z muszkatołowca 
korzennego o silnych właściwościach wypełniających zmarszczki i nawilżających.

Hialu-pure
Preparat silnie nawilżający i wypełniający zmarszczki.
Połączenie wysoko i niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego umożliwia 
optymalne nawilżenie wszystkich warstw skóry. Tworzy matrycę, w którą 
wbudowuje się kolagen i elastyna.  Skuteczność przenikania w głębsze warstwy skóry 
Formuła posiada nadzwyczajne właściwości magazynowania wody, przez co 
zapewnia skórze prawidłowe nawilżenie i elastyczność. Daje natychmiastowy efekt 
poprawy kolorytu i miejscowego napięcia skóry

THALLASSO
Podstawę tego rytuału upiększającego stanowi masaż z zastosowaniem energetycznego 
koktajlu morskiego z wykorzystaniem alg Bio-Matrix, który dostarcza każdej 
pojedynczej komórce jeszcze więcej energii . Zabieg o bardzo dużej przenikalności
i wchłanialności. Witaminy, minerały i aminokwasy odblokowują i wzmacniają skórę, 
dzięki czemu w widoczny sposób zostaje zregenerowana i zrewitalizowana.

Zabieg obejmuje:
• oczyszczenie skóry (demakijaż),
• diagnozę stanu skóry i zalecenia do pielęgnacji domowej,
• maska peelingująca z efektem termicznym
• gorące okłady z dodatkiem olejku eterycznego
• ampułki z koncentratem substancji czynnych, dobrane do stanu skóry, 
• masaż relaksujący,
• liftingująca maska pielęgnacyjna,
• krem

      230 zł



HYDRO-SPECIAL
Zabieg z zastosowaniem wysokoskoncentrowanego kolagenu w wyjątkowej formie 
płatu, który zapewnia skórze delikatne nawilżenie i w mgnieniu oka zniweluje 
drobne nierówności. Punkt wyjścia stanowią substancje czynne o strukturze 
włókien, które dopasowują się do twarzy jak druga skóra. Dzięki temu zabiegowi na 
bazie wody, skóra wygląda młodziej delikatniej i nabiera świeżego wyglądu.

Zabieg obejmuje:
• oczyszczenie skóry(demakijaż),
• diagnozę stanu skóry i zalecenia do pielęgnacji domowej,
• maska peelingująca z efektem termicznym
• ampułki z koncentratem substancji czynnych, dobrane do stanu skóry,
• maska kolagenowa z aloesem
• masaż drenujący z aromaterapią
• krem

230 zł

Kosmetyka twarzy

Regulacja brwi (woskiem) 15 zł
Henna brwi 20 zł
Henna brwi+regulacja 30 zł
Henna rzęs 20 zł
Henna brwi + rzęs 35 zł
Henna brwi+ rzęs+ regulacja 45 zł
Wąsik 20 zł
Broda 20 zł

Depilacja woskiem
Łydki 60 zł
Uda 70 zł
Całe nogi 120 zł
Bikini 50 zł
Pachy 50 zł
Ręce 70 zł
Plecy  100 zł



MASAŻE

Masaż jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej. Wywodzi się z Indii 
i Chin i przyczynia się do poprawy psychofizycznej sprawności człowieka. Pobudza 
mięśnie, skórę i układ krążenia, a zarazem wspaniale oddziałuje na układ nerwowy. 
Likwiduje mimowolne napięcie mięśni, przywraca prawidłowy rytm serca, a nawet 
pomaga w walce z bezsennością

Masaż relaksacyjny częściowy     30 min 80 zł
Masaż całkowity                          60 min 150 zł
Masaż leczniczy przeciwbólowy       45 min 120 zł
Intensywny masaż wyszczuplający    

• całe ciało                                                            60 min 170 zł
• wybrana partia           30 min 90 zł
Masaż twarzy        15 min 50 zł
Masaż głowy        15 min 40 zł
Masaż stóp        15 min 40 zł
Masaż dłoni       15 min 40 zł
Masaż bańką chińską      30 min 80 zł
         45 min 110 zł
         60 min 150 zł
Masaż gorącymi  kamieniami    

• plecy        30 min 120 zł
• tylnej części ciała      40 min 180 zł
• całkowity       60 min 220 zł



PIELĘGNACJA CIAŁA

Rytuały na ciało

Nasze rytuały to połączenie delikatnego oczyszczenia ciała czarnym marokańskim 
mydłem Savon Noir oraz intensywnym peelingiem. Jedwabiste, łagodzące serum 
przygotowuje skórę do otulenia kojąco-regenerującą maską. Unikalny masaż 
dostarcza dodatkowych doznań w trakcie rytuału oraz zwiększa działanie 
składników aktywnych.

Kozim mlekiem i lychee (ukojenie i regeneracja)
Królewska uczta dla ciała i ducha. Kozie mleko dostarcza składników odżywczych, 
lychee witamin, a ekstrakt z perły ochrony i regeneracji. IRCALMIN niweluje 
podrażnienia, koi przesuszoną skórę i zapewnia jej komfort oraz nawilżenie. Zabieg 
ten może być również stosowany dla poparzonej słońcem skóry. Rozpoczynamy 
delikatnym oczyszczeniem czarnym marokańskim mydłem Savon Noir oraz 
łagodnym mlecznym peelingiem. Jedwabiste, łagodzące serum przygotowuje skórę do 
otulenia kojąco-regenerującą maską. Unikalny masaż dostarcza dodatkowych doznań 
w trakcie zabiegu oraz zwiększa działanie składników aktywnych. Skóra pozostaje 
zregenerowana, rozjaśniona, widocznie odmłodzona i nieskazitelnie gładka.

      Zabieg z masażem 90 min 250 zł

Terapia żurawinowa (rewitalizacja, nawilżenie i ochrona) 
orzeźwiający rytuał pachnący świeżą żurawiną to apetyczna przygoda, po której 
skóra nabiera młodzieńczego wyglądu. Dobroczynne właściwości żurawiny to 
zasługa zawartych w niej witamin, zwłaszcza witaminy C, wyjątkowo skutecznej 
w walce z wolnymi rodnikami. Ta niezwykła borówka jest także niezastąpionym 
źródłem wielu cennych składników poprawiających kondycję skóry. 

Apetyczny rytuał żurawinowy stworzony został, aby od pierwszej chwili przywracać 
skórze witalność i młodość. Delikatnie oczyszczona cukrowym peelingiem 
z drobinkami żurawiny skóra zostaje poddana działaniu multiaktywnego serum
 i pachnącej odmładzającej maski. Rewitalizująca pielęgnacja żurawinowa, 
wzbogacona masażami sprawia, że skóra odzyskuje promienność i sprężystość, 
a odmładzające masło zapewnia jej długotrwałe nawilżenie.     

      Zabieg z masażem 90 min 250 zł 



Słodka czekoladka (relaks i ujędrnienie, efekt brązujący)
Pachnący słodyczą i gorącą czekoladą rytuał w jednej chwili wprawia w doskonały 
nastrój, odpręża i nastawia pozytywnie do życia. Dzieje się tak, gdyż czekolada 
wyzwala produkcję endorfin-hormonów szczęścia.

Czekoladowy zabieg poprawia również koloryt skóry, nadając jej odcień lekkiej, 
naturalnej opalenizny. Masło z owoców kakaowca zawiera cynk, magnez, wapń, 
naturalne oksydanty, polifenole i taninę które wzmacniają skórę, a także opóźnia 
procesy jej starzeni. Obmycie skóry unikalnym Savon Noir i słodkim peelingiem 
przechodzą we wspaniale odżywiającą pielęgnację bogatymi maskami i serum 
endorfinowym. Całość dopełnia ujędrniające czekoladowe masło nadające skórze 
aksamitną gładkość i piękny koloryt.

      Zabieg z masażem 90 min 270 zł

Impresja kawowa( modelująco-antycellulitowy)
Wyjątkowy rytuał, który od początku do końca przepełnia zmysły- aromatycznym 
zapachem świeżo zmielonych ziaren kawy. Kawa, bogata w kofeinę, posiada 
właściwości antycellulitowe i wyszczuplające. Przyśpiesza przemianę materii, 
wspomaga usuwanie toksyn z organizmu i neutralizację wolnych rodników.

Unikalny, pozyskiwany z alg, kompleks PEPHA®-CTIVE pobudza mikrokrążenie 
i stymuluje aktywny rozpad tkanki tłuszczowej.

Zabieg rozpoczynamy peelingiem cukrowym z kawą. Aromatyczne kofeinowe serum 
i maska  z prawdziwą kawą dostarcza skórze energii, intensywnie wyszczuplają 
i detoksykują Wraz ze specjalnie dobranym masażem dostarczają intensywnych 
doznań, a skuteczność działania terapii kawowej gwarantuje szybkie efekty. Na 
zakończenie ciało pielęgnowane jest odżywczym antycellulitowym masłem, którego 
kawowy aromat otula skórę przez długie godziny...

      Zabieg z masażem 90 min 280 zł



Morski detox (detoksykacja skóry, rewitalizacja wygładzenie)
Rytuał przeznaczony dla osób żyjących ”w biegu”. Szybkie tempo życia, stres 
oksydacyjny, zanieczyszczenie środowiska, niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie, 
samopoczucie i samoocenę. Nie pozostaje to również obojętne dla naszej skóry, która 
jest największym narządem naszego ciała i chroni je  przed szkodliwym działaniem 
środowiska.

Zabieg zaczynamy obmyciem ciała pianą z mydła Savon Noir. Peeling solny 
z drobinkami czerwonych alg wapiennych, które skutecznie złuszczą zrogowaciały 
naskórek, dodatkowo nawilży i dzięki ekstraktom z kopru włoskiego i alg wakame 
będzie chronił i pielęgnował skórę. Stymulujący masaż olejkiem na bazie kopru 
morskiego, morszczynu i protein kolagenu aktywuje procesy oczyszczania skóry 
z toksyn. Działa ujędrniająco i wprowadza w stan relaksu ciało i umysł. 
Rewitalizująco-ujędrniające masło poprawia nawilżenie skóry, wygładza ją 
i pozostawia aksamitne wykończenie i odświeżający energetyzujący zapach. Terapia 
Detoksykująca ze względu na swoje właściwości i działanie oraz specjalnie dobraną, 
odświeżającą kompozycję zapachową polecana jest zarówno dla kobiet jak i dla 
mężczyzn. 

      Zabieg z masażem 90 min 230 zł

Rytuał dla kobiet w ciąży

Kwiat soli morskiej z baobabem (odnowa i odżywienie)
Rytuał ten polecany jest dla osób, które potrzebują poprawy wyglądu  i  kondycji 
swojej skóry. Peeling  solny o wysokiej zawartości związków mineralnych , posiada 
szereg szczególnych właściwości wygładzających i detoksykujących. Olej z nasion 
baobabu, słodkich moreli i marchwi  doskonale odnawia skórę oraz posiada wysoką 
jakość odżywczą, łagodzącą i przeciwstarzeniową. Zastosowane przy zabiegu serum w 
połączeniu z olejem zmienia się w emulsję oraz zwiększa absorbcję składników 
aktywnych w głąb skóry.Rytuał ten to niezrównana przyjemność, uczta  dla zmysłów 
oraz świat wspaniałych doznań.. Cudowny aromat, przyjemna konsystencja i idealne 
wygładzenie ciała.

Wszystkie preparaty zabiegu  posiadają certyfikat bezpieczeństwa stosowania 
u kobiet w ciąży.
  

      Zabieg z masażem 60 min 190 zł



Rytuał dla zmęczonych i przesuszonych dłoni

Zabieg oparty głównie na wyciągu z żurawiny to witaminowa bomba dostarczająca 
skórze ogromnej dawki witaminy C,A,E oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Doskonale rozjaśnia i rewitalizuje skórę. Odnawia niedobory lipidowe i hamuje 
procesy starzenie, chroniąc tym samym DNA komórek.

Parafina zastosowana przy zabiegu, rozgrzewa, wygładza naskórek i sprawia że skóra 
staje się bardziej elastyczna. Dodatkowo ciepło parafiny sprawi, że substancje aktywne 
zawarte w serum wnikną głębiej w skórę.

W skład zabiegu wchodzi: peeling cukrowy z witaminami, maska lub serum, parafina, 
krem regenerujący. Dopełnieniem zabiegu jest masaż dłoni.

        40 min  100 zł

Rytuał dla zmęczonych i przesuszonych stóp

Zabieg ten zarówno pielęgnuje jak i wprowadza nas w stan głębokiego relaksu, 
przywracając wewnętrzną harmonię. Zastosowany podczas zabiegu olej kokosowy 
głęboko nawilża, i regeneruję przesuszoną skórę, parafina dodatkowo potęguje jego 
działanie, dodatkowo rozgrzewając.

Rytuał zaczynamy od moczenia stóp w drewnianej misie z dodatkiem soli morskiej 
i olejku eterycznego następnie wykonujemy peeling solny. Na zakończenie 
nakładamy intensywnie regenerujący krem z mocznikiem.
Dopełnieniem zabiegu jest masaż stóp.

        40 min  130 zł



RASUL-ŁAŹNIA BŁOTNA

Orientalna ceremonia wellness, wyjątkowa pielęgnacja ciała i włosów, unikatowy 
rytuał, niezapomniana specyfikacja doznań. Rasul łączy w sobie cztery żywioły : 
wodę, ogień, ziemię i powietrze w jedno wyjątkowe przeżycie dla duszy i ciała. 

Przebieg ceremonii:
• oczyszczający prysznic,
• wskazany peeling całego ciała,(w łaźni kwiatowej)
• okład na całe ciało w saunie z wykorzystaniem glinki marokańskiej ghassoul, 
   glinki białej lub zielonej z dodatkiem aromatyzowanych olei,
• oczyszczający, ciepły deszcz w saunie,
• nałożenie naturalnego oleju ze słodkich migdałów. 

Ceremonia dla dwóch osób w łaźni błotnej 160 zł

Podczas ceremonii w Rasul polecamy maski regenerujące na włosy:
• Nawilżająca na przesuszone włosy 
• Regeneracyjna na zniszczone włosy
• Wygładzająca
• Do włosów przetłuszczających się

Maska na włosy (dla jednej osoby) 30 zł
Płynna keratyna 40 zł 



SEANS Z SAUNAMAJSTREM

Wykonywany jest przez wyszkolonego Saunamajstra, który za pomocą zwilżonego 
ręcznika rozprowadza gorące powietrze po wnętrzu sauny.

Używa przy tym wybranych przez siebie aromatów, które w połączeniu ze sztuką 
poruszania ręcznikiem czynią z rytuału unikalny pokaz. Podczas takiego seansu 
robimy peeling ze specjalnej soli. Ta kilkunastominutowa podróż gwarantuje silne 
pobudzenie naszych zmysłów. Tuż po intensywnym schłodzeniu przynosi 
uspokajające poczucie zrelaksowania pozostające jeszcze długo po rytuale. Tak 
naprawdę każdy Saunamajster ma swoje tajemnice , sposoby, układy i mikstury 
olejkowe, więc pojedyncze seanse mogą się różnić, ale idea jest ta sama. 

Przebieg ceremonii:
Mistrz ceremonii wchodzi z lodem i cebrzykiem wody, w którym ma 
rozprowadzoną miksturę, po czym polewa kamienie ową wodą z dodatkami i za 
pomocą ręcznika rozprowadza po saunie unoszącą się parę z kominka.

Seans obejmuje trzy rundy, które trwają od 10 do 15minut.

Najefektywniejszą rundą jest tzw. „Oddech Smoka” kiedy Mistrz podchodzi do 
każdej osoby po kolei i zagarniając ręcznikiem najgorętsze powietrze spod sufitu 
wysyła je prosto w tą osobę. Po całej saunie rozchodzi się jednocześnie aromat 
mikstury.

Podczas naparzania  nie należy owijać się ręcznikiem, ponieważ wtedy naparzanie 
nie przyniesie oczekiwanego efektu. Saunamajster kieruje bowiem strumień 
gorącego, aromatycznego powietrza na ciało każdego saunowicza po kolei. Udział 
w seansach zalecany jest wszystkim szukającym uspokojenia układu nerwowego. 
Zapraszamy na nie również te osoby, które nie wiedzą na czym polega relaks 
w saunie oraz poprawna kultura saunowania , a chcieliby się tego dowiedzieć. 

(3do 5osób) 30 zł/os




