
MASAGESS / MASAŻE

Return / Masaż autorski Return             75min   290pln
                 90min   320pln 

Hindu /Hinduski                                        90min   320pln
Shiroabhyanga                                          45min   190pln
Mukabhyanga                                           60min   200pln
Kobido face massage/Kobido                 60min   190pln
Bamboo/Bambusami                               60min   240pln
Lava shells/muszlami                               60min   280pln
Candle/Świecą                                           60min   250pln
Butter shea/Masło SHE                            60min   230pln
Hot Stones/Gorące kamienie                  60min   240pln
Gold/Masaż olejem z 24k złotem            60min   240pln
Aromatheraphy/Aromaterapeutyczny   60min   240pln 
Warm oil /Ciepłym olejem                        60min   220pln
Relaxing/Relaksacyjn                                 60min   200pln
Help your back/Plecy+kark+szyja            45min   220pln
Happy feet/Masaż stóp z peelingiem      30min   150pln
Pregnancy/Masaż dla kobiet w ciąży      45min    200pln 
Face massage /Masaż twarzy                   30min   150pln
  



FACE CARE/ ZABIEGI NA TWARZ

Wrinkle stop/Przeciwzmarszczkowy           75min  400pln
Skin superfood/Odżywczo-witaminowy    60min   350pln
Total calm/Łagodzący                                   60min   350pln
Hydra skin/Nawilżający                                60min   350pln
Ultrasonic /Peeling kawitacyjny                  30min   150pln
Pure&balanc/Normalizujący                       60min   350pln
Men's care /Zabieg dla mężczyzn               45min   280pln
Kobido lift massage/Masaż liftingujący     60min   190pln
Acid theraphy/ Zabieg na bazie kwasów   30min  190min

KIDS SPA / SPA DLA DZIECI                              
 * kids between 10-14 years old/ dzieci od 10-14 roku
 
Fruit massage/Owowcowy masaż                35min   99pln
Fruit face care/Owocowy zabieg na twarz   35min   99pln
 
OTHERS/INNE
Eye brow shape+tint /Regulacja brwi+henna 30pln/50pln
Waxing/ Depilacja woskiem                                     od 15pln
Pedicure/Pedicure SPA/Pedicure shellac    140pln-170pln



BODY TREATMENT'S & RITUALS/ 
ZABIEGI NA CIAŁO i RYTUAŁY

LUXURY AMBER DUST                            90min   350pln
full body amber exfoiliation,full body relaksing amber massage,head
massage
bursztynowy peeling całego ciała,bursztynowy masaż
relaksacyjny ,masaż głowy

ENERGIZING CHILLI&ORANGE RITUAL  90min   350pln
full body exfoiliation, butter shea classic  full body massage,head
massage
peeling całego ciała,masaż klasyczny ciała na maśle
shea,masaż głowy

 REFRESHING LEMON GRASS RITUAL      90min   350pln
back-neck-shoulders massage,head massage,relaxing face massage-neck-
decollete,foot treatment
masaż karku-ramion-pleców,masaż głowy,masaż
twarzy-szyji-dekoltu,zabieg na stopy

 REGENERATIVE MAGNOLIA RITUAL     110min   550pln
full body exfoiliation, body
wrap,full body butter shea massage , face treatment,head massage
peeling całego ciała,body wrap,masaż ciała na maśle
shea,zabieg na twarz,masaż głowy

 YOU&ME RITUAL                                    120min   1100pln
full body exfoliation ,face
treatment,head massage,foot treatment,full body massage(from the list)
peeling całego ciała,zabieg na twarz,masaż
głowy,zabieg na stopy ,masaż całego ciała(dowolny z listy)

read more / więcej -->  www.returnspa.pl
+48 883 157 200 / info.returnspa@gmail.com


