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.

ZABIEGI NA CIAŁO
Piękna harmonijna sylwetka, jędrna, gładka, nawilżona i odżywiona skóra to marzenie każdej
osoby. Aby sprostać tym wymaganiom stworzyliśmy bogaty program zabiegów na ciało
dostosowany do różnych potrzeb.

RÓŻA ORIENTU NA AQUA WOOD
120 min/450zł
(kompleksowy zabieg na twarz i ciało oddziałujący na psychikę i zmysły, głęboko relaksujący,
wygładzający i nawilżający skórę, stymulujący mikrokrążenie, poprawiający elastyczność skóry,
jak również spowalniający procesy starzenia)
BODY DE LUX

- wersja skrócona zabiegu*
70 min/300zł
- wersja zabiegu z masażem modelującym
120 min/380zł
(ekskluzywny zabieg ujędrniający, modelujący ciało, przywracający skórze elastyczność
i sprężystość)
ŻURAWINOWA UCZTA- wersja skrócona zabiegu*
60 min/240zł
- wersja zabiegu z masażem ciała
115 min/320zł
- wersja zabiegu z masażem ciała i kąpielą
140 min/350zł
(zabieg intensywnie nawilżający i wygładzający przeznaczony dla skóry odwodnionej,
szorstkiej, o nierównym kolorycie)
EGZOTYCZNE CHWILE- wersja skrócona zabiegu*
60 min/240zł
- wersja zabiegu z masażem ciała
115 min/320zł
- wersja zabiegu z masażem ciała i kąpielą
140 min/350zł
(zabieg przywracający skórze aksamitną gładkość w aurze zapachów soczystych owoców)
CZEKOLADOWA EUFORIA- wersja skrócona zabiegu*
- wersja zabiegu z kąpielą
(zabieg intensywnie nawilżający i regenerujący dla skóry suchej)

90 min/250zł
115 min/350zł

MIGDAŁOWA ODNOWA- wersja skrócona zabiegu*
60 min/250zł
- wersja zabiegu z masażem ciała
115 min/330zł
(zabieg intensywnie regenerujący dla skóry przesuszonej, szorstkiej, łuszczącej się)

ORIENT EXPRESS

- wersja skrócona zabiegu*
60 min/240zł
- wersja zabiegu z masażem pleców kamieniami 90 min/320zł
(zabieg typu wellness- wszechstronnie poprawiający jakość skóry i korygujący niedoskonałości)
ZABIEG ALOESOWY

- wersja skrócona zabiegu*
70 min/180zł
- wersja zabiegu z masażem ciała
115 min/260zł
(zabieg polecany szczególnie w okresie letnim. Chroni skórę przed skutkami intensywnego
opalania, ma działanie anti-aging oraz łagodzi podrażnienia)
KOKOSOWE SPA

- wersja skrócona zabiegu*
60 min/180zł
- wersja zabiegu z masażem ciała
115 min/260zł
(wspaniały zabieg łagodząco – regenerujący. Pozostawia skórę głęboko nawilżoną,
jedwabiście gładką i mocno zregenerowaną)
KOMPLEKSOWY ZABIEG "FINEZJA CIAŁA"
100 min/250zł
(specjalistyczny zabieg na ciało z zastosowaniem aktywnego biologicznie kolagenu,
mającym silne działanie wyszczuplające, anti-cellulitowe oraz głęboko nawilżające)
EKSPRESOWE „SOS”
50 min/220zł
(zabieg przeznaczony dla skóry, która potrzebuje szybkiego efektu wygładzenia, odżywienia
i nawilżenia)
CYNAMONOWY BODY WRAPPING
60 min/160zł
(zabieg intensywnie wyszczuplający, redukujący cellulit, zmniejszający rozstępy)

*Wersje skrócone zabiegów na ciało odbywają się na łóżku ZERO1 lub AQUA WOOD
ZERO 1 Ekskluzywne, podgrzewane łóżko do masażu z funkcją fal brzegu morskiego,
koloroterapią. Wyobraź sobie sytuację, kiedy leżysz na plaży nad tropikalnym morzem,
jednocześnie poddając się odprężającemu zabiegowi. Ciepła fala muskająca twoje ciało…
to właśnie jest ZERO 1.
AQUA WOOD fenomenalny stół do mokrych zabiegów o ergonomicznym kształcie do
innowacyjnych zabiegów pielęgnacji ciała. Woda i para wodna połączone razem stwarzają
niepowtarzalną atmosferę, przynosząc głęboki relaks i estetyczne doznania nie tylko dla ciała, ale
i dla ducha.

KĄPIELE
Kąpiel w wannie z hydromasażem i odpowiednio dobranym kosmetykiem, nawilży oraz odżywi
naskórek. Poza tym wpływa odprężająco na organizm, a także polepsza nastrój. To chwila relaksu
dla ciała i zmysłów. Zabieg wodny doskonale przygotowuje skórę do masażu i innych kuracji
pielęgnacyjnych ciała.

KĄPIEL W SOLACH MORSKICH
25 min/99zł
(kąpiel w 100% naturalnych solach morskich i algach przywraca skórze sprężystość, oczyszcza
i nawilża ciało, a także doskonale modeluje sylwetkę)
KĄPIEL KLEOPATRY
25 min/99zł
(kąpiel w mleku z dodatkiem olejków zapachowych sprawi, że skóra stanie się jedwabiście gładka,
delikatna i miękka w dotyku oraz otulona delikatnym aromatem)
KĄPIEL W PIWIE
25 min/99zł
(kąpiel w piwie przede wszystkich poprawia kondycję skóry, która staję się oczyszczona, odżywiona
i nawilżona)
ŁAŹNIA ALGOWO BŁOTNA*
20 min/70zł
(seans kąpieli w łaźni parowej z aplikacją kompozycji o działaniu peelingującym,
remineralizującym i detoksykującym. Po seansie skóra jest optymalnie przygotowana do dalszych
zabiegów i posiada szczególną zdolność wchłaniania substancji pielęgnujących)

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

