
 

 
 

AROMATERAPIA CAMYLLE SPA 

Olejek eteryczny jest kwintesencją, tym co utrzymuje moc leczniczą rośliny. Otrzymywany jest poprzez 

destylację  pary wodnej. Olejki eteryczne są wchłaniane przez skórę oraz przez błonę śluzową. 

Mają one również znaczący wpływ na cały organizm: przekazują elektrony organom pozbawionym energii, czyli 

działają na zasadzie swoistego akumulatora. To ładowanie baterii komórkowych poprawia skuteczność układu 

odpornościowego. 

 

ROŚLINY A HISTORIA DZIEJÓW… 
Od czasów antycznych wszystkie cywilizacje rozwijały się czerpiąc  z niezwykłych mocy aromatu roślin. We 

wszystkich zakątkach świata, zajmowały one zawsze ważne miejsce w medycynie, kuchni i w kompozycji 

perfum. 

W Chinach, kolebce fitoterapii, tradycyjne zastosowanie roślin leczniczych i aromatycznych docenia się od 

przeszło 2000 lat. Lekarze, filozofowie, chirurdzy, zielarze, naturopaci, kapłani następujących po sobie 

cywilizacji, w Indiach, w Grecji, w Egipcie i na całym świecie rozwinęli wiedzę  pełną skarbów, wiedzę, którą 

nauka jedynie potwierdziła. 

Połączenie roślin z  dobrodziejstwami wody doprowadziło do powstania idei kąpieli aromatycznych, które to 

stały się zasadniczym elementem codziennego życia wielu pokoleń. 

Niesamowite bogactwo flory tropikalnej ukrywa jeszcze wiele nieznanych roślin, które na pewno odkryją z 

upływem lat swoje tajemnice. 

 

BADANIA I ROZWÓJ… 30 LAT HISTORII 
Bernard MASSING, założyciel przedsiębiorstwa, powołał w 1976 roku do życia spółkę Madislor. W atelier 

sąsiadującym z  rodzinny domem chciał stworzyć laboratorium innowacyjnych produktów dla branży 

kosmetycznej. W latach 90, jeden z klientów regionu paryskiego zapytał, czy byłaby możliwość stworzenia gamy 

esencji zapachowych do saun. I to był właśnie punkt wyjścia dla działalności firmy Camylle. 

W ciągu dwóch lat wytwórca mnożył doświadczenia empiryczne, prowadził testy, miliony próbek datowanych i 

numerowanych, które ku przerażeniu żony opanowały dom rodzinny pana Massinga, pozwoliły mu zbliżyć się 

do perfekcji. 

Po kolejnych dwóch latach pracy powstały szczególne receptury stanowiące podstawę wiedzy i umiejętności 

laboratoriów Camylle.  Na rynku pojawiły się dwie pierwsze gamy produktów do sauny i łaźni parowej. Powstały 

one na bazie naturalnych, precyzyjnie wyselekcjonowanych olejków pochodzenia roślinnego. 



Poszukiwania w zakresie nowych procesów  realizacji olejków eterycznych,  wyposażenia obiektów wellness i 

rozwiązań aromaterapeutycznych jakimi można wesprzeć ich działania, stały się swoistą pasją Bernarda 

Massing’a. 

Bardzo szybko najbardziej  znane ośrodki talassoterapii, hotele i prestiżowe rezydencje wprowadziły jego 

produkty do swoich programów wellness. 

W 2005 roku, w momencie przejścia założyciela firmy na emeryturę, spółka przejęta została przez jego syna 

Marc’a, który również jest pasjonatem tych delikatnych i niezwykłych substancji jakimi są olejki eteryczne. 

Jego wielka chęć oferowania najbardziej naturalnych produktów nie rezygnując z jakości surowców była nowym 

powiewem w firmie, który prowadzi do powstania marki Camylle. Nazwa inspirowana imieniem córki 

właściciela doskonale oddaje  łagodność, spokój, naturalność i czystość… symbole i wartości w oparciu, o które 

przedsiębiorstwo będzie się rozwijać. 

W 2010 roku nazwa firmy zostaje zmieniona na Laboratoires  Camylle.  

Camylle jest dziś uznana za renomowaną markę w dziedzinie aromaterapii, jest znakiem tożsamości węchowej 

najznakomitszych obiektów wellness na świecie. 

 

Olejki eteryczne i przestrzenie wellness: dwa światy, które naturalnie się przyciągają, dla których LABORATORIA 

CAMYLLE stworzyły specjalny program. Z biegiem czasu, marka Camylle stała się referencją jako program 

animacji aromaterapeutycznej w strefach wilgotnych Spa. Proponuje ona gamę produktów całkowicie spójnych 

ze środowiskiem wellness i przeznaczonych do stosowania w Spa, centrach balneoterapii, obiektach 

basenowych, centrach termalnych lub centrach talassoterapii, salach sportowych , instytutach piękna itp. 

Odkryjcie te czyste, cudowne, nieporównywalne z niczym zapachy i dajcie się ponieść niezapomnianym 

momentom dobrego samopoczucia. 

 

EKSKLUZYWNE 

ELINYA – wyszczuplający o czystych i intensywnych nutach zapachowych 

Jest to mieszanka olejków naturalnych specjalnie skomponowanych, by otrzymać właściwości wyszczuplające: 

Mięta ze swoimi właściwościami ułatwiającymi trawienie, Pomarańcza dla odnowy komórkowej, Lawenda dla 

właściwości gojących, Rozmaryn, który przeciwdziała powstawaniu zmarszczek, szałwia, poprawiająca diurezę i 

przeciwdziałające powstawaniu cellulitu oraz Jałowiec, który wspomaga drenaż i wyszczuplanie. Olejki te 

pozwalają cudownie nawodnić komórki, dzięki czemu skóra staje się bardziej elastyczna. Skojarzone z 

działaniem  sauny, łaźni parowej czy hydromasażu, przyniosą na pewno widoczną poprawę struktury skóry. 

 

LUXE – energetyzujący o świeżych i urzekających nutach zapachowych 

Luxe to mieszanka wyjątkowo wyrafinowanych olejków eterycznych, skomponowana z olejków Kajeputa, 

drzewa gwajakowego, mięty, eukaliptusa i goździków.  

Olejki Kajeputa i drzewa gwajakowego znajdują uznanie jako substancje antyseptyczne. Ta kompozycja sprawi, 

że kąpiel w saunie, w łaźni parowej lub w przypadku balneoterapii stanie się prawdziwym odmłodzeniem, da 

wrażenie świeżości i czystości. 

 

L’EUCALYPTUS/MENTHE – odświeżający o świeżych i stymulujących nutach zapachowych 

Jest to kompozycja olejków eterycznych doskonale odświeżających. W wielu kulturach, mięta stosowana jest 

jako syrop do napojów, bowiem posiada właściwości stymulujące. Jest również afrodyzjakiem. Od zawsze 

używana była jako środek wspomagający trawienie oraz do leczenia przeziębień, kaszlu i gorączki. 

 



CAJEPUT/CITRON – stymulujący o świeżych i owocowych nutach zapachowych 

Kajeput był właściwie od zawsze stosowany ze względu na swoje właściwości lecznicze. 

Olejek eteryczny na bazie kajeputa ma niesamowite moce antyseptyczne oraz relaksujące mięśnie. 

Cytryna to olejek eteryczny dla kobiet. Uznany dzięki swoim właściwościom dezynfekującym i bakteriobójczym 

oraz wzmacniającym system immunologiczny.  

  



 

 

L’EUCALYPTUS – inhalacyjny o świeżych i penetrujących nutach zapachowych 

Olejki eteryczne eukaliptusa to najczęściej stosowane zapachy w saunie i łaźni parowej. Moc zapachu 

eukaliptusa daje wrażenie niesamowitej świeżości i witalności. Wskazany w przypadkach infekcji oddechowych, 

uwalnia oskrzela. Ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne i przeciwzakaźne roślina ta stosowana jest w 

wielu mieszankach farmaceutycznych. 

 

PONADCZASOWE 

Le Lavandin – relaksujący o świeżych i kojących nutach zapachowych 

Dzika roślina z gór, która została całkiem udomowiona. Obraz pól lawendowych w pejzażach prowansalskich 

stał się symbolem tego pięknego regionu Francji. 

Wyjątkowe właściwości uzdrawiające olejku lawendowego to podstawa współczesnej aromaterapii. 

 

Le Pin – tonizujący o świeżych i pikantnych nutach zapachowych  

Sosny i jodły były kiedyś stosowane przez nasze babcie do przygotowania syropu przeciwkaszlowego. Sosnowe 

olejki eteryczne wskazane są głównie przy infekcjach oddechowych. 

Sosna jest uznana ze względu na swoje właściwości stymulujące. Stosowana bardzo często w przypadku 

zmęczenia i utraty energii. Olejek sosnowy ma również właściwości antyreumatyczne, oczyszczające,  

odprężające. 

 

Le Romarin – orzeźwiający o ciepłych i płomiennych nutach zapachowych 

Od wieków, rozmaryn jest uznany za wszechmocne lekarstwo, magiczne zioło. Legenda mówi, że w XVI wieku 

królowa węgierska Izabela, chora i mocno posunięta w latach, odnalazła młodość i zdrowie właśnie dzięki 

tonikowi na bazie rozmarynu. Olejek rozmarynowy jest jedną z najbardziej ożywczych substancji. 

 

Le Fleur d’oranger – antystresowy o słodkich i urzekających nutach zapachowych 

Te olejki eteryczne o nucie świeżych i roślinnych na bazie ekstraktów z gorzkiej pomarańczy, zaprowadzą nas do 

baśni z tysiąca i jednej nocy pozwalając jednocześnie całkowicie pozbyć się 

Stresu. 

 

L’Orange – uspokajający o łagodnych i owocowych nutach zapachowych 

Olejek na bazie pomarańczy wspomaga sen.  

Zapachy pomarańczy są  urzekające, ale jednocześnie mają lekko hipnotyzujące - 

Wieczorna kąpiel przed snem na bazie olejków eterycznych pomarańczy uspokaja i wprowadza równowagę 

prowadzącą do pełnego relaksu. 

 
ZAPACHY SPA 
POLYNESIE – regenerujący o waniliowych i owocowych nutach zapachowych 

Wyszukany, egzotyczny, jaśminowy bukiet o słodkich kwiatowych nutach. 



 

ASIE – odurzający o magicznych i lekko pikantnych nutach zapachowych 

Mieszanka mistycznych i sensulanych zapachów balsamicznych nadająca intensywności i charakteru. 

 

MEDITERRANEE – Równoważący o świeżych i kwiatowych nutach zapachowych. 

Nuta cytrusów i ziół o głębokiej i przemawiającej bazie, która nadaje zapachowi osobowości. 

 

ORIENT – pozytywnie nastrajający o ciepłych i leśnych nutach zapachowych. 

Nuta piżma, przyprawy i cukier to subtelna mieszanina gorąca i słodyczy; to dotyk elegancji i  męskości. 

Dostarczają One zupełnie nowego wymiaru zmysłom węchu w obiektach wellness. 

 

 

 

 

 

Voile de sauna 
Doskonale rozpuszczająca się w wodzie Voile du Sauna idealnie rozprasza się, 

kiedy kamienie w saunie zostają polane roztworem  (należy zrobić roztwór  10 do 
20 ml substancji na 1 litr wody). Olejki eteryczne są tłuszczami, które pozostają na 

powierzchni wody w momencie połączenia ich z wodą. 
W ten sposób większość produktów stosowanych w saunie wytwarza zapachy 

powodowane spalaniem olejków eterycznych, które następuje w momencie ich 
zetknięcia z gorącymi kamieniami. Sekret produkcji Voile de Sauna pozwala 

uniknąć tego fenomenu i zapewnia efektywne rozpraszanie oraz długie 
pozostawanie aromatycznych cząsteczek roślin w piecu saunowym. 

Oczyścić ciało i duszę…. 
Wchodząc do kabiny saunowej poddajesz się wszechobecnemu gorącemu 

powietrzu. Siadasz wygodnie, często kładziesz się i poddajesz penetracji ciepła. 
Ciepło dociera sukcesywnie do wszystkich części ciała. Czujesz jak  rytm serca 

zwalnia swoje tempo,  a umysł ulega relaksowi. 
Trzaskanie drewna, odgłosy pieca i kamieni saunowych są jedynymi dźwiękami, 
które przerywają te wyjątkowe momenty spokoju, kiedy to wypoczynek i dobre 

samopoczucie są odczuciami dominującymi. 
Po kilku minutach następuje kolejne polanie kamieni roztworem z Voile de sauna. 

W jednej chwili czujesz się jakby osłonięty przez gorącą parę wodną obciążoną 
jedynie molekułami roślinnymi. 

Wolny oddech, ale  pełnymi płucami: olejki eteryczne uspokajają i łagodzą albo 
tonizują i stymulują. 

Ogarnia nas dominujące wszystko, wrażenie oczyszczania ciała. 
 

 

 



 

 

BRUME DE HAMMAM 
Mgiełka do łaźni parowej marki Camylle zdobyła niezwykłą popularność wśród 
profesjonalistów branży Spa. Jest symbolem tożsamości zapachowej centrów 
talasoterapii, centrów termalnych i najbardziej prestiżowych hoteli Spa. Na 
bazie bardzo skoncentrowanego mleczka doskonale rozpuszczającego się w 
wodzie  została stworzona emulsja olejków naturalnych w 100% czystych i 

naturalnych. Mgiełka do łaźni parowej nie zmienia się z upływem czasu. Nie 
tworzy się osad, olejki eteryczne nie odkładają się na powierzchni. Lepkość 

olejków pochodzenia roślinnego zostaje znacznie zmniejszona poprzez 
konsystencję emulsji, dzięki czemu system rozpraszający zapach w łaźni 

parowej nie blokuje się. Bardzo często dzieje się tak w przypadku stosowania 
produktów nie przystosowanych do stosowania w urządzeniach 

rozpraszających parę. 
Mgiełka do łaźni parowej to produkt doskonale przystosowany do tych 

zastosowań. Olejki eteryczne zawarte w emulsji  nie tracą nic ze swoich zalet, 
są nośnikiem wszystkich możliwych dobrodziejstw roślin, co zapewnia 

niezapomnianą kąpiel w łaźni parowej. 
 

NIEZAPOMNIANA KĄPIEL W  ŁAŹNI PAROWEJ 
Kąpiel parowa nosi w sobie od lat wiele tajemnic. 

Co sprawia, że te miejsca o osobliwej atmosferze przyciągają kobiety i 
mężczyzn? Gorąca, gęsta para penetruje i przenika. Zmienia świat, który nas 
otacza. Zmienia odczucie jakie posiadamy na temat własnego ciała. Kąpiel 

parowa posiada tę wspaniałą moc dawania wrażenia osiągnięcia doskonałej 
czystości . Para usuwa toksyny i wszelkie nieczystości duszy i ciała. No właśnie, 

łaźnia parowa  działa również na duszę. .. daje wrażenie, że wszystkie 
negatywne myśli, z których się oczyszczamy nie wracają do nas, gdyż ochrania 

nas przed nimi swoista parowa mgła. Kiedy olejki eteryczne zawarte w 
MGIEŁCE DO ŁAŹNI PAROWEJ marki Camylle wzbogacają parę, kiedy generator 

pary destyluje urzekający zapach roślin, wrażenie dobrego samopoczucia  i 
czystości nie ma sobie równych. Po kąpieli parowej, ma się wrażenie 

cudownego zmęczenia, głęboko czystej skóry, organizm jest całkowicie 
oczyszczony, nawet dusza wydaje się czystsza. 

 

 



 

 

 

 
Velours de spa 

Spa ma to do siebie, że woda jest poddawana recyclingowi i 
filtrowana. Tak jak w przypadku basenów, trzeba być bardzo 
ostrożnym wlewając do wody jakiś środek. Niedostosowany 
produkt natychmiast zanieczyszcza wodę i filtry, prowokuje 

pienienie itp. Aksamit Spa marki Camylle został opracowany tak by 
doskonale mieszać się z wodą, nie powodując żadnych interakcji z 
systemem dezynfekującym. Olejki eteryczne są rozpuszczone w z 
specjalnej kosmetycznej substancji alkoholowej opracowanej w 

laboratoriach Camylle, co sprawia, że produkt jest w 100% lotny. 
Żaden ślad nie pozostaje w urządzeniu, filtry nie blokują się, system 

dezynfekujący nie ulega zanieczyszczeniu. Dwie lub trzy nakrętki  
(20 – 30 ml) olejków eterycznych o właściwościach leczniczych, 
rozpuszczone w wannie Spa to nadanie kąpieli zupełnie nowego 
wymiaru. Aksamit Spa marki Camylle jest prezentowany przez 

dystrybutorów spa jako produkt referencyjny. 
 

PRZYJEMNOŚĆ AROMATERAPII W SPA… 
Spa to współczesna wersja łaźni publicznych, prawdziwy wektor 
kontaktów społecznych i spotkań międzyludzkich.  Poddając się 

masażom wodnym, można jednocześnie dyskutować, rozmyślać,   
a nawet osiągnąć stan prawie snu. Kiedy kąpiel Spa jest 

zakończeniem trudnego dnia, spokój zdominuje każde inne uczucie. 
Przyjemność z poddania się hydromasażowi w spa można odczytać 

na twarzach jej użytkowników. Nagość usuwa bariery społeczne,  
a ruch wody sprzyja nawiązaniu kontaktów pomiędzy 

użytkownikami. 
AKSAMIT SPA wzbogaca komunikację o subtelny zapach i wszelkie 
korzyści płynące z zastosowania olejków eterycznych pochodzenia 

roślinnego. 
 



 

 

 

MLECZKO BALNÉO 
Mleczko Balneo marki Camylle jest dziś rozpoznawane przez profesjonalistów 
branży balneoterapii jako referencja. Produkt można znaleźć w popularnych 

centrach balneoterapii, źródłach termalnych oraz w najbardziej znanych 
hotelach Spa. Powstałe dzięki rewolucyjnemu procesowi emulsji olejków 

eterycznych, koncentruje w produkcie mlecznym, jedwabistym i nie pieniącym 
się całą siłę przyrody i wszystkie, uzdrawiające moce olejków eterycznych z 

roślin. Doskonale rozpuszczające się w wodzie, mleczko balneo pozwala 
cząsteczkom roślin działania na wszystkich częściach ciała zanurzonych w 

wodzie i poddanym dobroczynnemu działaniu kąpieli. 
Bardzo skoncentrowane olejki eteryczne, sprawią, że kąpiel stanie się 

uzdrowieniem i poprawi samopoczucie. 
 

PRAWDZIWE UZDROWIENIE I POPRAWA SAMOPOCZUCIA 
 

Kąpiel masująca to specjalny moment  relaksu, wydobywający wszelkie 
przyjemności z wody, ciepła, wilgotnej pary, baniek powietrza, które masują i 
pieszczą ciało. Kąpiel w olejkach eterycznych pochodzenia roślinnego jest od 

wieków w różnych kulturach wyjątkowym luksusem. Dawniej przyjemności te 
były zarezerwowane dla rodzin królewskich. Na szczęście dziś jest inaczej. 

Można w każdej chwili przerwać codzienny rytm i zrobić sobie nawias z 
przyjemności, całkowicie wykorzystać dobrodziejstwa relaksujące i tonizujące, 

płynące z esencji roślinnych. Dajcie się opanować  tym niesamowitym 
doznaniom i pozwólcie cząsteczkom olejków eterycznych zabrać Was w podróż, 

z której wyjdziecie wzbogaceni o znajomość roślin z całego świata. 
Lait de BALNEO daje odczucie wspaniałego samopoczucia i niezrównanej pełni. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

PUR MASSAGE 
PUR MASSAGE to owoc długiej współpracy laboratoriów Camylle oraz 

zafascynowanych swą pracą kinezy terapeutów. Chodzi o połączenie olejków 
pochodzenia roślinnego najwyższej jakości ze starannie wyselekcjonowanymi 
olejkami eterycznymi. PUR MASSAGE zawiera w 100% składniki pochodzenia 

naturalnego, bez dodatków jakichkolwiek konserwantów. Technicznie, masażyści 
odnajdują w produkcie zrównoważone połączenie, w wyniku którego powstaje 

jednolita substancja o złotych refleksach. 
Jedwabisty i delikatny dotyk masażu daje wrażenie lekkiego ślizgu, co umożliwia 

wydłużenie czasu jego trwania. 
Bogaty i przeciwutleniający, na bazie kwasów naturalnych, Pur Massage posiada 
właściwości nawilżające, łagodzące i odbudowujące. Masaż to doskonały sposób 
na lepsze samopoczucie i pobudzenie wszystkich zmysłów. Gama produktów PUR 

MASSAGE Laboratoriów Camylle, to substancje, w których olejki powstają z 
nasion winogron, oleju sezamowego i innych olejków eterycznych, uznanych 

dzięki swoim właściwościom antystresowym, stymulującym, wyszczuplającym, 
itp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

NUAGE 
NUAGE – rozpraszanie olejków eterycznych w 100% czystych i naturalnych 

gabinetach masażu, centrach balneoterapii, basenach, termach lub centrach 
talassoterapii, instytutach piękna, salach sportowych … 

Zapotrzebowanie jest coraz większe. Camylle proponuje Nuage – opracowaną w 
laboratoriach Camylle emulsję na bazie olejków eterycznych w 100% czystych i 

naturalnych. 
Mleczna skoncentrowana baza produktu doskonale rozpuszcza się w wodzie jest 

rozpraszana w pomieszczeniach, dzięki czemu wzbogaca powietrze otoczenia 
subtelnym zapachem cząsteczek olejków naturalnych. 

Camylle proponuje gamę opartą na 15 zapachach, które perfekcyjnie wybrane, 
pomagają odpowiedzieć na wszelkie agresje współczesnego życia. Odkryjcie 
czyste wonie, cudowne i niepowtarzalne, zupełnie inne niż te powszechnie 

dostępne zapachy syntetyczne. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkty higieny i środki konserwujące STÉRYLANE 
Solarium, sauna, łaźnia parowa, wanna Spa mają ze sobą wiele wspólnego: 

• Ciepło sprzyjające powstawaniu zarodników 

• Bezpośredni kontakt ze skórą 

• Środowisko sprzyjające transpiracji 
Chcąc, by momenty relaksu zachowały swą magię, konieczna jest perfekcyjna 
higiena. Gama produktów STERYLANE została rozwinięta by odpowiedzieć na 

oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. 
Aktywne substancje linii STERYLANE zostały przetestowane według aktualnych 

norm bakterio- i grzybobójczych. 
Cała ta gama zawiera olejki eteryczne i dzięki temu wzbogaca znacznie moc 

środków poprawiając efekt czyszczenia i nadając przyjemną świeżość. 
 

STERYLANE – to pewność całkowitej czystości i niezwykłej świeżości 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STWÓRZ EVENT POPRZEZ AROMATERAPIĘ  
Strefa wilgotna Spa jest najważniejszą częścią inwestycji typu wellness, ale często nie docenianą w fazie 

eksploatacji. Najczęściej sauna i łaźnia parowa są załączane rano i wyłączane wieczorem... Jaka szkoda! 

Dzięki różnorodności i jakości swojej gamy produktów Camylle ożywia i nadaje dynamiki przestrzeniom 

poddawanym aromaterapii. Coraz więcej profesjonalistów proponuje codzienny, tygodniowy lub nawet 

sezonowy program animacji w saunie i łaźni, podkreślając zalety stosowanych danego dnia olejków 

eterycznych: energetyzujących, wyszczuplających, uspakajających, poprawiających nastrój… 

Sauna i łaźnia parowa stają się tym samym swoistym zabiegiem kosmetycznym, głównym instrumentem 

animacji przestrzeni wellness i intensyfikacji korzystania z obiektów Spa. 

 

LABORATORIA CAMYLLE A  PROGRAM ANIMACJI W OBIEKTACH WELLNESS 
Informacja o programie animacji powinna dotrzeć do Waszych klientów. Należy przekazać im tygodniowy 

program aromaterapii z informacją o wykorzystywanych danego dnia w saunie olejkach eterycznych. Chcąc w 

pełni wykorzystać potencjał Waszego spa, zaproponujcie klientom poddawanym masażom, seans w kabinie, w 

której rozpraszane są olejki eteryczne, zastosujcie peeling  pokruszonym lodem, powstałym na bazie olejków. 

Stwórzcie własną tożsamość węchową… Zmieńcie swoje pasywne nastawienie na aktywny program, który 

dzięki dobrodziejstwu olejków eterycznych, zachęci klientów do korzystania z obiektu. Takie  dodatkowe 

wykorzystanie istniejącego wyposażenia stanowi prawdziwą wartość dodaną dla instytucji i obiektów, które 

decydują się na ich wprowadzenie, by usatysfakcjonować swoich klientów. 

 

 

Program animacji w strefach wilgotnych przestrzeni spa, przede wszystkim w saunach i łaźniach parowych. 
 

Olejek dnia: 
 
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

Rozmaryn 
Ożywczy 

Nuta luksusu 
Energetyzujący 

Polinezja 
Regenerujący 

Elinya 
Wyszczuplający 

Śródziemnomorski 
Równoważący 

Kwiat pomarańczy 
antystresowy 
 

Orientalny  
Pozytywnie 
nastrajający 

 
Do wykonania :  
Umieścić zmywalną tablicę blisko wejścia do sauny  z opisem zastosowanego wewnątrz olejku (przewidzianego 

na dany dzień tygodnia) i korzyści płynących z jego zastosowania.  

 

Każdego ranka przygotować czerpak z wodą poprzez dodanie 1 do 2 korków (10 do 20 ml) Voile de Sauna na 1 

litr wody. Ideałem będzie ustawienie rytmu polewania kamieni co 20 minut. Można ewentualnie sprecyzować 

na tablicy godzinę następnego polewania kamieni.  

 
W Łaźni :  
Tygodniowy program w łaźni parowej :  
 
Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

Rozmaryn 
Ożywczy 

Mieszanka LUKS 
Energetyzujący 

Polinezja 
Regenerujący 

Elinya 
Wyszczuplający 

Śródziemnomorski 
Równoważący 

Kwiat pomarańczy 
Odstresowujący 
 

Orientalny  
Pozytywnie 
nastrajający 

 

Umieścić zmywalną tablicę blisko wejścia do łaźni parowej  z opisem zastosowanego wewnątrz olejku 

(przewidzianego na dany dzień tygodnia) i korzyści płynących z jego zast 

 

 



 

 


