
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPA MENU 

 
 

 

 

 

 

 

Naturalnie i w pełnej harmini z Naturą dzięki: 

Pevonia Botanica                                                 VAGHEGGI  

 

 

 



Twoje  Masaże : 

 
 
Masaż  Pleców , karku i ramion  
Leczniczy masaż poprzedzony seansem w saunie parowej, relaksacyjny, 
obniżający napicie mięśniowe. 

 30 min. 90 zł/os. 
Autorski masaż stóp  
Niwelujący napięcie mięśnowe i uczucie ciężkich i zmęczonych nóg. 

25 min. 90 zł/os. 
 

Autorski masaż Twarzy , szyi i dekoltu 
Relaksacyjny masaż oparty na witaminowej ampułce, dogłębnie odżywia, 
nawilża, zapobiega powstawaniu zmarszczek.                          25 min. 90 zł/os. 
 
 
Dotyk Jeleniej Strugi  
Autorski masaż ciała o dobroczynnym wpływie na ciało i dusze . Relaksuje, 
odpręża, usuwa skutki stresu i zmęczenia.  Koi nerwy, usuwa negatywne emocje , 
łagodzi niepokuj, wycisza .                                                                    60 min/199zł / os.  
 
Body Work  
Leczniczo -relaksacyjny masaż całego ciała likwidujący napięcia  i bóle 
mięśniowe.                                                                                                   60 min. 199 zł/os. 
 
Masaz Ayurwedyjski 
Indyjski masaż leczniczy ciała.  Oczyszcza organizma z nagromadzonych toksyn , 
Rytmioczne , delikatne ruchy mają poruszyć zastałą energię i spowodować 
swobodny jej przepływ. Ten tradycyjny masaż Ayurwedyjski zapewnia poczucie 
wewnętrzego spokoju.                                                                               60 min/ 199 zł/ os.  
 
Masaż Lomi Lomi  
Masaż wywodzący się z rejonów Polinezji, wykonywany przedramionami pomaga 
odblokować strumień emocji, rozluźnić napięcia w ciele, a przede wszystkim 
pobudzić uzdrawiające siły naszego organizmu.                   60 min/ 190 zł/ os.  
 

Bolące Plecy  
Odprężająco leczniczy masaż pleców, karku i ramion , poprzedzony rozluźniającą 
przeciwbólową maską.                                                                      60 min. 160 zł/os. 
 
 
 
 
 



 

Twoje  

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz VAGHEGGI  

 
 
 
 
PRIMA rozjaśniona czyli doskonała                                           45 min. / 150 zł./ os.  
  zabieg „bppster” oparty na alfa hydroksykwasach, które delikatnie wygładzają 
cerę i wyrównują koloryt a przy tym zwiekszają przyswajanie składników 
aktywnych podczas codziennej pielęgnacji skóry wzmacniając ich działanie i 
długotrwały efekt.                                                                 
 
EQUILIBRIUM–  wielka hiostoria piekna                                     45 min./150 zł./os.  
Spersonalizowany zabieg na bazie ekstraktów ziołowych będących remedium na 
potrzeby każdego rodzaju cery, zarówno problematycznej jak i zanieczyszczonej 
niezależni e od wieku .                                                         
 
BALANCE –rozwiązanie dla zanieczyszczonej skóry              60 min./160 zł / os.  
zabieg ukierunkowany na walke z zanieczyszczeniami i problematyczną  skórą . 
Silne działanie antybakteryjne oraz regulujące wydzielanie sebum.   Redukuje 
powstawanie zmian trądzikowych i wykwitów skórnych związanych z 
zaburzeniami hormonalnymi oraz nieprawidłową florą bakteryjna skóry.                                                                                      
 
REHYDRA - Nawilżona , czyli doskonała                                   60 min./ 160 zł. /os. 
Walczy z jednym z najpopularniejszych problemem cery każdego rodzaju- 
Odwodnieniem. Ggłębokie nawilżenie na różnych poziomach skóry zapewniają 
ekstrakty z roślin takich jak : Tamaryndowiec Indyjski, Sorzycha Ziemna, „Krzew 
Zmartwychwstania„  
                                                                                                           
WHITE MOON–rozjaśniona, czyli doskonała                            60 min/ 160 zł./os.   
 Odpowiedz na problemy z pigmentacją i przebarwieniami skóry. Terapia oparta 
na kwasach owocowych oraz ekstrakcie z lukrecji z powodzeniem redukuje 
nieestetyczne plamy na skórze, nadmiar zrogowaciałego naskórka a przy tym koi 
skórę i zapewnia efekt promiennej oraz jednolitej w kolorycie cery.                                                                                                 
 
LIMER C – energia w najczystszej postaci                                   60 min/ 190 zł. / os.  
Skóra pełna blasku , naturalnie promienna ze zdrowym jednolitym kolorytem to 
efekt użycia liofilowej Witaminy C , która z uwagi na swoją strukturę przenika 
przez naskórek i zapewnia długotrwałe działania w głębszych warstwach skóry. 
Dotleniona i pełna energii cera o każdej porze roku.                                                                                              
60 min/ 190 zł. / os.  
 

 



 

Twoje  

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz VAGHEGGI  

 
 

 

INTENSE – piękno  na wyciągnięcie ręki.                             60 min/ 200 zł. / os.  
Zabieg oparty na działaniu neurokosmetyków , których głównym celem jest 
przeciwdziałanie postępuj,ącemu procesowi anti-age w wywołanemu przez 
postęp cywilizacyjny: stres, zanieczyszczenia, smog, UV oraz oddziaływanie 
światła niebieskiego. Efekt po zabiegu to głębokie dotlenienie, wygładzenie  oraz 
tzw. „wyspana skóra” , czyli wsparcie fizjologicznych procesów skóry w celu 
przywrócenia naturalnego zegara biologicznego odpowiedzialnego za jej 
regeneracje.                                                                    
 
EMOZIONI PLUS - skóra wrażliwa                                          60 min./210 zł. / os.  
 Skóra wrażliwa , atopowa, płytko unaczyniona , reaktywna, alergiczna . 
Przeciwzapalne działanie kurkumy doskonale współdziała z łagodzącym 
wyciągiem z pieprzu syczuańskiego. Takie połączenie zapewnia szybki efekt 
wyciszenia i ukojenia skóry reaktywnej na bodżce zewnętrzne takie jak ciepło/ 
zimno, skoki ciśnienia czy stres. Odpowiedz dla każdego typu skóry z 
dodatkowym problemem wrażliwości .                           
 
DELAY INFINITY – obroń swoje piękno                                   60 min/ 220 zł./ os.  
Zabieg nastawiony na redukcję pierwszych oznak starzenia , czyli zmarszczek 
mimicznych i utraty elastyczności  skóryu. Niweluje objawy odwodnienia i 
wiotkości skóry, intensywnie nawilża , wygładza i ujędrnia skórę. 
Natychmiastowy efekt jedwabistej i napiętej skóry.   
 
 
75,15 –   Modelowanie, pprzywrócenie gęstośći , lifting    60 min/ 360 zł./os.   
Dojrzała i wymagająca cera, borykająca się z upływem czasu odbijającym piętno 
na skórze to zamysł z jakim powstała ekskluzywna linia 75.15. Przywraca piekno 
skóry, której historia zycia wyrysowana została poprzez zmarszczki, 
przebarwienia  i utratę smukłego owalu twarzy. Bogaty w mangan ekstrakt z 
ametystu oraz poizyskiwany z żywicy pistacji kleistej składnik aktywny 
skutecznie wzmacnia włókna kolagenu i elatyny oraz głęboko nawilża , by 
utrzymac efekt jędrnej skóry na długo.    
 

 

 

 



Twoje  

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz PEVONIA  

 
 

Zabieg dla nastolatków- oczyszcanie, nawilżanie                 45 min./130 zł. / os.  
Terapia cery młodej, dobrany indywidualnie do potrzeb młodej skóry.   
 
Dobry początek                                                                                 45 min. / 130 zł. / os.  
Podstawowy program pielęgnacyjny dobrany do potrzeb skóry.  
 
Oddech Jeleniej Strugii                                                                    60 min./ 234 zł. / os. 
Program pielęgnacyjny wzbogacony ampułką dopasowaną do potrzeb skóry  
                                                                         

ELASTO FIRM MASK– naturalne ujędrnienie                              60 min./ 240zł./ os.                                        

Terapia cery dojrzałej , posarzałej , pozbawionej elastycznoiści . WzmacniA skórę 

zapobiegając jej wiotczeniu. Przywraca jędrność , napięcie i zdrowy wygląd.                                                                     

 
OXY WITAL MASK - głęboki oddech skóry.                                 60 min. / 240 zł. / os.  
Doskonałe rozwiązanie dla nadwrażliwych lub płytko unaczynionych skór. 
Połączenie wysoko skoncentrowanych składników aktywnych oraz włókien 
kolagenowych wspo,maga procesy wykorzystania aktywnego tlenu przez 
komórki , łagodząc zaczerwienienia i przynosząc skórze ukojenie i perfekcyjny 
wyglad.                                         
 
MAGIA RÓŻY – trądzik rózowaty/ skóra naczyniowa           60 min./250 zł. / os.  
Kompleksowe rozwiązanie dla skóry z trądzikiem różowatym oraz rumieniem. 
Przynosi natychmiastową ulge , djąc jednoczesńnie widoczne efekty w walce z 
rozszerzonymi naczyniami, zaczerwienieniem i wysuszoną, podrażnioną skóra .                          
 
MYOXY- CAVIOR – silna regeneracja                                          60 min./ 250 zł. / os.  
Ekskluzywny  , silnie rewitalizujący , redukujący zmarszczki, nawilżający , 
poprawiający strukturę skóry.                           
 
SKIN FIT –  kompleksowa regeneracja                                        60 min. / 260 zł./ os.  
Ekskluzywny zabieg na twarz  dla mężczyzn z liofilizowanym Escutoxem, maską 
kremową bogatą w regenerujące składniki i maskę typu lift – off. Ujędrnia , spłyca 
zmarszczki , nawilża , pozostawia skórę gładką i napiętą.                   
 
Peeling kawitacyjny                                                                      60 min./170 zł. / os.  
Bezbolesna formuła głebokiego oczyszczania skóry. Bezinwazyjny zabieg z maską 
dobrana do potrzeb skóry. 
 



 


