




Sabbia

Regeneracja sił, odpoczynek ciała. Kuszący zabieg oderwie Cię 

od codzienności i pozwoli na chwilę cudownego relaksu.
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Vivaldi

Muzyka jako dopełnienie każdego uczucia, odpręży 

i pobudzi Twoje zmysły. Komfort w trakcie zabiegu 

zapewni podgrzewane łóżko do masażu.
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TRANSDUCERS
(converts music into vibration)

SUBWOOFER



Zapraszamy do magicznego 

świata, gdzie piękno i relaks 

wyzwolą Twoje zmysły



Equilibrium

Najwyższej jakości łóżka SPA charakteryzujące się 

niepowtarzalnym ekskluzywnym wyglądem, dają możliwość 

doznania uczucia błogości, odprężenia i wyciszenia.
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Lympha

Dzięki naszym produktom wyeliminujesz stres i negatywne 

emocje, wprawisz się w stan głębokiego relaksu i odzyskasz 

wewnętrzną równowagę.





Głębokie oczyszczenie,

wygładzenie i ujędrnienie

– przywróć skórze młody wygląd
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Acua

Ciepło i relaks. Zregeneruj organizm przed

kolejnym wyzwaniem.
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Senso

Dzięki funkcji fal brzegu morskiego przeniesiesz się na 

tropikalną plażę, gdzie ciepła bryza muska Twoje ciało.



Luksusowa SPA pomaga osiągnąć

równowagę ciała, ducha i umysłu



Zadbaj o swoje ciało i nieskazitelny 

wygląd, wprowadź się w świat 

piękna i harmonii
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Balnea

Zwiększ swoją odporność, popraw krążenie krwi, 

wzmocnij i pobudź swój organizm.
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Crystal

Wolne popołudnie? 

Czasem zmęczenie nas przerasta, 

wówczas na bok praca – relaks i basta.



Odpoczynek w zaciszu SPA

uzdrowi równowagę 

duchową i emocjonalną



Przytulne wnętrze pozwala 

na głębokie odprężenie

i regenerację
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Elysium 

Podczas relaksu i masażu delektuj się każdą minutą, 

znajdź swój azyl, zregeneruj siły witalne.



Piękno i luksus w zasięgu 

Twojej ręki



Note

Po ciężkim dniu odpręż się z ulubioną książką

lub muzyką.
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Flag

Wycisz ciało i umysł a pojawią się nowe pomysły, 

marzenia i plany na przyszłość.



Postępuj w zgodzie z ciałem, 

które w stanie relaksu 

zanurza się w kolorze



Pozwól nam zadbać o Twoją

równowagę i zdrowe ciało



Arcus

Ergonomiczne leżanki pobudzą Twoje krążenie krwi.
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Spot

Chromoterapia – leczenie kolorami. Poprawia nastrój 

i samopoczucie. Działa na ciało i ducha. Ukoi Twoje zmysły.



27

Lumina

Pozwól sobie na większy komfort.



Lumina 
Senso
Spot

Corner Lux
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Calido

Kojący zabieg dla ciała i zmysłów dzięki ciepłym, 

podgrzanym ręcznikom i kosmetykom.

Funkcja schładzania skontrastuje doznania.



Relaks wzmacnia nasz organizm, 

przedłuża młodość i wpływa 

na dobre samopoczucie

Relaks wzmacnia nasz organizm, 

przedłuża młodość i wpływa 

na dobre samopoczucie
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Salis

Odpręż się we mgle solnej. Poczuj się jak w wymarzonym 

nadmorskim kurorcie.

Cube

Inhalacja solna odpręży i uatrakcyjni Twój wypoczynek. 

Oddychaj głęboko.



Spełnij marzenia o pięknym, 

jędrnym i zdrowym ciele
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Bella

Odbuduj witalność swojej cery dzięki 

kąpielom kolagenowym.
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Scic

Niepowtarzalne połączenie relaksującego masażu 

z odmłodzeniem cery.
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Luxo

Delikatna pigmentacja Twojego ciała pobudzi 

produkcję witaminy D3 i nada zdrowy wygląd 

Twojej skóry.




