
 

 

OFERTA MASAŻY NAWIGATOR SPA REWAL 
 

Masaż prawdziwą czekoladą         
 (50minut 180zł) 

Regenerująco -odżywczy masaż, który poprawia mikrokrążenie, zmniejsza 
obrzęki i przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej . Dzięki zawartości 

antyoksydantów, spowalnia proces starzenia się skóry oraz poprawia jej 
elastyczność. Skóra jest miękka i aksamitna. Zniewalający aromat 
prawdziwej czekolady będzie towarzyszył Tobie przez cały dzień. 

 

Masaż ciepłym olejem kokosowym      
(25minut 100zł; 50minut 160zł) 

Masaż olejem kokosowym pozwoli Ci przenieść się do świata zmysłowych 
doznań i głębokiego relaksu. To masaż mocno rozgrzewający i silnie 

nawilżający skórę, dzięki czemu staje się ona miękka, gładka i aksamitna w 
dotyku. Olej kokosowy jest uważany za najzdrowszy olej na Ziemi. Zawiera 

cenne witaminy i minerały, które po wniknięciu w skórę doskonale odżywiają i 
regenerują. Masaż ma działanie antydepresyjne, redukuje napięcie 

psychiczne, przyspiesza przemianę materii oraz wspomaga usuwaniu toksyn 
z organizmu. Skóra po masażu jest promienna i delikatna. 

 

Masaż aromaterapeutyczny 
(50minut 160zł) 

Odprężający masaż połączony z wyjątkowym działaniem aromatycznych 
olejków eterycznych. Oddziałują one na Nasz organizm w dwojaki sposób: 

* przez skórę, a dokładnie poprzez naskórek, gruczoły łojowe, Mieszki, 
włosowe, skórę właściwą do głębiej leżących tkanek i narządów. 

* przez układ oddechowy, poprzez nos, receptory i nerwy węchowe do 
mózgu. Ponadto masaż ten wpływa pozytywnie na pracę naszego układu 
immunologicznego, pracę serca i układu nerwowego. Jeżeli chcesz się 

odstresować i choć na chwilę zapomnieć o problemach dnia codziennego, 
ten masaż jest stworzony dla Ciebie. 

 

Masaż stemplami ziołowymi (wykonanymi własnoręcznie) 
(25minut 100zł; 50minut 180zł) 

Stemple ziołowe pochodzą z Tajlandii, gdzie stosowane były już kilka wieków 
temu. Wiedza na temat ziół oraz ich mieszanek jest bardzo cenna i ważna. 
Zioła zawierają substancje odżywcze oraz lecznicze. Pomagają zwalczać 

różnorodne dolegliwości i wprowadzają w odpowiedni nastrój. Aromaty 
ziołowe działają pobudzająco i odprężająco lub uspokajająco. Wzmacniają 

odporność organizmu, redukują stres oraz rozluźniają mięśnie. A 
odpowiednie tło zapachowe jakie wydobywa się w trakcie masażu, 

spowoduje, że będziesz wyciszony i w pełni zrelaksowany. 
 

 
 
 
 



 
Masaż relaksacyjny 

(25minut 100zł; 50minut 160zł) 
Masaż, który wprowadzi Cię w stan relaksu oraz uspokojenie organizmu. To 

doskonała forma terapii dla każdego. Sprawdza się on zatem w stanach 
zmęczenia fizycznego jak i zmęczenia umysłowego. Masaż relaksacyjny 

korzystnie wpływa na wiele aspektów pracy organizmu między innymi 
zwalcza dolegliwości bólowe, poprawia metabolizm, przyspiesza proces 
spalania zbędnej tkanki tłuszczowej, poprawia ukrwienie ciała, stymuluje 

układ limfatyczny, pomagając szybciej usunąć toksyny z organizmy i 
wzmacnia naszą odporność. 

Jeżeli odczuwasz brak energii, towarzyszy Ci uczucie napięcia mięśniowego 
oraz zmęczenie...oczyść umysł i ciało, przywróć harmonię oraz spokój 

wewnętrzny. 
 

Masaż gorącymi kamieniami 
(25minut 100zł; 50minut 180zł) 

Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które odczuwają zmęczenie i 
osłabienie oraz mają zbyt dużo nadmiernych sytuacji stresowych. Masaż 

sprzyja wypoczynkowi i regeneracji. Odzyskasz energię i doskonałe 
samopoczucie. Wykazuje dobroczynny wpływ na skórę, poprzez jej 

odżywienie, jędrność i uelastycznienie. Poprawia funkcjonowanie układu 
krążenia, łagodzi skutki objawów stresu, wpływa na zmniejszenie napięcia 

nerwowego oraz przyspiesza tkankę mięśniową do regeneracji. 
Masaż gorącymi kamieniami to klucz do doskonałego nastroju oraz 

wypoczynku. 
 

 
Masaż klasyczny 

(25minut 90zł; 50minut 140zł) 
 

Masaż stóp (refleksoterapia) 
(25minut 80zł) 

 
Masaż dla kobiet w ciąży 

(25minut 90zł; 50minut 130zł) 
 

Masaż odżywczy 
(50minut 160zł) 

 
Masaż twarzy, szyi i dekoltu 

(25minut 80zł) 
 

Zabieg na dłonie (peeling, maska, krem) 
(30minut 60zł) 

 
Peeling ciała czekoladowy, kokosowy lub owocowy 

(30minut 80zł) 
 

Zabieg czekoladowy (peeling, masaż, nawilżenie skóry) 
(50minut 220zł) 


