
Pakiety Specjalne w SPA 
na okres Świąt Bożego Narodzenia 

Pakiet ZŁOTO NEFRETETE

      Zapraszamy do odwiedzenia naszego klimatycznego SPA na odrobinę relaksu. Przygotowaliśmy 
dla Państwa niezwykłą ofertę, która wprowadzi Was wspaniały nastrój, czyniąc pobyt świąteczny 

jeszcze cudowniejszym. 

Zabieg królewski - dla każdego rodzaju skóry. Niezwykła pielęgnacja twarzy, szyi i dekoltu. Idealne połączenie maski kawiorowej, 
liści z 24 - karatowego złota, kwasu hialuronowego, ekstraktu z kawioru, Fucogelu (ekstrakt z kukurydzy i soi) jest w stanie zwiększyć 
poziom nawilżenia skóry nawet o 80%. Cera jest jedwabiście gładka, odmłodzona, rozświetlona i zrewitalizowana.

Złoto Maroka - luksusowy zabieg na ciało na bazie 24-karatowego złota. Zabieg bogaty w argan, olejek makadamia, avocado, olej 
ze słodkich migdałów idealnie odżywi skórę. A dodatek mleka koziego, oraz białej glinki wzmocni ją i odnowi. Przeznaczony dla 
każdego rodzaju skóry, szczególnie suchej i zmęczonej. Efektem zabiegu jest aksamitnie gładka, odżywiona i rozświetlona 
(drobinkami złota) skóra. Idealny zabieg „przed wielkim wyjściem”.

  Czas trwania zabiegu: ok. 2 h                 Cena królewskiego pakietu:  400 zł

Istnieje możliwość reaktywowania maski na ciało w kapsule SPA (gratis).  Na życzenie klienta możemy wykonać peeling kawitacyjny na 
twarz. 

Pakiety nie są objęte promocją!                                     www.stardadaj.pl

Pakiet ZŁOTA TY

Młoda skóra – unikalny zabieg dla skóry dojrzałej, wymagającej odżywienia. Dedykowany jest do osób aktywnych, otwartych na 
nowości, pragnących wyglądać pięknie i atrakcyjnie niezależnie od wieku. Zabieg w głównej mierze oparty jest na ekstrakcie z 
komórek macierzystych i peptydów. Ekstrakt z komórek macierzystych arganu chroni i poprawia koloryt skóry, a bogactwo Wit. A, E, 
B6 wspomaga jego działanie. Efektem tej luksusowej pielęgnacji połączonej z niezrównanymi przeżyciami, będzie promienista, 
idealnie odżywiona i wygładzona skóra.

Relaks nad Dadajem - niezwykle relaksacyjny masaż na bazie ciepłego, aromatycznego olejku arganowego wzbogaconego 
drobinkami złota, który pięknie rozświetli   skórę nadając jej przepiękny blask. Dodatkowym atutem  jest maksymalne rozluźnienie 
i ukojenie ciała. Masaż doskonale redukuje napięcie mięśniowo – nerwowe. Efektem końcowym jest pięknie rozświetlona i delikat-
nie lśniąca złotem skóra. 

  Czas trwania zabiegu: ok. 2,5 h                                 Cena pakietu:  260 zł

Na życzenie klienta możemy wykonać peeling kawitacyjny na twarz.

Pakiet Męski Relaks

Masaż twarzy – idealnie zrelaksuje i pobudzi skórę. Wykonywany na kosmetykach indywidualnie dobranych do męskiej skóry, 
wspaniale wpływa na kondycje skóry dając wrażenie wspaniałego relaksu.

Relaks nad Dadajem - niezwykle relaksacyjny masaż na bazie ciepłego, olejku o niezwykle aromatycznej męskiej nucie zapa-
chowej whisky z tytoniem. Aromatyczny masaż cudownie rozluźni  napięcie nerwowe, ukoi nerwy i w cudowny sposób przygotuje 
do przeżycia tego magicznego wieczoru. 

  Czas trwania zabiegu: ok. 1,2 h                                 Cena pakietu:  140 zł

Istnieje również możliwość zamiany masażu Relaks nad Dadajem na masaż lomi - lomi - czas zabiegu ok. 2h, cena 190 zł.


