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RECEPCJA SPA

tel. 33 432 25 02

spa@czasnamolo.pl

WELLNESS&SPA

Spa Molo

Poleca
(ok. 60 min, 320 zł)

Polinezja Rytuał

110 zł

Henna całość + regulacja (ok. 30 min)

50 zł

Henna brwi + regulacja (ok. 30 min)

30 zł

Henna rzęs (ok. 15 min)

20 zł

Regulacja brwi (ok. 15 min)

20 zł

Zabiegi na ciało

(ok. 90 min, 290 zł)

Złota Terapia

Polinezja Rytuał (ok. 90 min)

290 zł

Amazonia Rytuał (ok. 90 min)

280 zł

Orient Rytuał (ok. 90 min)

270 zł

Relaksująca ceremonia oparta na peelingu kokosowym, masce
woskowo-żelowej oraz perłowym kremie opalizującym.
Przywraca skórze blask oraz odżywienie.

(ok. 45 min, 140 zł)

Energetyzująca ceremonia składająca się z peelingu "Czerwony Koral",
rozgrzewającego okładu kakaowo-algowego oraz wmasowania w ciało olejku
napinającego skórę.

Zabiegi na twarz
320 zł

Luksusowy zabieg redukujący widoczne oznaki starzenia się skóry, celujący
we wszystkie jej poziomy, dzięki połączeniu mocy wysokoaktywnej witaminy C
oraz Pro-Collagenu.

Hydrosmose Nawilżenie MARY COHR (ok. 60 min)

270 zł

Purifying Oczyszczenie MARY COHR (ok. 60 min)

250 zł

Ekskluzywny zabieg intensywnie nawilżający z esencją witalizującą. Przywraca
skórze blask i elastyczność oraz uzupełnia poziom nawilżenia w komórkach
poprzez osmozę.

Ekskluzywny zabieg oczyszczający pomagający zbalansować skórę. Zawiera
kompleks "Sebostop", dzięki któremu cera staje się matowa, a pory wyraźnie
zwężone.

200 zł

Pielęgnacyjny zabieg do każdego rodzaju skóry z kwasem hialuronowym oraz
brązowymi algami, dzięki którym wykazuje działanie detoksykujące i głęboko
nawilżające.

Zabieg liftingujący AROSHA (ok. 60 min)

Szybka Regeneracja (ok. 35 min)

Ekspresowa odnowa z zastosowaniem peelingu kawitacyjnego
oraz maski ryżowej.

Age Repair Ujędrnienie MARY COHR

Zabieg dotleniający AROSHA (ok. 60 min)

190 zł

Pielęgnacyjny zabieg regenerujący, silnie nawilżający
oraz wygładzający skórę na bazie kwasu mlekowego, argininy i mocznika.
Przywraca blask oraz świeży wygląd, ponadto poprawia napięcie
i wyrównuje koloryt cery.

WELLNESS&SPA

Age Repair Ujędrnienie MARY COHR (ok. 60 min)

Zabieg bankietowy Purles (ok. 60 min)

200 zł

Pielęgnacyjny zabieg ujędrniający z czerwonymi wodorostami oraz roślinnymi
komórkami macierzystymi, który poprawia kontur twarzy i daje efekt wypełnienia.

Detoksykująca ceremonia oparta na peelingu algowym, masce ziołowej
oraz aromatycznym olejku jaśminowym.
Przywraca witalność i dobre samopoczucie. Polecana szczególnie dla Panów.

Peeling ciała - do wyboru (ok. 30 min)

90 zł

Cukrowa Słodycz – peeling cukrowy, pozostawiający na skórze
nawilżający filtr . /
Krystaliczna Czystość – peeling solny, pobudzający mikrokrążenie oraz
ujędrniający skórę.

Czekoladowa Bajka (ok. 75 min)

200 zł

Grecka Podróż Winogronowa (ok. 75 min)

190 zł

Piękna Kleopatra (ok. 75 min)

180 zł

Złota Terapia (ok. 45 min)

140 zł

Brązująco-ujędrniająca linia składająca się z peelingu, maski oraz balsamu
o czekoladowym, pobudzającym zmysły zapachu.
Odmładzająca, nawilżająca i wygładzająca terapia na bazie ekstraktów
roślinnych, składająca się z peelingu, maski oraz balsamu.
Kojący i regenerujący zabieg, będący ratunkiem dla skóry suchej,
wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień, składający się z peelingu,
maski i balsamu.

Przeciwstarzeniowa terapia z efektem złotego rozświetlenia skóry,
składająca się z peelingu oraz nawilżenia skóry balsamem z masłem Shea.

Dłonie i stopy

Depilacja woskiem

Aksamitne dłonie i stopy (ok. 45 min)

110 zł

Wąsik

20 zł

Broda

40 zł

Zabieg oparty na aromatycznym peelingu solnym
oraz relaksacyjnym masażu dłoni i stóp. Parafina położona na dłonie
dodatkowo usprawnia krążenie, rozluźnia mięśnie i łagodzi bóle stawowe.

Ręce, Łydki

70 zł

Istnieje możliwość wykonania zabiegu wyłącznie na dłonie lub stopy.

Uda

90 zł

Plecy

100 zł

Bikini

60 - 100 zł

Świat masaży
Masaż relaksacyjny (ok. 30 / 60 min)

Idealny sposób na likwidację zmęczenia zarówno fizycznego,
jak i psychicznego. Pozwala pozbyć się napięcia mięśniowego,
sprzyja regeneracji sił i likwiduje ujemne efekty stresu.

Dotyk Piękna (ok. 25 min)

Manualny masaż twarzy, szyi i dekoltu.

Masaż firmowy MOLO (ok. 30 min)

Manualny masaż pleców z wykorzystaniem pałeczek bambusa,
który pozwala wprowadzić w stan głębokiego relaksu.

90 / 180 zł

80 zł
100 zł

Zabieg ziołowymi stemplami na ciało za pomocą urządzenia
PERMANENT CONTOUR. Uśmierza ból i napięcie mięśni,
usuwa toksyny i pobudza organizm do regeneracji.

Express Slimming DxSmart (ok. 75 min)

200 zł

230 zł

DxSmart Lifting i Ujędrnienie (ok. 25 min)

100 zł

Mezoterapia bezigłowa - ampułka + maska (ok. 60 min)

200 zł

Zabieg spłyca zmarszczki, poprawia napięcie oraz powoduje wygładzenie skóry
twarzy, szyi i dekoltu.

Mikrodermabrazja Aquatouch (ok. 60 min)

500 zł

Rozmarzone SPA dla dwojga (ok. 90 min)

450 zł

Cudowna Mama (ok. 90 min)

450 zł

Godzina w strefie wellness (basen, sauna sucha,
łaźnia parowa, jacuzzi, taras, sala fitness).
Peeling ciała (do wyboru Cukrowa Słodycz lub Krystaliczna Czystość).
Masaż relaksacyjny 30 min.
Dotyk Piękna (manualny masaż twarzy, szyi i dekoltu).

Godzina w strefie wellness (basen, sauna sucha, łaźnia parowa,
jacuzzi, taras, sala fitness).
Dla Niej: Zabieg na ciało „Piękna Kleopatra”.
Dla Niego: Masaż relaksacyjny 30 min oraz zabieg na twarz AROSHA
dotleniający.

Godzina w strefie wellness (basen, sauna sucha, łaźnia parowa,
jacuzzi, taras, sala fitness).
Zabieg na twarz Age Repair MARY COHR.
Złota Terapia.

Cena indywidualna

Godzina w strefie wellness
(basen, sauna sucha, łaźnia parowa, jacuzzi, taras, sala fitness).
Lampka szampana.
Zabiegi do ustalenia.

Pakiety dla Gości hotelowych

Zabieg antycellulitowo-ujędrniający powodujący wygładzenie skóry i poprawę
jej napięcia oraz zmniejszenie rozstępów. Dzięki Perłom Smukłości redukuje
tkankę tłuszczową i usprawnia cyrkulację krwi i limfy.

Zabieg polegający na wtłoczeniu składników aktywnych
w głąb skóry za pomocą elektroporacji.

Przyjaciółki na Molo - 2 osoby (ok. 90 min)

Wieczór panieński

Zabiegi specjalistyczne
Magia Ziół (ok. 60 min)

Pakiety

200 zł

Zabieg delikatnie złuszczający naskórek, zakończony maską biocelulozową
zawierającą komórki macierzyste oraz ekstrakt z borówki.

60 zł

- 10%

Aqua aerobik

Aqua Aerobik prowadzony jest na basenie hotelowym.
Informacja w Recepcji SPA.

Strefa dziecka
Masaż pleców (15 min )
Masaż stóp (10 min )
Masaż dłoni (10 min )

35 zł
25 zł
25 zł

