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JESZCZE WIĘCEJ 
TLENU
Even more oxygen

W warszawskim salonie 
Mr&Mrs SPA dostępny jest już 
zabieg infuzji tlenowej  
Intraceuticals. To nieinwazyjna 
metoda odmładzająca skórę, 
bazująca na najnowszej 
technologii łączenia 
hiperbarycznego tlenu ze 
specjalnym serum bogatym  
w kwas hialuronowy oraz 
składniki regenerujące. Efekt 
jest natychmiastowy, dlatego 
jest to idealny zabieg 
bankietowy.

The Intraceuticals treatment  
is now available in the Mr & Mrs 
SPA salon in Warsaw. It is a 
non-invasive method of 
rejuvenating the skin, based on 
the latest technology combining 
hyperbaric oxygen with  
a special serum, rich in 
hyaluronic acid and 
regenerating ingredients. 

więcej | more: mrandmrsspa.pl

PEŁNE ODPRĘŻENIE
Full relaxing

Amari to sieć salonów, w których wykonuje się masaż tajski. 
Miejsca powstały z miłości do masaży i doświadczeń 
właścicielek. Są efektem ich podróży do Tajlandii, zgłębiania 
filozofii  życia Tajów, umiejętności pracy z ciałem dającej 
pełne odprężenie na głębokimi poziomie psychofizycznym.  

Amari is a chain of salons where Thai massage is performed. 
The places were created out of love for massages and the 
experiences of the owners. Therefore, they are the result  
of numerous trips to Thailand, exploring the philosophy of life 
of Thai people, and the ability to work with the body that 
gives complete relaxation.

więcej | more: amarispa.pl

TWIN PEAKS W GÓRACH IZERSKICH  
Twin Peaks in the Jizera Mountains

Skąpane w mgle Karkonosze ściągają najlepszych fotografów. 
Furorę w social mediach zrobiły zdjęcia Aleksandra 
Małachowskiego (jedno z nich powyżej), który poza piękną naturą 
ujął w kadrach perełki architektoniczne, w tym designerski 
Radisson Hotel Szklarska Poręba.  

The Karkonosze Mountains, bathed in fog, attract the best 
photographers. The photos of Aleksander Małachowski (one of them 
above) made a furore in social media, who, apart from beautiful 
nature, captured architectural gems, including the designer Radisson 
Hotel Szklarska Poręba.

więcej | more: radissonhotels.com


