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ELIKSIR WIECZNEJ MŁODOŚCI – TWARZ

HYDRA PERFECTION COLLAGEN
czas 60 minut – cena 230 zł

Idealnie nawilżona skóra, promienna i pełna energii.
FRUTTI DI BOSCO

czas 60 minut – cena 200 zł
Ukojenie i wyciszenie, odbudowa i ochrona,  

wzmocnienie naturalnego systemu odpornościowego skóry.
PRODIGIO C40

czas 60 minut – cena 280 zł
Antyoksydacyjny eliksir młodości, dotlenienie, rozjaśnienie i poprawa kolorytu skóry.

AGE METHOD
czas 60 minut – cena 360 zł

Poprawa owalu, redukcja wiotkości i podkreślenie konturu twarzy.
FILLER CODE

czas 60 minut – cena 280 zł
Wypełnienie zmarszczek, jędrna i napięta skóra, idealne wygładzenie.

WHITE SCIENCE
czas 60 minut – 280 zł

Rozświetlona skóra, przywrócenie naturalnego blasku i jednolitego koloru.
PURE EQUALIZER
czas 60 min – 280 zł

Oczyszczenie, normalizacja oraz ukojenie dla cery mieszanej i tłustej.
LIFT CREATOR

czas 60 min – 330 zł
Zabieg silnie liftingujący. Modelowanie owalu twarzy,  

redukcja zmarszczek oraz ujędrnienie.



TAJEMNICE JEDWABISTEJ SKÓRY – CIAŁO

LIFT CREATOR AGE & TONE
czas 60 minut – cena 180 zł

Jędrna i gładka skóra, głębokie nawilżenie i wzmocnienie  
napięcia oraz poprawa struktury skóry.

CELL CONTOUR
czas 60 minut – cena 200 zł

Terapia przeciwko pomarańczowej skórce,  
wygładzenie i poprawa kolorytu skóry.

CELL CONTOUR DREN PLUS
czas 60 minut – cena 250 zł

Skuteczna walka z obrzękami i cellulitem wodnym,  
efekt lekkich nóg, detoks i drenowanie.

PEELING CIAŁA
czas 45 minut – cena 130 zł

Natychmiastowe nawilżenie i wygładzenie ciała dzięki  
peelingującym drobinkom soli lub cukru, dobranym  

w zależności od rodzaju i potrzeb skóry.



RECEPTURY PAŁACOWE – MASAŻE

PO UCZCIE PAŁACOWEJ –  
MASAŻ RELAKSUJĄCY GORĄCYM OLEJEM

czas 55 minut – cena 180 zł
Delikatny masaż całego ciała przyniesie ulgę po męczącym dniu  

i intensywnym wieczorze. Odpręży całe ciało oraz usprawni metabolizm,  
pobudzając mikrokrążenie krwi i limfy.

PO DŁUGIEJ PODRÓŻY –  
MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI

czas 75 minut – cena 220 zł
Pobudzający krążenie oraz rozgrzewający mięśnie masaż  

gorącymi kamieniami umożliwi przyjemne odprężenie i relaks,  
a także wzmocni system odpornościowy. Olejki eteryczne ukoją umysł.

PO KONNEJ PRZEJAŻDŻCE –   
MASAŻ RELAKSACYJNY ROZLUŹNIAJĄCY MIĘŚNIE

czas 55 minut – cena 200 zł
Intensywny masaż rozluźniający spięte mięśnie, łagodzący  

bóle mięśniowe oraz redukujący napięcia i skurcze.

MASAŻ CZĘŚCIOWY WYBRANEJ PARTII CIAŁA
czas 30 minut – cena 120 zł

Odprężający masaż wybranej partii ciała, redukuje miejscowe  
bóle i spięte mięśnie, relaksuje, a przy tym dodaje energii.



ŚCIEŻKĄ WOKÓŁ PAŁACU – RYTUAŁY

KLEMENTYNA W OGRODZIE RÓŻANYM
czas 90 minut – cena 250 zł

Aromatyczny rytuał wypełniony wonią kwiatów róż, przynoszący  
delikatne ukojenie i wyciszenie. Wprowadza w stan relaksu i odprężenia.  

Jedwabista skóra otulona subtelną nutą oleju różanego zapewni efekt relaksu na długi czas.

SPACER WŚRÓD JABŁONI
czas 90 minut – cena 250 zł 

Soczysty i energetyzujący rytuał wśród kuszącego zapachu jabłoni i drzew owocowych.
Świeża nuta dodająca uczucia lekkości i energii do działania.  

Odżywiona i nawilżona skóra.

RÓWNOWAGA PŁYNĄCA Z NATURY 
czas 100 minut – cena 350 zł 

Rytuał, który sprawia, że czujesz się dobrze ze sobą i swoim ciałem. Mieszanka doznań 
zmysłowych oddala stres i pozytywnie wpływa na nastrój.

RELAKS DLA NAJMŁODSZYCH
czas 20 minut – cena 40 zł

Delikatny masaż pleców i nóg wykonany balsamem o kuszącym  
zapachu aromatycznej bomby owocowej.



Informacje i rezerwacje: 
tel. +48 332 26 70

e-mail: recepcja@palacmalawies.pl
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