VIP SPA

Luksus szyty na miarę...
Spa to idea, którą wyznajemy w życiu i którą realizujemy poprzez różne
aspekty naszego istnienia.
SPA VIP to nowa jakość, w której przeżycie związane z pobytem w SPA
kształtowane jest według indywidualnych potrzeb.
To luksus, zamieniony w coś co możesz poczuć.

Tailor-made luxury...
SPA is an idea, a philosophy we follow in life and fullfill through different
aspects of our being.
SPA VIPA means a new quality – quality that creates your own SPA experience.
It is a luxury, which you can feel and touch.

Rytuały na twarz
Face Rituals
Absolucaviar “Skin Technology”
regenerujący zabieg, rozświetlający cerę z perłami, kawiorem oraz złotem
illuminating and rejuvenating ritual with pearls, caviar and gold
2000 zł
Caviaressence Anti Wrinkle
zabieg “botox like” przeciwdziałający zmarszczkom mimicznym
‘botox-like’ anti-wrinkle ritual
1500 zł
Vital Energy Caviar Express
ekspressowy zabieg poprawiający jędrność skóry
express firming ritual
750 zł
Caviar Presige Anti Wrinkle and firming
rewitalizujący zabieg odmładzajacy
revitalising, anti-ageing ritual
850 zł
Protect Caviar Intense Moisture
intensywnie nawilżający oraz odbudowujący zabieg
intensively moisturizing ritual
1000 zł

Rytuały na twarz
Face Rituals
Aroma Youth
Przeciwzmarszczkowy zabieg ujędrniający
Mouistirizing and anti- ageing
750 zł
Aroma Sensitive
Zabieg wyciszająco- nawilżający
Soothing and moisturising
750 zł
Aroma Fresh
Odświeżajaco- dotleniający
Balancing and puryfing
750 zł
Bio structure
Efekt odmłodzenia lub lifting
Anti-ageing or lifting effect
750 zł
Aquacontrol
Zabieg nawilżający
Moisturising treatment
750 zł

Rytały na ciało:
Body Rituals:
Masaż kwarcowymi stemplami na łóżku kwarcowym
stemple massage on quartz bed
60 min. - 500 zł
90 min. - 700 zł
Wyszczuplająco- modelujący rytuał
slimming and firming ritual
800 zł
Relaksujący rytuał na ciało
relaxing whole-body ritual
800 zł

Zabiegi “a la carte”
“A’la carte enhancements:
odprężający dla pleców
back relaxation

200 zł
pielęgnujący dla dłoni i stóp
nourishing for hands & feet

200 zł
dla zmęczonych nóg i stóp
for tired legs & feet

200 zł
modelująco- antycellulitowy na wybraną część ciała
anti-cellulite sculpting for chosen body part

400 zł
relaksująco- nawilżający całego ciała
whole body nourishment and relaxation

400 zł

SPA VIP jest miejscem w którym Państwo tworzą własne przeżycie SPA,
dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Jest to część SPA, w której nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
Na Państwa życzenie możemy przygotować przekąski, owoce, butelkę
szampana lub też szklankę single malt...
SPA VIP at Arłamów is a place where we allow you to create your own SPA
experience, tailored to your needs and preferences.
Nothing is impossible here...
To enhance your stay at VIP SPA, we also offer a variety of snacks and drinks –
delicious fruits, tasty canapes prepared by our Chef or glass of finest champagne..

Czas zabiegów wynosi od 20 do 100 minut.
Dla osiągnięcia jak najlepszego efektu, terapeuta wykonujący zabieg, może przedłużyć czas
zabiegu, bez ponoszenia dodatkowych opłat ze strony gości.

Treatment time is between 20 to 100 minutes. For best results, our Therapist may decide
to prolong the treatment time without any extra charge for the Guest.
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