Witamy w świecie
Best Western Plus
Hotel Korona Spa & Wellness****,
w którym zostaniesz otoczony aurą
relaksu, spokoju i harmonii.
Zapewniamy Państwu profesjonalny
dobór zabiegów, wyszkoloną kadrę
kosmetologiczną i doświadczonych
fizjoterapeutów. Wszystkie zabiegi
wykonujemy w oparciu
o profesjonalne marki kosmetyków
SPA.

MASAŻE
Masaż jest jedną z najstarszych dziedzin wiedzy lekarskiej. Sprawne ręce masażysty usuną napięcie
nerwowe, zlikwidują ból mięśni, zrelaksują, poprawią ukrwienie i ułatwią przepływ limfy.
W zależności od rodzaju i zastosowania może mieć działanie lecznicze, relaksujące czy modelujące.

KLASYCZNY

- pleców
30 min/80zł/w serii 430zł
- całego ciała
60 min/140zł/w serii 755zł
- całego ciała + kinesio taping
75 min/190zł
(najpopularniejszy masaż o szerokim spektrum działania, poprzez stymulację tkanki podskórnej
i mięśni wpływa na poprawę krążenia krwi i rozluźnia mięśnie)
KINESIO TAPING
15 min/od 50zł
(metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami
o specjalnej strukturze)
VIT ICE
60 min/190zł/w serii 1025zł
(kuracja wyszczuplająca z krioterapią składająca się z trzech etapów: masażu modelującego,
bańką chińską i masażu lodem)
BAMBUSOWY MASAŻ
30 min/100zł/w serii 540zł
(masaż przy użyciu naturalnych trzcin bambusowych obejmujący brzuch, uda, pośladki)
RZEŹBIENIE SYLWETKI
(intensywny masaż obejmujący brzuch, uda, pośladki)

40 min/150zł/w serii 810zł

BAŃKA CHIŃSKA
(masaż obejmujący brzuch, uda, pośladki)

40 min/120zł/w serii 649zł

RYTUAŁ KORONNY
85 min/260zł
(kompleksowy masaż całego ciała i twarzy na maśle shea, które mocno nawilży skórę, z peelingiem
przed masażem na wodnym łóżku z koloroterapią)
RYTUAŁ HOLISTYCZNY
85 min/260zł
(wellness w najczystszej postaci, zainspirowany technikami masaż wywodzącymi się z Tajlandii,
które wprowadzą w stan wyciszenia, zrelaksują oraz wyeliminują ból z najbardziej spiętych
obszarów ciała)
MUSZLE LAVA SHELLS
55 min/200zł
(unikalny aromatyczny masaż samorozgrzewającymi się muszlami Lava Shells z wybrzeża Filipin)
GORĄCE KAMIENIE

- pleców
40 min/150zł
- całego ciała
55 min/180zł
- całego ciała II
85 min/210zł
(rozgrzewający masaż ciała gorącymi kamieniami bazaltowymi, zapewnia odprężenie
i wyciszenie)
MIODOWY RELAKS

- pleców
25 min/100zł
- całego ciała
60 min/180zł
(wyjątkowo relaksujący masaż ciepłym miodem i aromatycznym masłem kakaowym działa
rozgrzewająco i detoksykująco)

GORĄCA ŚWIECA

- pleców
25 min/100zł
- całego ciała
60 min/180zł
(ciepły olej ze świecy bogaty w wosk pszczeli, czyste olejki esencjonalne, czy masło shea doskonale
pielęgnuje skórę)
AROMATERAPEUTYCZNY -pleców
25 min/100zł
- całego ciała
60 min/180zł
(relaksujący masaż wykonywany na bazie ciepłego masła (kakao, shea, zielona herbata, miód
i wanilia lub mango) lub oleju z miąższu kokosa, urzekającego właściwościami
aromaterapeutycznymi)
STEMPLAMI ZIOŁOWYMI - pleców
25 min/100zł
- całego ciała
55 min/165zł
(intensywnie wydzielający się zapach oraz ciepło ze stempla sprawia, że ciało i umysł
są zrelaksowane)
ROSYJSKI MASAŻ MIODEM PLECÓW
30 min/100zł
(masaż pleców ciepłym aromatycznym miodem, działa peelingująco, przeciwbakteryjnie
i odtruwająco)
MASAŻ STÓP
25 min/60zł
(masaż z wykorzystaniem technik uciskowych, regeneruje stopu zapewniając im ulgę)
PEELING DO MASAŻU
20 min/50zł
(zabieg polegający na usunięciu warstwy zrogowaciałego naskórka z powierzchni skóry poprzez
dokładne wymasowanie ciała preparatami złuszczającymi, zawierającymi ścierające drobinki)

Zabiegi ustalane są przez recepcję SPA – w celu zapewnienia najwyższej jakości
usług prosimy o wcześniejszą rezerwację w hotelowym Centrum SPA & Wellness.
e-mail: spa@hotel-korona.com
tel. 81 503 20 02 wew.150
tel. kom. 507 146 884

