PIELĘGNACJA TWARZY
BP3 ntensywny Zabieg Odmładzający
Pierwszy zindywidualizowany, intensywny zabieg
przeciwstarzeniowy, dopasowany do prawdziwego wieku
Twojej skóry. Łączy technologię z unikalną techniką
modelowania, zapewniającą długotrwałą skuteczność

PIELĘGNACJA TWARZY
Zabieg Dotleniający Sezonowy
Szczególnie przyjemny i relaksujący za sprawą smakowitych,
sezonowych zapachów. Polecany zwłaszcza dla cery
zmęczonej – zawiera koktajl składników aktywnych o działaniu
rewitalizującym i tonizującym. Właściwy dla każdego rodzaju
skóry, potrzebującej rozświetlenia i dotlenienia.

Czas zabiegu: 80 min		
Cena: 350 zł

MASAŻE

Zabieg Męski Homme

Spa&Wellness

Dobrany specjalnie dla skóry męskiej. Redukuje
poziom napięcia i stresu. Intensywnie odżywia, działa
przeciwstarzeniowo, przywraca blask i komfort skórze.
Składniki aktywne działają tonizująco oraz łagodzą
Czas zabiegu: 50 min.		

Masaże całościowe 		

Cena: 230 zł

Klasyczny				170 zł
Relaksacyjny				170 zł
Świecą					180 zł
Na maśle Shea 				
180 zł
Gorącymi kamieniami			
190 zł

Czas zabiegu: 50 min
Cena: 230 zł

Zabieg na okolicę oczu
Zabieg Peeling Intensywnie Wygładzający
Pielęgnacja inspirowana metodami medycyny estetycznej dla
wzmocnienia efektów odmładzania i odnowy biologicznej
skóry. Głęboko oczyszcza skórę, wygładza i detoksykuje.
Czas zabiegu: 50 min
Cena: 250zł

Profesjonalna kuracja o szerokim zakresie działania.
Redukuje zasinienia, obrzęki, widoczne zmarszczki.
Odpowiedni także dla osób o wrażliwej okolicy oczu
i używających szkieł kontaktowych. Przygotowany w celu
ochrony okolicy oczu, szybko redukuje objawy zmęczenia
oraz działa odmładzająco.
Czas zabiegu: 45 min
Cena: 220zł

Zabieg Hydra H3A – Zaawansowany program
nawilżający
Zabieg intensywnie nawilżający, przywracający równowagę
skórze odwodnionej. Daje poczucie odżywienia i elastyczności,
odbudowujący system naturalnego samouwodnienia. Zawiera
aktywne składniki takie jak ekstrakt z borowika szlachetnego
i konwalika japońskiego.
Czas zabiegu: 75 min
Cena: 300zł

Każdy z zabiegów może zostać rozszerzony o stylizację brwi henną żelową
w cenie 40 zł.

Masaże częściowe		

50 min

25 min

Klasyczny 				100 zł
Relaksacyjny 				100 zł
Na maśle shea 				
110 zł
Gorącymi kamieniami 			
120 zł
Karku, szyi i głowy 			
100 zł
Masaż stóp 				
100 zł
Masaż twarzy 				
100 zł

PIELĘGNACJA CIAŁA
Hanakasumi
Orientalny seans piękności odżywia skórę i koi zmysły.
Delikatny peeling z pudrem ryżowym i wyciągiem z kwiatów
wiśni doskonale oczyszcza i zmiękcza skórę. Rytuał zawiera
specyficzny masaż stóp oraz relaksujący masaż całego ciała na
odżywczym Maśle Shea. Rytuał ten polecany jest wszystkim,
którzy pragną uciec od codziennych stresów, odzyskać energię
i zadbać o skórę.

Kompleks Hotelu Alpejski gwarantuje
pełen relaks i doskonały wypoczynek.
Do dyspozycji gości znajdują się:
•
•
•
•
•
•
•

basen,
sauna fińska,
jacuzzi,
taras z pięknym widokiem na góry i ogród,
domek saunowy z 300-letnich bali drewna Kelo przy basenie,
gabinety SPA,
w ogrodzie plac zabaw dla dzieci.

Czas zabiegu: 30 min
Cena: 280 zł

Aromatyczna Podróż
Spersonalizowany zabieg, podczas którego to Ty decydujesz
o konsystencji i zapachu preparatów do pielęgnacji. Odżywczy
peeling ciała zadba o skórę, nawilżający masaż zrelaksuje
i usunie napięcie. Dodatkowo aplikowana jest maska odżywcza,
dopełniająca całości.
Czas zabiegu: 90 min
Cena: 300 zł

Czas zabiegu: 40 min
Cena: 140zł

Hotel alpejski ****
Karpacz 58-540, ul. Ogrodnicza 8
tel.: + 48 75 645 78 00, fax: + 48 75 646 90 55
SPA wew. 225
hotel@alpejski.pl,
spa.hotelalpejski@gmail.com
www.alpejski.pl

VentoStudio.pl

Peeling słodko-słony
Zabieg intensywnie złuszczający i wygładzający skórę,
drobnoziarnisty peeling dokładnie oczyszcza oraz pielęgnuje
skórę, zostawiając ją czystą i odżywioną, dodatkowo aplikowany
jest na ciało nawilżający balsam przez ruchy masażu
relaksacyjnego.

Beauty&Spa

Wellness Oaza

