
OFERTA SPA DLA GRUP
Wolna chwila w trakcie szkolenia lub konferencji? Zregeneruj się w naszym SPA Arłamów!

Pakiety Spa dla grup na indywidualne zamówienie możemy przygotować w oparciu o określony budżet lub czas trwania zabiegów.

•   Odnawiający masaż twarzy odpowiednio dobraną ampułką o działaniu liftingująco - rozświetlającym 
lub  
Masaż aromaterapeutyczny częściowy. Odprężający masaż relaksacyjny, który pozwoli uwolnić 
stres i rozluźnić ciało. Wykonany jest przy użyciu naturalnych olejów zapachowych pochodzenia roślinnego

•   Odżywianie Dłoni. Celem zabiegu jest przywrócenie miękkości i gładkości dłoniom oraz walka  
z przebarwieniami

•   Wstęp do strefy relaksu z barem herbacianym i wodami smakowymi
•   Nielimitowany pobyt w Świecie Saun

199 PLN 
netto / os.
czas: do 30 min.

1
•   Zabieg na twarz Tox Peel - zabieg liftingujący. Alternatywa dla botoksu. Już po pierwszym zastosowaniu 

skóra odzyskuje blask i młodzieńczy wygląd
•   Odnawiający masaż twarzy odpowiednio dobraną ampułką o działaniu liftingująco-rozświetlającym
•   Odżywianie Dłoni.  Celem zabiegu jest przywrócenie miękkości i gładkości dłoniom oraz walka  

z przebarwieniami
•   C-VIT - Płatki pod oczy. Natychmiastowa terapia usuwająca oznaki zmęczenia
•   Nielimitowany pobyt w Świecie Saun
•   Woda smakowa

249 PLN 
netto / os.
czas: do 30 min.

2
•   Wygładzający zabieg na ciało z drobinkami złota - peeling i masaż   
•   Masaż twarzy  z odpowiednio dobraną ampułką 
•   C-VIT - Płatki pod oczy. Natychmiastowa terapia usuwająca oznaki zmęczenia
•   Odżywianie Dłoni.  Celem zabiegu jest przywrócenie miękkości i gładkości dłoniom oraz walka  

z przebarwieniami
•   Nielimitowany pobyt w Świecie Saun
•   Woda smakowa

299 PLN 
netto / os.
czas: do 40 min.

3
Możliwość dokupienia Strefy VIP / 50 PLN brutto od osoby (od 10 osób):

•   Butelka wina czerwonego lub białego na 2 osoby
•   Wstęp do Strefy VIP Spa
•   Wstęp do strefy relaksu z barem herbacianym i wodami smakowymi
•   Wejście na Strefę Basenów
•   Nielimitowany pobyt w Świecie Saun

50 PLN 
netto / os.
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Recepcja SPA Arłamów           spa@arlamow.pl           +48 13 443 10 70


