SPA dla firm
Hotel Olivia Medical SPA**** oferuje wymarzony relaks po pracy. Pracodawcom i pracownikom
proponujemy relaksacyjne zabiegi SPA, ponieważ to idealna forma uzupełnienia programu
szkoleniowego czy konferencji.
Zalety biznes SPA są niepodważalne:






redukują stres
poprawiają samopoczucie i samoocenę
uzupełniają energię
budują ducha zespołu
poprawiają koncentrację i ułatwiają naukę

Specjalny rabat dla grup - 10 % ( na wszystkie zabiegi z cennika SPA)
Masaż klasyczny
Masaż ten wpływa na poprawę kondycji organizmu, reguluje
napięcie mięśniowe, działa przeciwbólowo, polepsza odżywienie
tkanek, przyśpiesza przemianę materii.
Masaż relaksacyjny twarzy

15 min
30 min

40 zł
75 zł

20 min

50 zł

20 min

60 zł

20 min

30 zł

15 min

25 zł

25 min
45 min

35 zł
55 zł

20 min

55 zł

Masaż ten przynosi odprężenie i relaks. Pozwala w szybki i
przyjemny sposób pozbyć się bólu głowy.
Masaż stóp z elementami refleksoterapii
Bardzo odprężający masaż, który przynosi ukojenie dla całego ciała.
Uciskanie i masaż określonych stref na stopach pobudza pracę
organów wewnętrznych oraz korzystnie wpływa na ogólny stan
zdrowia, gdyż pobudza krążenie krwi, a tym samym oczyszcza
organizm z toksyn.
Seans na łóżku masującym AQUA I
Ten rewelacyjny masaż jest zalecany dla każdego. Dzięki połączeniu
działania mechanicznego z ciepłem podłoża na którym leżymy,
uzyskujemy rozluźnienie.
Masaż wibracyjny
Wykonywany jest za pomocą specjalnego przyrządu. Powoduje
zmniejszenie bólu, stabilizuje układ nerwowy, usprawnia układ
krążenia i przyczynia się do redukcji tkanki tłuszczowej.
Drenaż limfatyczny przyrządowy BOA
Wpływa korzystnie na przepływ chłonki, likwidację obrzęków
zastoinowych, zapalnych, usprawnienie transportu soli mineralnych
i wody. Likwiduje uczucie „ciężkich nóg”. Terapię uciskową można
stosować również profilaktycznie.
Kąpiel owocowa

Aromatyczna kąpiel przy blasku świec pozwoli uzyskać błogi spokój
i odprężenie, dodatkowo odpowiednio nawilża i odżywia skórę.
Peeling pleców
Peeling całego ciała
Peeling piwny

10 min
30 min
30 min

30 zł
85 zł
80 zł

30 min

65 zł

30 min

40 zł

20 min

27 zł

20 min

40 zł

20 min

35 zł

15 min

14 zł

Peeling to prosty zabieg, który rozjaśnia skórę i nadaje jej
jedwabistą gładkość.
Kapsuła SPA
Kapsuła SPA to urządzenie wspierające odchudzanie, redukcję
cellulitu, modelowanie sylwetki czy odprężenie poprzez dobór
odpowiedniego programu zabiegu.
Manicure klasyczny
Opracowanie paznokcia i skórek oraz odżywczy krem sprawią, że
dłonie będą zadbane.
Kąpiel siarczkowa
Stymuluje odnowę tkankową, oczyszcza, wyraźnie wygładza i
głęboko nawilża skórę. Dodatkowo odpręża i rozluźnia.
Kąpiel solankowa
Zmniejsza nasilenie objawów schorzeń reumatycznych, działa
przeciwzapalnie i antyseptycznie. Kąpiele można stosować w
stanach zmęczenia, w celu poprawy ogólnej kondycji fizycznej.
Kąpiel borowinowa
Łagodzi dolegliwości bólowe związane ze stanem zapalnym.
Rozgrzewa tkanki powodując ich lepsze dotlenienie i odżywienie
oraz wspomaga detoksykację organizmu.
Zabiegi fizykoterapeutyczne
Dla osób borykających się z różnymi dolegliwościami bólowymi
proponujemy szeroką ofertę zabiegów rehabilitacyjnych, które po
konsultacji z fizjoterapeutą są indywidualnie dobierane, by jak
najszybciej uzyskać ukojenie.

