Salon kosmetyczny
Gabinet czynny:
pon.-sob. 10:00 - 18:00, ndz. 9:00 - 17:00
Peeling kawitacyjny
Peeling kawitacyjny z maską algową
Masaż twarzy
Peeling ciała
Okład na ciało
Promienna twarz
Zabieg nawilżająco-regenerujący na twarz
Eye-lift – zabieg na okolicę oczu
Henna brwi i rzęs
Henna brwi
Regulacja brwi
Parafina na dłonie
Pielęgnacja dłoni
Pielęgnacja stóp
Depilacja wąsik / pachy / ręce
Zabiegi na ciało – Hildegard Braukmann
Lekkie nogi
Relax dla kobiet w ciąży
Zabiegi na twarz – Hildegard Braukmann
Podróż w pianie
Zabieg dla cery naczynkowej
Hydro-specjal, rewitalizacja i ukojenie

30 min. 50 zł
45 min. 90 zł
20 min. 50 zł
40 min. 100 zł
45 min. 100 zł
30 min. 60 zł
45 min. 120 zł
30 min. 30 zł
30 min. 30 zł
15 min. 15 zł
15 min. 20 zł
20 min. 30 zł
30 min. 35 zł
30 min. 60 zł
35 min. 15-40 zł
60 min. 160 zł
60 min. 160 zł
60 min.
60 min.
60 min.

170 zł
110 zł
170 zł

Salon masażu
Gabinet czynny:
śr.-ndz. 12:00 - 19:00
Masaż aromaterapeutyczny całościowy
Masaż aromaterapeutyczny częściowy
Masaż klasyczny całościowy
Masaż bańką chińska częściowy
Masaż kamieniami całościowy
Masaż kamieniami częściowy
Masaż nóg i stóp
Masaż klasyczny częściowy (plecy)
Masaż głowy i karku

60 min. 150 zł
30 min. 80 zł
50 min. 110 zł
30 min. 80 zł
80 min. 180 zł
40 min. 90 zł
50 min. 100 zł
20 min. 50 zł
30 min. 65 zł

Basen

Basen białej glinki

Sercem kompleksu wodnego Atrium, jest liczący 300 m2
basen Aquatonic, gdzie do dyspozycji gości są tory
do pływania, sztuczna rzeka oraz łóżka bąbelkowe
i ławeczki perełkowe.

Basen czynny codziennie od 9:00 do 22:00.
Ostatnie wejście o 21:00.
pon.-pt. 9:00 - 15:00 — 11 zł/godz.
pon.-pt. 15:00 - 22:00 — 15 zł/godz.
sob.-ndz. i święta — 20 zł/godz.
PAKIET 10 wejść / 1 godz. — 120 zł
PAKIET 10 wejść / nieogran. — 200 zł
dzieci do lat 5 — wstęp bezpłatny

Sauny i jacuzzi

Biała glinka swoje właściwości zawdzięcza dużej
zawartości krzemianu glinu (ściąga, zabliźnia),
licznych mikroelementów, takich jak krzem, wapń,
magnez, żelazo, potas oraz sód i soli mineralnych
(odżywia, regeneruje).
Jest wykorzystywana do pielęgnacji skóry suchej
i delikatnej. Kaolin łagodnie oczyszcza i odżywia
skórę, a jednocześnie działa odświeżająco. Likwiduje
martwe komórki i stymuluje regenerację tkanek.
Jedyny basen białej glinki w Polsce,
czynny jest codziennie od 9:00 do 22:00.
Ostatnie wejście o 21:00. Seans: 20 min
sob.-ndz. i święta — 35
pon.-pt. — 20

zł

zł
* Klub Atrium otwarty w sezonie od 12:00, poza sezonem – od 14:00

