Hotelu Radisson Blu
poziom/level -1
Godziny otwarcia/opening hours
12:00-19:00 codziennie/daily

Tel. +48 575 069 681
recepcja.cenote@gmail.com
ww.cenote.pl

MASAŻE/MASSAGES
Sygnowany masaż Cenote /Signature massage

75min 290pln

Masaż gorącymi kamieniami/Hot stones massage

60min 250pln

Masaż klasyczny/Classical massage

60/30 min 210/120pln

Masaż relaksacyjny/Relaxing massage

60/30 min 180/120pln

Masaż świecą /Candle massage

60min 250pln

Masaż ciepłym olejem/Warm oil massage

60min 200pln

Masaż aromaterapeutyczny/Aromatheraphy massage

60min 220pln

Masaż dla kobiet w ciąży/Yummy mummy

40min 200pln

Masaż bambusami/Bamboo massage

60min 250pln

Masaż leczniczy pleców/Stress releif masssage

45 min 220pln

Peeling całego ciała/Full body scrub

90pln

Masaż twarzy/Face massage

30min 120pln

Masaż stóp/Foot massage

30min 130pln

ZABIEGI NA TWARZ/FACE CARE
Zabieg z 24karatowym złotem/Gold facial

60min 450pln

Zabieg wyciszający/ Calming

60min 380pln

Zabieg wybielający/Whitening

60min 350pln

Zabieg oczyszczający/Cleansing

60min 350pln

Zabieg dla mężczyzn/Men’s care

60min 320pln

RYTUAŁY/ PACKAGES
Rytuał Cenote/Regeneration package 2h 15min 650pln
*peeling całego ciała, sygnowany masaż Cenote,zabieg na twarz/
full body exfoliation, signature massage, face treatment

Rytuał dla dwojga/For Both 2h15min 1300pln
*peeling ciała, sygnowany masaż Cenote,zabieg na twarz, zabieg na dłonie lub stopy/
full body exfoliation, signature massage, face treatment, foot treatment

Rytuał dla niego/ Men’s package 2h 15min 600pln
*zabieg na twarz, masaż pleców, pedicure/
face treatment, back- neck -shoulders massage, pedicure

Rytuał odnowy/Rest package 1h 30min
*masaż pleców, masaż twarzy-szyi-dekoltu, zabieg na stopy lub dłonie/
back massage, face massage/ foot or hand treatment

ZABIEGI NA CIAŁO / BODY CARE
SYGNOWANY ZABIEG CENOTE /
SIGNATURE BODY TEARTMENT
1h 30min 350pln
Magnoliowy peeling całego ciała, sygnowany masaż całego ciała-głowy oraz twarzy,
aplikacja odżywczego masła shea./
Magnolia full body exfoiliation , signature full body massage with head and face,
application of nutritional shea butter

•
YOUNGLORY HERLA/ zabieg regeneracyjna bazie czerwonych owoców
YOUNGLORY HERLA/ regenerative treatment based on red fruit
1h 30min 350pln
Peeling całego ciała ,masaż bambusami , aplikacja maski regeneracyjnej/
Body exfoiliation, full body bamboo massage, regenerative mask application

•
NUTRIDEAL HERLA/ zabieg odżywczy wyciąg z 7olejów botanicznych
NUTRIDEAL HERLA/ nourishingtreatment with extract from 7 botanical oils
1h 30min 350pln
Orzeźwiający peeling całego ciała, masaż całego ciała na ciepłym oleju, aplikacja maski
odżywczej ze słodkich pomarańczy i cynamonu/
A refreshing body scrub, full body massage on warm oil, application of a nutritional mask
made of sweet oranges and cinnamon

PIELĘGNACJA STÓP I DŁONI
FOOT & HAND CARE
Manicure /Manicure

80pln

Manicure SPA/Manicure SPA

120pln

Manicure hybrydowy/Manicure Shellac

150pln

Pedicure/Pedicure

150pln

Pedicure SPA/Pedicure SPA

190pln

