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Masaże relaksacyjne
Koktajl Owocowy

Dotyk Ciepła

Masaż aromaterapeutyczny na olejku owocowym.
Esencjonalny aromat soczystych owoców, uwalniany
w trakcie masażu wprawia w dobry nastrój, odpręża
i działa relaksująco. Olej bogaty w kwasy tłuszczowe
i witaminy zmiękcza, normalizuje oraz zapewnia
odpowiednią ochronę i natłuszczenie, pozostawiając
skórę gładką i nawilżoną.

Niezwykle relaksujący masaż świecą. Unikalna
świeca do masażu została stworzona z
mieszki masła Shea, oleju arganowego i jojoba.
Masaż zapewnia intensywną pielęgnację, bogactwo
witamin i składników odżywczych.Świeca posiada
idealną temperaturę topnienia. Uczucie
relaksującego ciepła i zmysłowy aromat to prawdziwy
eliksir dla ciała i ducha. Skóra po masażu staje się
jedwabiście gładka, miękka i pięknie pachnąca.

Czas zabiegu 20/40 min cena 90/160 zł

Gorącymi kamieniami

Czas zabiegu 25/50 min cena 100/180 zł

Połączenie ciepłych kamieni z odpowiednimi technikami masażu działa niezwykle odprężająco, relaksuje i regeneruje całe ciało. Ciepło płynące z kamieni
oraz spokojne, powolne ruchy podczas wykonywania
masażu, pozwalają na maksymalne rozluźnienie
mięśni napiętych po całym dniu.

Czas zabiegu 20/40 min Cena 110/180 zł

Habibi

Czas zabiegu 25/40 min Cena 110/180 zł

Relaksacyjny masaż dla mężczyzn, którzy potrzebują relaksu i odprężania. Masaż wykonywany jest na
odżywczym maśle Shea o męskim zapachu, które
pielęgnuje suchą, szorstką i podrażnioną skórę.

Kokosowy

Masaż twarzy, szyi i dekoltu

Relaksacyjny masaż na naturalnym oleju otrzymywany poprzez tłoczenie na zimno miąższu świeżych
orzechów palmy kokosowej. Zawiera mieszaninę
cennych kwasów tłuszczowych, witaminy z grupy
B, C i E oraz kwas foliowy. Bogaty skład oleju działa
nawilżająco i odżywczo na skórę.

To wspaniała forma relaksu i doskonały sposób na
zachowanie młodego wyglądu. Masaż koi skórę,
poprawia jej koloryt oraz doskonale dotlenia i
wygładza. Poprzez usprawnienie krążenia krwi i limfy
niweluje efekt ”zmęczonej twarzy” a ponadto pomaga
zlikwidować bóle głowy. Masaż regularnie stosowany
gwarantuje niewiarygodne efekty i widoczną poprawę
kondycji skóry. Masaż ten wykonujemy używając
oleju arganowego.

Czas zabiegu 25/50 min cena 100/180 zł

Czarna Orchidea

Czas zabiegu 25/50 min Cena 100/180 zł

Masaż relaksacyjny olejem o sensualym, zniewalającym zapachu Czarnej Ochidei, który utrzymuje się
na skórze przez długi czas. Olej wzmacnia, odżywia
i nawilża. Skóra po masażu jest aksamitnie miękka,
gładka i przyjemna w dotyku.

Słodkie Mango

Czas zabiegu 25/50 min cena 110/210 zł

Relaksacyjny masaż na odżywczym maśle, które w
kontakcie ze skórą zamienia się w pachnący olejek
o zapachu soczystego mango. Masło wzbogacone
odżywczymi olejkami przywraca miękkość i gładkość,
zapewnia długotrwały komfort przesuszonej skórze a
słodki, zapach mango utrzymuje się przez długi czas.

Czas zabiegu 20 min Cena 100 zł

“ DO SOMETHING
NICE FOR YOU
BECAUSE YOU
DESERVE IT !! ”

Zabiegi pielęgnacyjne na ciało
Rytuał Oczyszczający
Czas zabiegu 40 min Cena 190 zł

Soczysty rytuał na bazie wyciągu z mango, oleju
z awokado i pestek liczi. Ten zachwycająco pachnący
zabieg doskonale przywróci Twojej skórze jędrność
i gładkość. Dzięki zastosowaniu owocowych
aromatów daje niezwykłe odprężenie dla ciała
i umysłu. Peeling z drobinkami pestek liczi delikatnie
oczyszcza i odświeża skórę a odżywczy balsam
z masłem Shea natychmiastowo i długotrwale nawilża
i odżywia skórę pozostawiając ją soczyście pachnącą.
Rytuał Czekoladowy

Czas zabiegu 70 min Cena 280 zł

Pachnący słodyczą i gorącą czekoladą rytuał
wprawia w doskonały nastrój i odpręża. Czekolada
posiada właściwości wyszczuplające oraz
przeciwstarzeniowe. Rytuał rozpoczyna się słodkim
peelingiem, który wspaniale oczyszcza i nawilża
skórę. Następnie ruchami masażu nakładana jest
kremowa maska, która delikatnie brązuje skórę
nadając jej piękny koloryt delikatnej i równomiernej
opalenizny. Całości dopełnia ujędrniające
czekoladowy balsam nadający skórze aksamitną
gładkość o apetycznym zapachu.

Rytuał Modelująco- antycellulitowy
Czas zabiegu 60 min Cena 250 zł

Innowacyjny zabieg, który skutecznie walczy z cellulitem i niedoskonałościami sylwetki. Zwiększa elastyczność i jędrność skóry. W preparatach, użytych
do zabiegu, wykorzystano dwie nowoczesne technologie, które celnie trafiają w samo serce problemu.
Technologia Oxy Active pomaga przywrócić
prawidłowe dotlenienie tkankom, aby zahamować
proces tworzenia się cellulitu. Technologia Sculpt
Active skutecznie zwiększa napięcie we wszystkich
warstwach skóry, działa w trzech kierunkach na
jędrność skóry – zwiększa jej elastyczność i gęstość
oraz tonizuje. Zabieg modeluje sylwetkę i redukuje
cellulit. Zazwyczaj zabieg ten stosowany jest na
wybrane partie ciała. Zabieg jest idealna propozycją
na zlokalizowany problem, związany z cellulitem
lub nadmiarem tkanki tłuszczowej.

Zabiegi pielęgnacyjne na ciało
Rytuał Anti-Age winogronowy
Czas zabiegu 80 min Cena 300 zł

Wyjątkowo pięknie pachnący zabieg na ciało, o
działaniu intensywnie nawilżającym oraz wygładzającym skórę. Składniki aktywne Anti - Agening
skutecznie zapobiegają starzeniu się skóry i walczą
z jego objawami. Rytuał rozpoczyna się delikatnym
peelingiem. Następnie nakładane jest serum oraz
kremowa maska. Ostatnim etapem zabiegu jest
rozprowadzenie wygładzającego balsamu. Skóra po
zabiegu jest aksamitnie gładka, zregenerowana
a zapach słodkich winogron utrzymuje się na skórze
przez długi czas.

Rytuał Naturals

Czas zabiegu 70 min Cena 300 zł

Delikatny zabieg pielęgnacyjny na ciało przeznaczony
dla skór bardzo wrażliwych a także kobiet w ciąży i po
porodzie. Zabieg rozpoczynamy naturalnym mydłem
Savon Noir- to naturalne mydło roślinne pochodzące
z Maroka, zawierające olej oliwny i czarne oliwki.
Następnie nakładana jest maska błotna z Morza
Czarnego, która jest naturalnym produktem obfitującym w minerały o cennych właściwościach dla skóry.
Przynosi ulgę zestresowanej skórze oraz wzmacnia
system obronny. Na zakończenie rytuału wmasowane zostaje ekskluzywne masło do ciała z niezwykle
delikatną eco formułą z zapachem pozbawionym
alergenów. Masło Argan Shine zawiera drogocenny,
regenerujący olej arganowy, lekki i odżywczy olej
bawełniany oraz wzmacniające skórę masło Shea.
Skóra staje się intensywnie nawilżona, zregenerowana
i odżywiona.

“ KEEP
CALM AND
SPA ON ”

Zabiegi pielęgnacyjne na ciało z masażem
Męski rytuał z masażem pleców
Czas zabiegu 40 min Cena 220 zł

Rytuał o orientalnym i eleganckim męskim zapachu.
Zabieg rozpoczyna się peelingiem całego ciała
zawierającym kryształki soli i drobinki czarnego ryżu,
które delikatnie masują, oczyszczają i złuszczają
zrogowaciały naskórek. Następnie wykonywany jest
relaksacyjny masaż pleców, karku i ramion na odżywczym maśle Shea bogatym w składniki mineralne,
które natłuszczają i wygładzają skórę.

Rytuał Sea Essence z masażem
Czas zabiegu 80 min Cena 320 zł

Zanurz się w morskich głębinach i odkryj oczyszczającą moc naturalnych składników z dna oceanu.
Poznaj Rytuał Sea Essence z relaksacyjnym masażem
całego ciała opartą na oczyszczających właściwościach alg morskich. Zabieg składa się z peelingu
całego ciała, masażu całościowego oraz balsamu na
zakończenie. Kryształki soli i drobinki alg
skutecznie złuszczają zrogowaciały naskórek.
Ekstrakty zawarte w odżywczym balsamie takie jak
witamina E, algi wakame i kopru morskiego
przywracają skórze odpowiednie nawilżenie miękkość
i zdrowy wygląd. Balsam posiada lekką i aksamitną
konsystencje, która szybko się wchłania i pozostawia
odświeżający energetyzujący zapach.

Rutuał Akrtyczny Cud - zabieg z wykorzystaniem relaksujących kul do masażu
Czas zabiegu 90 min Cena 350 zł

Orzeźwiająco- relaksujący rytuał inspirowany potęgą
5 oceanów. Zapewnia wspaniałe doznania sensoryczne, dzięki połączeniu uczucia ciepła i chłodu dla
osiągnięcia głębokiego odprężenia i relaksu. Wyrusz
w podróż, aby odkryć cuda natury północnego bieguna ziemi: krajobrazy, malowane nieskazitelnie białym
lodem, zmysłowe gorące źródła i niesamowite życie
morskie. Ciesz się starożytnymi rytuałami skandynawskimi, w których ciepło i orzeźwiające zimno
naprzemiennie uspokajają ciało i niwelują napięcie
oraz stres. Niezwykle miękkie, niemal puszyste nuty
przywodzą na myśl pudrowy śnieg, aby stworzyć
idealną atmosferę dla błogiego wypoczynku i odprężenia.

Rytuał Czarna Orchidea z masażem
Czas zabiegu 70 min Cena 280 zł

Zabieg rozpoczyna się od zniewalającego
zapachem peelingu, który idealnie oczyszcza
i przygotowuje skórę do dalszej pielęgnacji. Sensualny zapach długo utrzymuje się na skórze i mógłby
z powodzeniem zastąpić eleganckie perfumy.
Następnie wykonany zostaje relaksujący
masaż całego ciała.

Polynesia- zabieg z masażem stemplami
Czas zabiegu 90 min Cena 350 zł

Ten polinezyjski rytuał zaprasza w zmysłowa podróż
po Wyspach Polinezji. Cztery przystanki na
wyspach: Tahaa, Manihi, Bora Bora i Raiatea
przeniosą Cię do egzotycznej krainy relaksu.
Każda z wysp to kolejny etap głęboko relaksującego
i odżywczego zabiegu. Preparaty wykorzystywane
podczas rytuału Polinezja zawierają znane od wieków
substancje pielęgnacyjne, tradycyjnie stosowane na
Wyspach Polinezyjskich. Zabieg szczególnie polecamy dla osób zestresowanych, zmęczonych, potrzebujących odżywienia i regeneracji. Rytuał. likwiduje
wszelkie napięcia, neutralizuje złą energię i przywraca dobre samopoczucie i równowagę w całym
organizmie.

“ Experience
the fine
art of
relaxation “

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz

Zabiegi pielęgnacyjne na twarz

Zabieg na okolice oczuEye Expert Treatment

Zabieg z kwasami AHA- Express Beauty
Exfoliant Treatment

Zabieg przeciwstarzeniowySilicium Marine Treatment

Intensywny zabieg o wszechstronnym działaniu na
okolice oczu. Połączenie nauki z naturą pozwoliło
stworzyć unikalne preparaty, które przywrócą
promienny wyraz spojrzeniu, zredukują cienie
i obrzęki pod oczami oraz przedłuża młodość i urodę
skóry w okolicach oczu. Zabieg przeznaczony jest do
pielęgnacji skóry wokół oczu potrzebującej
głębokiego nawilżenia, spłycenia drobnych
zmarszczek, redukcji cieni i obrzęków pod oczami.

Ekspresowy, delikatnie eksfoliujący zabieg na bazie kwasu mlekowego i argininy. Stymuluje odnowę
komórek, poprawia wygląd skóry, wygładza lekkie
zmarszczki. W połączeniu z maską z naturalnej biologicznej celulozy, wzbogaconą o komórki
macierzyste, nawilża i wygładza skórę, poprawia
napięcie, wyrównuje koloryt oraz przywraca zdrowy i
promienny wygląd skórze.

Luksusowy odmładzająco-liftingujący zabieg, który
wykracza poza klasyczną kosmetykę. Już po jednym
zabiegu skóra będzie wyglądać o 5 lat młodziej.
Wysokoskoncentrowane składniki aktywne takie jak
kwas hialuronowy, kolagen, krzem morski, czerwone
algi oraz nowatorski masaż zapewniają natychmiastowy efekt liftingu. W trakcie zabiegu aplikowane są
dwie maski – kolagenowa z kwasem hialuronowym
oraz modelująca. Zabieg modeluje owal twarzy,
uelastycznia i napina skórę, spłyca zmarszczki
i drobne linie, pobudza produkcję kolagenu i elastyny.
Zabieg o natychmiastowym działaniu, polecany
dla cer dojrzałych.

Czas zabiegu 30 min Cena 120 zł

Zabieg nawilżający z kwasem
hialuronowym- Absolute Hydration Ritual
Czas zabiegu 60 min Cena 220 zł

Niezwykły nawilżająco – relaksujący zabieg, który
zaspakaja potrzeby każdej odwodnionej skóry.
Zaczerpnięty z głębin oceanu kompleks Seve Bleue
dostarcza do samego serca komórek całe bogactwo
morskich składników minerałów, mikro
i makroelementów. Głównym składnikiem jest kwasem
hialuronowy, który zapewnia długotrwałe nawilżenie
oraz pobudza naturalny proces detoksykacji skóry,
zapewniając jej świeży i promienny wygląd. Zabieg
przeznaczony dla każdego rodzaju cery szczególnie
potrzebującej intensywnego nawilżenia. Dla podtrzymania znakomitych efektów zabiegu wskazana jest
kontynuacja pielęgnacji w domu.

Zabieg łagodzącySensiskin Garden Ceremony
Czas zabiegu 60 min Cena 180 zł

Wyciszająca, kojąca ceremonia otaczająca troskliwym dotykiem skórę wrażliwą i naczynkową. Zwalcza
wolne rodniki, pomaga zachować młody wygląd oraz
jędrną skórę. Wysokoskoncentrowane formuły
aktywne oparte na ekstraktach z czarnej porzeczki
i borówki, redukują podrażnienia, zapewniają
natychmiastową poprawę, doskonale nawilżają,
odżywiają i uspokajają skórę.W trakcie ceremonii w
powietrzu unosi się słodko – owocowa nuta leśnych
skarbów, urzekająca zmysły i relaksująca ciało.

Czas zabiegu 40 min Cena 160 zł

Zabieg upiększający Illunating Radiance Treatment
Czas zabiegu 40 min Cena 170 zł

Ekspresowy zabieg upiększający dla każdego typu
skóry. Zabieg ma za zadanie nawilżyć, odżywić,
wygładzić i odświeżyć naskórek, usunąć oznaki
zmęczenia oraz przywrócić skórze zdrowy i promienny wygląd.

Zabieg z wit C– Vitamin C Skin Therapy
Czas zabiegu 60 min Cena 190 zł

Rozświetlająco-rozjaśniający zabieg dla każdego
rodzaju skóry, w szczególności szarej i zmęczonej,
jak również z problemem naczyniowym.
Intensywna terapia oparta na bezcennych
właściwościach witaminy C o stężeniu 20%.
Bogactwo witaminy C wzmacnia ściany naczyń
krwionośnych oraz system immunologiczny skóry.
Regeneruje, podnosi poziom nawilżenia, spowalnia
procesy zainicjowane przez szkodliwe działanie
wolnych rodników, wygładza, wyrównuje koloryt cery.
Dla podtrzymania znakomitych efektów zabiegu
wskazana jest kontynuacja pielęgnacji w domu.

“ Do more
of what makes
you happy “

Czas zabiegu 60 min Cena 320 zł

Zabieg oczyszczajcy- Purete Marine Ritual
Czas zabiegu 60 min Cena 220 zł

Intensywny oczyszczająco-przeciwtrądzikowy rytuał.
Profesjonalna, lecznicza terapia, dostosowana do potrzeb skóry tłustej, łojotokowej oraz trądzikowej. Łączy
w sobie witalne korzyści z głębi oceanu aby odzyskać
zdrową i czystą skórę. Zabieg dogłębnie oczyszcza
ujścia gruczołów łojowych, zmniejsza widoczność
porów, przywraca skórze pełną równowagę
i matowość.

Zabieg dla mężczyzn
OCEAN TREATMENT FOR MEN THALGO
Czas zabiegu 60 min Cena 250 zł

Energetyzująco – nawilżający zabieg dla mężczyzn.
Grubsza i codziennie podrażniana goleniem męska
skóra ma swoje specyficzne potrzeby. Każdy kosmetyk z tej linii zawiera wyciąg z alg, który stymuluje
odnowę komórkową, opóźnia procesy starzenia,
energetyzuje skórę i dodaje jej witalności. Zabieg
przeznaczony dla mężczyzn ze skórą suchą i odwodnioną skórą. Oprócz działania nawilżającego działa
także przeciwzmarszczkowo, odżywczo i energetyzująco. Dzięki rewelacyjnym, męskim zapachom, zabieg
nie tylko działa regenerująco i odżywczo na skórę ale
i relaksuje. Dla podtrzymania znakomitych efektów zabiegu wskazana jest kontynuacja pielęgnacji w domu.

Bodyter Premium

Programy na twarz
Nawilżający

Czas zabiegu 60 min Cena 270 zł
Peeling kawitacyjny, mezoterapia bezigłowa, maska nawilżająca
z fototerapią

Zabieg ten pozwala na dokładne oczyszczenie skóry
w sposób delikatny. Peeling kawitacyjny wzbogacony jest
o mikromasaż poprawiający krążenie i dotlenienie tkanek.
Impulsy elektryczne zawarte w mezoterapii bezigłowej
ułatwiają i wzmagają wnikanie aktywnych składników
w głąb skóry. Maska nawilżająca w połączeniu
z fototerapią sprawia że zwiększa się aktywność i metabolizm komórek, pobudza krążenie krwi. Skóra po zabiegu
jest odświeżona, nawilżona i pełna blasku. Zabieg polecany również dla osób ze skórą wrażliwą i naczyniową.

Programy zabiegowe z wykorzystaniem urządzenia Bodyter Premium

Zabieg z wykorzystaniem urządzenia Bodyter Premium służy do wykonywania zabiegów wyszczuplających
ciało, redukujących cellulit, zwiotczenia i lokalnie nagromadzoną tkankę tłuszczową, ujędrniających oraz
modelujących. Na potrójny efekt zabiegów składa się synergiczne działanie termoterapii, elektrostymulacji i
elektroporacji w połączeniu z odpowiednimi produktami kosmetycznymi.

Zabieg Antycellulitowy

Czas zabiegu 50 min Cena 160 zł

Zabieg Ujędrniający

Czas zabiegu 50 min Cena 160 zł

Przeciwzmarszczkowy

Zabieg Modelujący

Czas zabiegu 60 min Cena 270 zł
Mikrodermabrazja, mezoterapia bezigłowa, maska przeciwzmarszczkowa z fototerapią

Mikrodermabrazja diamentowa to rodzaj mechanicznego
peelingu, który wykonywany jest przy użyciu
specjalistycznego sprzętu wyposażonego w głowice
diamentowe. Zabieg polega na złuszczeniu naskórka
w celu pozbycia się jego problemowych wierzchnich
warstw. Impulsy elektryczne zawarte w mezoterapii
bezigłowej ułatwiają i wzmagają wnikanie aktywnych
składników w głąb skóry. Połączenie fototerapii z maską
przeciwzmarszczkową spowalnia procesy starzenia,
zwiększa syntezę kolagenu oraz wzmaga aktywność
komórek. Skóra po zabiegu staję się wygładzona,
odżywiona i zregenerowana.

Ujędrniający

Czas zabiegu 60 min Cena 290 zł
Mikrodermabrazja, mezoterapia bezigłowa, maska ujędrniająca
z fototerapią, cryolift

Mikrodermabrazja diamentowa to rodzaj
mechanicznego peelingu, który wykonywany jest przy
użyciu specjalistycznego sprzętu wyposażonego
w głowice diamentowe. Impulsy elektryczne zawarte
w mezoterapii bezigłowej ułatwiają i wzmagają
wnikanie aktywnych składników w głąb skóry. Fototerapia
z połączeniem maski ujędrniającej poprawia owal twarzy,
działa napinająco i przywraca skórze elastyczność. Na
zakończenie zabiegu zastosowany zostaje cryolift. Jest to
metoda która polega na schłodzeniu wybranego obszaru
skóry za pomocą specjalnej głowicy. Oziębienie
wybranej partii skóry wywołuje zwężanie się i poszerzenie
naczyń krwionośnych co poprawia mikrokrążenie
i dotlenia skórę .

Zestaw 3 zabiegów

300 zł

Czas zabiegu 50 min Cena 160 zł

Zabieg Przeciwbólowy

Czas zabiegu 30 min Cena 120 zł

Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy
Ceremonia na dłonie

(peeling, maska, krem)
Czas zabiegu 30 min Cena 130 zł

Ceremonia na stopy

(peeling, relaksująca kąpiel, maska, krem)
Czas zabiegu 45 min Cena 150 zł

Dodatkowo do ceremonii:
Parafina
Frezarka

50 zł
50 zł

WWW.FLINSKI.PL
@ AparthotelFlinski
@ flinski
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