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Świat idealnej harmonii już otwar-
ty! 4 marca br. w  towarzystwie 
gwiazd oraz zaproszonych gości 
miało miejsce uroczyste otwarcie  
najbardziej luksusowego SPA we 
Wrocławiu - KANDARA SPA.  
Marka KANDARA to eksklu-
zywne salony urody działające we 
Wrocławiu. KANDARA wyróżnia 
się m.in. najwyższymi standardami 
obsługi klienta, oryginalnymi ma-
sażami i  luksusowymi zabiegami 
kosmetycznymi. Współpracuje 
z najbardziej prestiżowymi marka-
mi kosmetycznymi z całego świata.

ODPOCZYNEK SZYTY NA MIARĘ
Nowo otwarta KANDARA SPA  
to unikalne miejsce na mapie 
Wrocławia stworzone, by ode-
tchnąć od codzienności. SPA po-
wstało w najbardziej prestiżowej 
lokalizacji w samym centrum mia-
sta- OVO Wrocław, która kreuje 
standardy dla najbardziej wymaga-
jących, dlatego doskonale wpisuje 

się w strategię rozwoju marki. Na 
powierzchni 165 m2. SPA znajduje 
się elegancka recepcja wraz z wy-
godną poczekalnią dla gości, pięć 
przestronnych gabinetów do masa-
żu i zabiegów pielęgnacyjnych, ga-
binet do zabiegów dla dwojga, duży 
gabinet manicure oraz osobny do 
zabiegów pedicure. Na gości SPA 
czekają autorskie rytuały, bazujące 
na egzotycznych peelingach i uni-
kalnych zapachach prosto z Taj-
landii. Luksus miejsca podkreślają 
oferowane zabiegi światowych firm 
kosmetycznych [ comfort zone ] 
oraz Maria Galland Paris. 

SÓL, TRAWA, KOKON
Na zaproszonych tego dnia gości 
SPA czekało mnóstwo atrakcji.  
Ciekawą propozycją była możli-
wość skorzystania z bezpłatnych 
masaży kamieniami z soli hima-
lajskiej oraz możliwość spróbo-
wania bestsellerowego Lime & 
Lemongrass Ritual by Kandara 

SPA. Autorski peeling ciała, wy-
konywany przy pomocy trawy cy-
trynowej, wygładza, nawilża i od-
żywia skórę. Bez zwątpienia duże 
zainteresowanie wzbudził zabieg 
kokonowy by Maria Galland Pa-
ris - kojący piankowy kokon otulał 
twarz i ogrzewał skórę, dzięki cze-
mu użyte składniki działy szybciej 
i  skuteczniej, pozostawiają skórę 
gładką, delikatną i miękką w do-
tyku. Na uroczystym otwarciu nie 
zabrakło szampana, prezentów,  po-
częstunku przygotowanego przez 
OVO Bar & Restaurant, a także 
gwiazdorskiej ścianki z udziałem 
aktorki Olgi Bończyk, wokalistki 
Alicji Janosz, a także dziennikarki 
Anny Wendzikowskiej.

Kandara SPA jest częścią strefy 
Health & Beauty w OVO Wro-
cław, podobnie jak luksusowy klub 
fitness Holmes Place. Skorzystają 
z niej zarówno mieszkańcy apar-
tamentów, pracownicy biur, goście 
hotelu DoubleTree by Hilton Wro-
cław oraz wrocławianie.

LUKSUSOWE SPA KANDARA  

już otwarte


