MASAŻE

CZEKOLADOWY

Wykonywane w wyjątkowym nastroju, przy blasku świec, dobranej
kompozycji zapachowej oraz muzyce, by w pełni poczuć harmonię...

KOKOSOWY
MASAŻ GŁOWY

80 zł / 25’

Dogłębne odprężenie i relaks. Dobroczynne działanie masażu głowy znane jest
już od stuleci. Poprawia krążenie krwi, likwiduje ból głowy, zmęczenie, a także
wzmacnia kondycję włosów i sprawia, że są lepiej odżywione. Wykonywany
przy użyciu dobranych, ciepłych olejków.

MASAŻ STÓP

80 zł / 25’

To przyjemny relaksacyjno - leczniczy masaż wpływający na zdrowie całego
organizmu. Stopy to mapy naszego ciała, gdzie poprzez ucisk można
wpłynąć na zdrowie każdego organu. Zostaje pobudzone krążenie krwi oraz
wzmocniony proces naturalnego oczyszczania organizmu z toksyn.

KLASYCZNY

120 zł / 25’

160 zł / 50’

240 zł / 80’

To rodzaj masażu odpowiedni dla każdego i w każdym wieku. Wykonywany
partyjnie od stóp w kierunku głowy. Odpowiedni ucisk i wyczucie masażysty
rozluźni napięte mięśnie. Masaż klasyczny działa przeciwbólowo, polepsza
odżywienie tkanek, zwiększa elastyczność i sprężystość mięśni, przyspiesza
przemianę materii oraz usprawnia przepływ krwi i limfy.

RELAKSACYJNY

100 zł / 25’

140 zł / 50’

AUTORSKI MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI
160 zł / 60’

240 zł / 80’

To wyjątkowy relaks. Autorska technika masażu manualnego połączona
z masażem gorącymi kamieniami bazaltowymi zniwelują stres, wprowadzą
w błogi nastrój, przyniosą ukojenie. Kamienny seans pomoże nabrać energii
osobom przemęczonym i zestresowanym. Odpręża organizm i przywraca mu
prawidłowe funkcjonowanie.

AUTORSKI MASAŻ KRYSTALICZNYMI MINERAŁAMI
180 zł / 60’
250 zł / 80’
To ekskluzywny, ﬁrmowy masaż wykorzystujący moc kamieni szlachetnych.
Płynna gra minerałów na ciele wprowadza w stan głębokiego relaksu.
Masaż ma działanie witalizujące, doskonale likwiduje napięcia i bóle mięśni.
Kamienie szlachetne i półszlachetne posiadają wyjątkowe właściwości,
przywracają równowagę psychoﬁzyczną.

ŚWIECĄ BIO (ODŻYWCZY)
130 zł / 25’

200 zł / 50’

260 zł / 80’

Masaż świecą wykonaną wyłącznie z naturalnych składników dostarczy skórze
ciała ogromnej dawki odżywczej. To nawilżający relaks przy indywidualnie
wybranej nucie zapachowej. Przynosi ukojenie skórze wrażliwej, suchej,
poprawia jej kondycję. Idealny dla skóry suchej, wrażliwej, wymagającej
regeneracji.

160 zł / 50’

230 zł / 80’

110 zł / 25’

150 zł / 50’

220 zł / 80’

Masaż gorącym organicznym olejem kokosowym o dobroczynnym działaniu
na skórę. Olej kokosowy jest uważany za najzdrowszy olej na ziemi. Bogaty
w witaminy i minerały, które po wniknięciu w skórę doskonale ją odżywiają
i regenerują.

POLINEZYJSKI (LOMI LOMI)

250 zł / 90’

300 zł / 120’

Masaż całego ciała z wyłączeniem stref intymnych. Lomi Lomi Nui jest
tradycyjnym hawajskim masażem relaksacyjnym i regenerującym. Masaż
wykonywany jest dłońmi i przedramionami ze zmiennym naciskiem
i zintegrowany jest z muzyką. Znakomicie relaksuje, wycisza i koi nerwy
a także zapewnia ulgę w stanach długotrwałego stresu.

SPA

ANTYCELLULITOWY ( Z UŻYCIEM CHIŃSKICH BANIEK )
140 zł / 30’
200 zł / 50’
Wykonywany na dobranym olejku o właściwościach wyszczuplających
intensywny masaż manualny połączony z użyciem baniek chińskich do masażu
antycellulitowego. Następuje rozbicie komórek tłuszczowych, detoksykacja
organizmu, wzmocnienie mięśni oraz znaczna poprawa kondycji skóry.

AJURWEDA

210 zł / 80’

Masaż relaksacyjny to odprężenie dla ciała jak i stanu umysłu. Odpowiedni
nastrój, relaksacyjna muzyka, aromaterapia pomogą zregenerować siły.
Masaż ten jest delikatniejszą formą masażu klasycznego, wykonywany
płynnymi ruchami dłoni masażysty rozluźni mięśnie i poprawi ukrwienie
skóry. Szczególnie polecany osobom przepracowanym.

130 zł / 25’

Odprężający, odżywczy, regenerujący masaż w przyjemnej, czekoladowej
nucie zapachowej. Czekolada bogata w witaminy działa antyoksydacyjnie oraz
przeciwstarzeniowo. Wyraźnie poprawia nastrój, łagodzi stres, ma działanie
terapeutyczne.

Masaż ajurwedyjski stanowi jeden z elementów holistycznego systemu
medycyny naturalnej. Zalicza się go do najstarszej sztuki medycznej.
Pełni wiele funkcji poprzez wpływ, jaki wywiera na poszczególne
układy naszego organizmu. Działa na trzech poziomach: fizycznym,
psychicznym i duchowym.
ABHYANGA

250 zł / 90’

Jego celem jest zrelaksowanie, oczyszczenie oraz przywrócenie równowagi
energetycznej całego organizmu.

UDVARTANA

300 zł / 120’

To intensywnie ujędrniający masaż połączony z peelingiem na bazie
sproszkowanych indyjskich ziół. Ciało zostaje natarte odpowiednią mieszanką,
bogatą w witaminę C i kwas krzemowy. Tempo masowania jest dynamiczne
i stosowane są techniki mocnego uciskania oraz ugniatania. Zabieg ten jest
silnie peelingujący, wygładza nierówności skóry, usuwa martwy naskórek,
znacznie pobudza krążenie krwi, likwiduje cellulit.

SHIROABHYANGA

120 zł / 30’

To ajurwedyjski masaż głowy. Określone ruchy w połączeniu z ciepłym olejem
sprawiają, że masaż jest niezwykle relaksujący i odstresowujący. Dobroczynnie
wpływa również na skórę głowy i kondycję włosów.

UPANHASVED

150 zł / 30’

To ajurwedyjski masaż pleców. Celem masażu jest rozmasowanie bolących,
spiętych, bądź przemęczonych mięśni oraz uwolnienie przepływu energii.
Wskazany zwłaszcza dla osób wykonujących siedzący tryb pracy.

Pozwól zabrać się fali relaksu w podróż
aromatów, ciepła świec i leczniczego dotyku

Sylwia Stępień frescaspa.com

Tel. +48 605 - 351 - 030

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE TWARZY
Wyselekcjonowane, organiczne kosmetyki wprowadzą w błogi stan skórę
twarzy. Aby w pełni mogli Państwo zrelaksować się, do każdego zabiegu
na twarz tworzymy wyjątkowy nastrój: blask świec, spokojna muzyka,
dobrane nuty zapachowe oraz masaż dłoni, podczas gdy skórę twarzy
regeneruje dobrana maseczka.

EKSPRESOWY

120 zł / 25’

Wyjątkowe właściwości dobranych alg morskich nawilżą, zregenerują
i wygładzą skórę twarzy. Dzięki uprzednio wykonanemu peelingowi, mikro
i makro elementy, minerały i witaminy wnikną w głębsze partie skóry. Zalecany
również podczas zabiegów na ciało.

ZABIEG KOJĄCO - NAWILŻAJĄCY OCZU

120 zł / 30’

Specjalnie dobrane składniki pielęgnują szczególnie wrażliwą i delikatną skórę wokół
oczu nadając jej świeży blask, niwelując zmęczenie i opuchnięcie. Wyjątkowość
zabiegu stanowi masaż punktowy kamieniami szlachetnymi.

MASAŻ TWARZY

80 zł / 25’

Wykonywany na indywidualnie dobranym do zapotrzebowania skóry olejku. Masaż
na życzenie klienta może być intensywnie ujędrniający z elementami liftingu bądź
kojąco - relaksacyjny.

MASAŻ TWARZY CZEKOLADĄ

100 zł / 30’

Naturalna ciepła czekolada wraz z dodatkiem olejku kokosowego cudownie
zregenerują skórę. Zapewnia niezapomniane uczucie relaksu.

LIFTING i botoks RZĘS
ROZŚWIETLAJĄCY

250 zł / 60’

Dla skóry zmęczonej, pozbawionej blasku, z przebarwieniami, oznakami
starzenia się. W pierwszym etapie zabiegu twarz jest odpowiednio
oczyszczona i przygotowana do aplikacji serum i specjalistycznej maseczki.
Witamina C oraz rozświetlająco - wygładzająca maska zregenerują oraz
nadadzą skórze blasku.

DETOKSYKUJĄCY

230 zł / 50’

Dedykowany skórze problematycznej, młodzieńczej, wymagającej szczególnej
pielęgnacji. Naturalne składniki roślinne łagodzą stany zapalne skóry,
wygładzają i dogłębnie nawilżają. Następuje intensywna poprawa kondycji
skóry.

DO CERY WRAŻLIWEJ

POMARAŃCZOWY DETOKS

250 zł / 70’

peeling + masaż
Wyszczuplająco - ujędrniający zabieg na ciało. Poprzez pobudzenie
krążenia, zwiększa się ukrwienie skóry, jej regeneracja, następuje rozbicie
tkanki tłuszczowej. Masaż w znaczący sposób wspomaga walkę z cellulitem.
Przyjemny w zapachu, stworzony do masażu wyszczuplającego olejek,
wzmacnia jego efekt. Masaż manualny wzbogacony jest elementami masażu
bańkami chińskimi.

OPALANIE NATRYSKOWE

70 - 150 zł

Bezpieczne, oparte na nawilżeniu skóry naturalnymi składnikami roślinnymi,
wyciągiem z zielonej herbaty, aloesu. Nawilżająca skórę opalenizna nie
powoduje żadnych podrażnień, jest całkowicie bezpieczna nawet dla kobiet
w ciąży. Opalenizna utrzymuje się przez około 10 dni.

ZABIEGI DLA DZIECI
CZEKOLADOWA FRAJDA

200 zł / 60’

masaż ciała + masaż twarzy
Cudownie pachnąca naturalna jadalna czekolada sprawi radość Twojemu
dziecku. Na koniec zabiegu słodka niespodzianka.

Zabiegi pielęgnacyjne ciała wykonywane są na całkowicie naturalnych,
hipoalergicznych, bio produktach. Podczas zabiegów z maską na ciało możliwe
jest wykonanie zabiegu twarzy jak i masażu twarzy lub głowy.

OWOCOWA FRAJDA

200 zł / 60’

masaż ciała + masaż twarzy
Soczyście owocowe nuty zapachowe dobrane z myślą o najmłodszych.
Owocowa niespodzianka zwieńczy zabieg młodego klienta Spa.

320 zł / 60’

OWOCOWY RAJ
peeling + maska + masaż

NAWILŻAJĄCY

CZEKOLADOWO

200 zł / 50’

Zabieg do każdego typu cery. Poprzez ultradźwięki następuje bezbolesne,
skuteczne oczyszczenie skóry twarzy. Dzięki wprowadzeniu poprzez
sonoforezę niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego uzyskujemy głębokie
nawilżenie. Skóra staje się promienna i gładka w dotyku.

220 zł / 50’

Zabieg dla zapracowanych, przemęczonych osób, dający ukojenie nie tylko
skórze, ale również pozwalający wyciszyć się od pośpiechu dnia codziennego.
Poprzez dobroczynne działanie kamieni szlachetnych pobudza krążenie, tym
samym odżywia i poprawia kondycję skóry.
Również dla panów z dobraną dla nich nutą zapachową.

Olej arganowy posiada wszechstronnie dobroczynne działanie na skórę.
Regeneracja, nawilżenie, odbudowa. Dzięki wcześniej wykonanemu
peelingowi, zwiększa się jego wchłanianie a masaż pobudza krążenie
i wzmacnia proces ujędrniania skóry ciała.

15 - 40 zł

Rzęs, brwi, regulacja.

PIELĘGNACJA CIAŁA

To wyjątkowo skuteczny zabieg. Bogaty w wyselekcjonowane substancje,
dla skóry dojrzałej, z przebarwieniami, wymagającej dogłębnej pielęgnacji,
napięcia, odżywienia. Podczas zabiegu stosowany jest unikatowy system
urządzenia NanoPore dający spektakularne efekty wygładzenia skóry.

SZLACHETNIE KOJĄCY

HENNA

230 zł / 50’

Zabieg wzmacniający płaszcz hydrolipidowy skóry i uszczelniający kruche
naczynia krwionośne. Naturalne, bio składniki użyte podczas zabiegu
przynoszą ukojenie suchej i wrażliwej skórze twarzy. Efekt zostaje wzmocniony
poprzez ultradźwięki.

ODŻYWCZY / PRZECIWZMARSZCZKOWY
z systemem NanoPore

150 - 180 zł

Ślubny, wieczorowy, okazjonalny.
Wysoka jakość kosmetyków,
możliwość doczepienia rzęs.

200 zł / 70’

peeling + masaż

160 zł

Dłuższe, gęstsze i piękniejsze. Podkręcone, wydłużone bez użycia maskary czy
aplikacji sztucznych rzęs. Zabieg liftingu oraz botoksu pozwala na uzyskanie efektu
dłuższych, optycznie gęstszych i podkręconych rzęs. Efekt utrzymuje się aż do 8
tygodni.

MAKIJAŻ

CUDOWNY ARGAN

240 zł / 90’

Rześka, lekka, letnia nuta owocowa wprowadzą Państwo w doskonały nastrój
i rozbudzą chęci do działania. Skóra po zabiegu pozostaje przyjemnie pachnąca,
gładka i odżywiona.

250 zł / 90’

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
MANICURE JAPOŃSKI
100 zł / 60’

PEDICURE JAPOŃSKI
120 zł / 70’

MANICURE WINYLOWY
120 zł / 60’

PEDICURE WINYLOWY
140 zł / 90’

ZABIEG ODŻYWCZY
DŁONI
100 zł / 60’

ZABIEG GŁĘBOKO
ODŻYWCZY STÓP
120 zł / 70’

Dobrany peeling + regenerujące
serum + okluzja parafiną + masaż
relaksacyjno - zdrowotny

Kąpiel solankowa + peeling +
opracowanie płytek i skórek + serum
+ parafina + masaż na preparacie
dogłębnie odżywczym

peeling + maska + masaż
Trzy elementy zabiegu wykonane w nucie czekoladowej przyniosą relaks dla zmysłów
i rozkosz dla ciała. Cudownie relaksacyjne, odżywcze działanie naturalnej gorącej
czekolady pozwoli poczuć błogi stan ciała i ducha, wzmocni i doda energii.

DELIKATNY KOKOS

180 zł / 70’

peeling + masaż
Wyjątkowo delikatny peeling z płatkami kokosowymi pozwoli, aby skóra doskonale
zaabsorbowała drogocenne właściwości olejku kokosowego, na którym jest
wykonywany odżywczo - relaksacyjny masaż całego ciała.

