
Zarezerwuj wizytę / Book your visit:

w recepcji Art Hotelu / in Art Hotel Reception 

tel. + 48 71 78 77 100
lub bezpośrednio / or directly

Biotigo Relax & Health 
+48 533 803 388, biotigo@biotigo.pl



Masaż klasyczny
Doskonały na każdy dzień. Usuwa napięcia, relaksuje i dodaje energii

Masaż klasyczny mocny 
Działa silnie przeciwbólowo, długotrwale rozluźnia mięśnie i dodaje energii

Dotyk egzotyki
Relaksujący masaż z elementami wschodniej sztuki akupresury 
i egzotycznego Lomi Lomi 

Energia kamieni
Działający przeciwbólowo, wyjątkowo odprężający masaż gorącymi 
kamieniami 

Relaksująco nawilżający masaż masłem Shea
Masaż relaksujący z wykorzystaniem doskonałych właściwości masła Shea 

Regenerująco-nawilżający peeling owocowy 
Solny lub cukrowy peeling całego ciała o wybranym zapachu 
z relaksującym masażem

Miód i wanilia 
Bogaty zabieg odżywczo – regenerujący z peelingiem, maską i masażem 

All inclusive de Lux
Wyjątkowy zabieg łączący w sobie wszystko co najlepsze: nawilżająco-od-
świeżający peeling pleców, relaksujący masaż z elementami akupresury, 
egzotycznego Lomi Lomi i masażu gorącymi kamieniami.

Busines Massage 
Szybka regeneracja sił i odprężenie

Classic massage
Perfect for every day. Heals, relaxes and improves your mood

Classic strong massage 
It will warm your muscles up, add energy, relax tension 
and eliminate pain.

A touch of exoticism
A relaxing massage with elements of acupressure and exotic 
Lomi Lomi

Warming Hot stone massage
Analgesic, extremely relaxing hot stone massage

Relaxing moisturizing massage with shea butter
Relaxing massage using the excellent effects of Shea butter

Regenerating and moisturizing fruit peeling 
A salt or sugar peeling of the whole body with a relaxing 
massage

Honey and vanilla
A nourishing and regenerating treatment with peeling, mask
and massage 

All inclusive de Lux 
A unique treatment combining the best of everything: moisturi-
zing and refreshing scrub, a relaxing massage with elements  
of acupressure, exotic lomi lomi and hot stone massage.

Busines Massage 
Fast regeneration and relaxation

30 minut: 89 zł 
 60 minut: 139 zł 
90 minut: 169 zł

30 min. 22 euro
60 min. 35 euro
90 min. 39 euro

30 min. 25 euro  
60 min. 39 euro

90 min. 45 euro

60 min. 39 euro 
90 min. 49 euro

60 min. 39 euro 
90 min. 45 euro

60 min. 39 euro 

90 min. 55 euro

120 min. 60 euro

15 min.  15 euro

30 minut: 99 zł
 60 minut: 159 zł

90 minut: 189 zł

60 minut: 169 zł 
 90 minut: 199 zł 

60 minut: 169 zł  
90 minut: 189 zł

60 minut: 169 zł 

90 minut: 229 zł

120 minut: 250 zł

15 minut: 65 zł  


