
Dzień Matki 	
to doskonała okazja, aby poświęcić tej jedynej osobie więcej uwagi niż 

zwykle, ....kwiaty  prezenty, słodycze, a może chwila relaksu dla zdrowia, 
urody i wspaniałego samopoczucia w postaci niecodziennego zaproszenia na 

zabieg  
w Alchemy Luxury Day Spa. !

Do wszystkich zabiegów słodka niespodzianka, lampka wina, karta stałego 
klienta, 

oraz  
20 % zniżkę na wybrany kosmetyk oparty na naturalnych olejkach 

esencjonalnych * !
 Szlachetne Dłonie 

Manicure z pielęgnacją dłoni, henna brwi i rzęs, regulacja brwi 
Czas 70 minut Cena 149 zł !

 Lekkie Stopy 
Pedicure SPA, masaż stóp oparty na refleksologii, malowanie paznokci 

Czas 95 minut  Cena 155 zł  !
Różana Dolina 

Regenerujący  zabieg na twarz, oczy, szyję i dekolt z magiczną Różą 
Damasceńską  pochodzącej ze słynnej Doliny Róż w Bułgarii, henna brwi i 

rzęs, regulacja brwi, masaż dłoni 
Czas 90 minut Cena 175  zł !

  Dotyk Anioła 
Kwiatowy peeling i niebiański masaż całego ciała 

Czas 90 minut  Cena 199 zł !



Bukiet Kwiatów 
Manicure, zabieg na twarz Royal Deluxe, henna brwi i rzęs, regulacja brwi, 

maseczka na dłonie 
Czas 130 minut  Cena 269 zł !

Masaż Królowej Saby  
Kwiatowy dotyk na bazie olejków esencjonalnych z Gożdzika, Róży, Ylang-

Ylang  rozpoczynający się masażem twarzy, szyi  i dekoltu, po czym masowane 
jest całe ciało i zraszane  wodą z kwiatów Róży.  

Czas 90 minut  Cena 249 zł !
 Absolute Face& Bust Lifting  

Kompleksowy zabieg na twarz, szyję, dekolt i biust, który daje natychmiastowy 
efekt napięcia i ujędrnienia skóry. 

Czas: 95 minut  Cena: 265 zł  !
WINO I RÓŻE  Uczta dla zmysłów  

Ekskluzywna i wyrafinowana pielęgnacja całego ciała i twarzy oparta na 
bogactwie wyciągu z czerwonych winogron, oleju z Róży Mosceta i olejku 
esencjonalnego z Róży Damasceńskiej {kąpiel stóp w płatkach róż i solach 

winnych, peeling i maseczka z wina i róż na całe ciało, nawilżający zabieg na 
twarz z różowym kwarcytem i Różą Damasceńską, masaż ciała ciepłymi 

olejami} 
Czas: 120 minut. Cena: 339 zł  

ujące do picia przez miesiąc w prezencie! 

Alchemy Day Spa  -  Slow Life House	

www.dayspa.pl!
mail;alchemy@dayspa.pl!
(*) Promocje ważne tylko przy płatności gotówką.

http://www.dayspa.pl
mailto:alchemy@dayspa.pl

