
Marka KANDARA to ekskluzywne salony urody działające we Wrocławiu. 

KANDARA wyróżnia się m.in. najwyższymi standardami obsługi klienta, ory-

ginalnymi masażami i luksusowymi zabiegami kosmetycznymi. Współpracuje 

z najbardziej prestiżowymi markami kosmetycznymi z całego świata.

Luksusowe KANDARA SPA już otwarte!

Świat idealnej harmonii już otwarty! 4 marca br. w towarzystwie 

gwiazd oraz zaproszonych gości miało miejsce uroczyste otwarcie 

najbardziej luksusowego SPA we Wrocławiu – KANDARA SPA.

Spa

ŚWIĄTYNIA PIĘKNA

I HARMONII

Inspirujące SPA
Nowo otwarta KANDARA SPA to unikalne miejsce na mapie Wrocławia, 

stworzone by odetchnąć od codzienności. SPA powstało w najbardziej pre-

stiżowej lokalizacji w samym centrum miasta – OVO Wrocław. – „Koncepcja 

i architektoniczna forma OVO, przypominająca kroplę wody, spowodowały, 
że zdecydowaliśmy się na otwarcie tu naszego nowego salonu. OVO Wrocław 

kreuje standardy dla najbardziej wymagających, dlatego doskonale wpisuje się 
w strategię rozwoju naszej marki”. – mówi Agata Wendzonka, właścicielka 

salonu. W staroindyjskim słowo „kandara” oznacza „świątynię”, „szczególne 

miejsce”, w którym można odzyskać harmonię i zgłębić tajniki doskonałości. – 
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„'Kandara' stała się dla nas inspiracją 
dla stworzenia miejsca, które stanie 

się świątynią piękna, miejsca gdzie 

krok po kroku pomożemy wydobyć 
naturalną witalność, urodę i blask. 

Gwarantujemy, że wraz z pięknem 

zewnętrznym odrodzi się wewnętrz-

na pewność siebie, energia i radość”. 

– dodaje Agata Wendzonka.

Odpoczynek 
szyty na miarę
Na powierzchni 165 m2. SPA 

znajduje się elegancka recepcja wraz 

z wygodną poczekalnią dla gości, 

pięć przestronnych gabinetów do 

masażu i zabiegów pielęgnacyjnych, 

gabinet do zabiegów dla dwojga, 

duży gabinet manicure oraz osobny 

do zabiegów pedicure. Na gości SPA 

czekają autorskie rytuały, bazujące na 

egzotycznych peelingach i unikalnych 

zapachach prosto z Tajlandii. Luksus 

miejsca podkreślają oferowane zabie-

gi światowych firm kosmetycznych 

Comfort Zone oraz Maria Galland 

Paris. Najlepsi terapeuci i kosmeto-

lodzy zadbają o równowagę między 

fizis a psyche. Szeroka oferta masaży 

oraz autorskich rytuałów by KAN-

DARA SPA wprowadza gości SPA 

w rytm slow life, przywracając życio-

wą energię. Prestiż miejsca podkreśla 

VIP MENU, które oferuje ultraluksu-

sowe zabiegi bazujące na złocie, bia-

łych truflach, peptydach, starannie 

wyselekcjonowanych olejach oraz 

komórkach macierzystych. Eksklu-

zywne zabiegi z oferty VIP SPA to 

idealna propozycja dla najbardziej 

wymagających.

Otwarcie z gwiazdami
Oficjalne otwarcie KANDARA 

SPA miało miejsce w pierwszą sobotę 
marca br. Na zaproszonych tego dnia 

gości SPA czekało mnóstwo atrakcji. 

Na uroczystym otwarciu nie zabrakło 

szampana, prezentów, poczęstunku 

przygotowanego przez OVO Bar 

& Restaurant, a także gwiazdorskiej 

ścianki z udziałem aktorki Olgi Boń-
czyk, wokalistki Alicji Janosz, a także 

dziennikarki Anny Wendzikowskiej. 

Całość wydarzenia śledziły lokal-

ne i ogólnopolskie media. Podczas 

wydarzenia goście SPA wzięli udział 
w spotkaniu z gwiazdami, które opo-

zostawiają skórę gładką, delikatną 
i miękką w dotyku. Zaproszeni goście 

mogli również skorzystać z masażu 

gorącymi kamieniami, profesjonalnej 

diagnozy cery oraz luksusowego ry-

tuału całego ciała Tranquillity™ Rituał 
by Comfort Zone.

KANDARA SPA jest częścią stre-

fy Health & Beauty w OVO Wrocław, 

podobnie jak luksusowy klub fitness 

Holmes Place. Skorzystają z niej za-

równo mieszkańcy apartamentów 

OVO, pracownicy biur, goście hotelu 

DoubleTree by Hilton Wrocław oraz 

sami wrocławianie.

wiedziały, jak dbają o urodę oraz jakie 

zabiegi z oferty KANDARA SPA są ich 

ulubionymi. – „To takie moje Holly-

wood w sercu Wrocławia. Cieszę się, 
że jest miejsce, w którym mogę się 
w pełni zrelaksować w trakcie rytu-

ałów i zabiegów. KANDARA SPA to 

dla mnie unikalne miejsce stworzone 

i prowadzone z wielką pasją”. – mówi 

Anna Wendzikowska, ambasadorka 

marki KANDARA.

Sól, trawa, kokon
Ciekawą propozycją podczas 

otwarcia SPA była możliwość skorzy-

stania z bezpłatnych masaży kamie-

niami z soli himalajskiej oraz możli-
wość spróbowania bestsellerowego 

Lime & Lemongrass Ritual by Kandara 

SPA. Autorski peeling ciała, wykony-

wany przy pomocy pomarańczy, soli 

z Morza Martwego oraz trawy cytry-

nowej, wygładza, nawilża i odżywia 

skórę. Bez zwątpienia duże zaintere-

sowanie wzbudził zabieg kokonowy 

by Maria Galland Paris – kojący pian-

kowy kokon otulał twarz i ogrzewał 
skórę, dzięki czemu użyte składniki 

działały szybciej i skuteczniej, po-

Źródło:

Kandara SPA
tel. (71) 719 58 58

www.kandara.pl
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