
M A S A Ż  W A N T A M I  B R Z O Z O W Y M I

MASAŻ DETOKSYKUJĄCY

to doskonała kuracja detoksykująca ciało
 z zastosowaniem soli epsom,poza doskonałymi

właściwościami detoksykującymi, doskonale nawilża
skórę, dodatkowo posiada dużą ilość magnezu,który
absorbuje nasza skóra. Sam masaż ma właściwości

przeciwbólowe i odprężające 
Czas trwania: 55 min

  cena specjalna 149 pln zamiast 199 pln

ceremonia masażu z wykorzystaniem Tucholskiej Bani.
Cały zabieg odbywa się w saunie nagrzanej do 80’ C. 

W czasie ceremonii ciało przechodzi etap detoksykacji 
za sprawą witkowania - wantami brzozowymi moczonymi
w chmielu. To rytuał pełnego oczyszczenia i mistycznych

doznań. 
Czas trwania: 15 min

cena specjalna 169 pln zamiast 219 PLN

OCZYSZCZAJĄCY OKŁAD NA CIAŁO

to rytuał z zastosowaniem ziół i soli himalajskiej. W czasie
rytuału Twoje ciało otula ciepły piasek kwarcowy,
potęgujący uczucie relaksu i pełnego odprężenia. 

Czas trwania: 45 min
cena specjalna 129 pln zamiast 189 pln

PEELING OCZYSZCZAJĄCY
to preludium do pozostałych zabiegów. Oczyszcza,

detoksykuje i pozostawia ciało niesamowicie gładkie
 i zrelaksowane. 

Czas trwania: 30 min 
cena specjalna 99 pln zamiast 129 pln

Dla oczyszczenia organizmu
 

 

Rekomendowane zabiegi SPA wzmacniające efekt kuracji 

 
pozbądź się toksyn i metali ciężkich z organizmu

Zarezerwuj termin w Recepcji SPA 
e-mail spa@hotelnotera.pl tel. 52 336 06 09

 
 

Przy zakupie każdego zabiegu prezent wzmacniający efekt kuracji!
 



M A S A Ż  B A Ń K A M I

ZIOŁOWE BANDAŻOWANIE

to spersonalizowana kuracja, szyta na miarę Twoich
potrzeb. W zależności od problemu z jakim się borykasz,

dopasowujemy kurację naprawczą. To specjalnie
nasączone bandaże, które otulają Twoje ciało. 

Gdy Ty odpoczywasz one modelują Twoje ciało. 
W czasie jednego zabiegu możesz pozbyć się 

nawet 10 cm z obwodów. 
Czas trwania: 45 min

cena specjalna 179 pln zamiast 229 PLN

 rytuał masażu powszechnie znany i lubiany.
Wykonywany na określone partie ciała. Już po jednym

zabiegu Twoje ciało staje się smuklejsze. 
Czas trwania : 30 min

cena specjalna 80 pln zamiast 120 pln

FIT & CHOCOLATE

słodycz bez grama kalorii! Ceremonia z zastosowaniem
peelingu pomarańczowo-kawowego niwelującego cellulit

oraz czekoladowej maski i masażu modelującego.
Przyjemne z pożytecznym! 

Czas trwania: 90 min
cena specjalna 289 pln zamiast 359 PLN

 

Dla zgrabnej i szczupłej sylwetki
 

 

Rekomendowane zabiegi SPA wzmacniające efekt kuracji 

 
 

Zarezerwuj termin w Recepcji SPA 
e-mail spa@hotelnotera.pl tel. 52 336 06 09

 
 

Przy zakupie każdego zabiegu prezent wzmacniający efekt kuracji!
 

          koniec z nadmiarem wody, cellulitem i zbędnymi kilogramami


