Pakiety Rado Sport&Spa
Spokój, cisza, subtelny luksus, to wszystko tworzy wyjątkowe miejsce. To
miejsce gdzie czas zatrzymuje się po to abyś mógł zaufać ludziom pełnym pasji,
dokładającym wszelkich starań aby Gość, który zdecyduje się na skorzystanie
z naszych usług mógł poddać się najwyższej jakości zabiegom pielęgnacyjnym.

Specjalnie skomponowane zestawy zabiegów pozwolą naszym Gościom
w pełni zadbać o ciało i przenieść się w świat wielogodzinnego relaksu.

PAKIET ODPRĘŻAJĄCY
Kompleksowa pielęgnacja prowadząca do stanu głębokiej relaksacji.
Starannie dobrane zabiegi pomogą zachować dobry stan zdrowia i
wspaniałe samopoczucie.
- Relaksacyjny masaż pleców, karku i ramion z wykorzystaniem
jednej z trzech kompozycji aromaterapeutycznych Peace, Love
lub Joy
- Aromatyczna kąpiel regeneracyjna w Bio-kapsule
- Happy foot- pielęgnacja stóp
Czas relaksu: 70 min
Cena: 140 pln

PAKIET DLA MĘŻCZYZN
Z myślą o męskich potrzebach stworzyliśmy indywidualny pakiet, zawierający
specjalnie dobrane zestawy zabiegów, dostosowane do potrzeb skóry i
oczekiwań nowoczesnego mężczyzny.
- Zabieg na twarz z linii Skin Regimen włoskiej firmy Comfort Zone
- Siła Męskości HappyMore Man aromaterapeutyczny masaż
pleców, karku i ramion oraz tylnej części nóg rozbudowany
o fazę peelingującą i oczyszczającą plecy
Czas relaksu: 75 min
Cena: 200 pln
PAKIET LUKSUSOWY
Pakiet luksusowy skierowany jest do najbardziej wymagających Gości Rado
Sport&Spa. Proponowane zabiegi SPA są ekskluzywne i pozwalają zadbać o
ciało kompleksowo. Efekt pięknej cery, aksamitnego ciała, odpoczynku oraz
przywrócenia energii i witalności.
- Pielęgnacyjny zabieg na ciało Slim & Relax by Happy More
połączony z oczyszczającym peelingiem oraz ujędrniającą maską
antycellulitową
- Głęboko odprężający masaż głowy przynoszący ulgę w
dolegliwościach związanych ze stresem
- Zabieg na twarz z ekologicznej linii Comfort Zone dobrany do
indywidualnych potrzeb po wykonaniu analizy skóry
- Relaksacyjny masaż stóp, który odpręży zmęczone i obolałe stopy
po całym, ciężkim dniu
- Regenerująca kąpiel w Bio-kapsule z dodatkiem aromatycznej
esencji
- Dzienna dawka zdrowia czyli eko-koktajl ze świeżych owoców
Czas relaksu: 180 min
Cena: 380 pln

PAKIET DLA DWOJGA
Pakiet dla Dwojga to idealna propozycja dla osób, którzy pragną się wspólnie
zrelaksować. Specjalnie przeznaczona Strefa dla dwojga zapewni piękne
i niezapomniane chwile, a wyselekcjonowane zabiegi pobudzą zmysły.

- Dwugodzinna kąpiel w saunach: suchej, parowej oraz basenie
i jacuzzi
- Indywidualnie dobrany zabieg na twarz ( do wyboru):
 Zabieg nawilżający, efekt: głębokie nawilżanie,
poprawa elastyczności skóry
 Terapia dla skóry wrażliwej, efekt:skóra wyciszona,
znika uczucie napięcia i pieczenia.
 Zabieg rozświetlający, efekt: rozświetlenie skóry,
zmniejszenie przebarwień
-Masaż twarzy i dekoltu na bazie naturalnego oleju, doskonale
odżywi skórę nadając jej promienny blask
- Zabieg na ciało ( do wyboru )
 Peeling na bazie soli himalajskiej i masła kokosowego
całego ciała, który doskonale wygładza i odżywia skórę
 Relaksacyjny masaż pleców, karku i obręczy barkowej,
który wprowadzi w stan relaksu, zredukuje stres oraz
pomoże usunąć ból.
 Aromatyczny zabieg regeneracyjny w Bio-kapsule,
połączenie kąpieli z masażem drenującym na platformie
wibracyjnej
- Pielęgnacyjny zabieg na stopy, który dogłębnie odżywi, nawilży
i wygładzi naskórek
Czas relaksu: 260 min
Cena pakietu: 550 pln

Oferujemy Państwu możliwość przedłużenia i dopełnienia efektu
pielęgnacji poprzez zakup profesjonalnych kosmetyków do
kontynuowania terapii SPA w domowym zaciszu.

PAKIET NA PREZENT
Podaruj bliskiej osobie to na co naprawdę
Przemyślany i niekonwencjonalny prezent!

zasługuje.

Wraz z RADO SPORT&SPA mogą Państwo stworzyć prezent,
o którym osoba obdarowana długo nie zapomni.
Formy prezentu mogą być różnorodne:
 zaproszenie do RADO SPORT&SPA o określonej
wartości kwotowej do wykorzystania na dowolny
zabieg lub zakup dowolnych kosmetyków dostępnych
w ofercie naszego SPA. Tych kosmetyków nie można
kupić w żadnej perfumerii ani drogerii,
 zaproszenie na określony zabieg lub pakiet zabiegowy.
Personel SPA z przyjemnością pomoże Państwu wybrać
właściwe pozycje z naszej oferty,
 zaproszenie do Strefy Termalnej.
Wybór należy do Ciebie.
Wszystkie zaproszenia oraz bony upominkowe zachowują swą ważność
przez 1 miesiąc od czasu ich wykupienia i nie podlegają zwrotowi.

W KARNECIE taniej!
Dla naszych stałych Gości przygotowaliśmy specjalne rabaty
przy zakupie serii takich samych zabiegów:
Przysługujący upust za zakup serii zabiegów:

W KARNECIE taniej!
Dla naszych stałych Gości przygotowaliśmy specjalne rabaty przy
zakupie serii takich samych zabiegów:
Przysługujący upust za zakup serii zabiegów:
- zakup 4 zabiegów – upust 5% od łącznej kwoty
- zakup 6 zabiegów - upust 7% od łącznej kwoty
- zakup 8 zabiegów - upust 10% od łącznej kwoty
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