
Калиста ЛУКС

•      Ексфолиране с нежен кремообразен пилинг с фини аромати
•      Млечна вана на Клеопатра
•      Дълбокорелаксиращ масаж на четири ръце с топли ароматни масла
•      Рефлексотерапия на ходила
•      Масаж на лице и скалп
•      Финален акцент с хидратиращо масло със златни частици 

110 мин – 350 лв.

•      Енергизиращ точков масаж на ходила
•      Ревитализираща маска на тяло с балансиращо действие
•      Масаж на цяло тяло с бамбукови пръчки 
•      Релаксираща вана „Морска лагуна”
•      За дамите: Терапия за коса и скалп
•      За господата: Тай масаж със стречинг техники

Изненадващо преживяване                                         170 мин – 390 лв.

•      Екзотичен пилинг с морски соли, кокосови черупки и ванилови аромати 
•      Интензивно хидратираща ароматна маска за тяло 
•      Балийски масаж, съчетаващ традиционни техники и техники с топли пясъчни торбички
•      Финал с ароматно масло със златни частици

СПА ритуал от остров Бали 110 мин – 180 лв. / 340 лв.
цена на човек / цена за двама
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•      Пилинг на тяло с гроздови и оризови микрофибри 
•      Масаж с бамбукови пръчки и ръчни техники с детокс олио

Бамбукова терапия                            80 мин – 160 лв. / 300 лв.
цена на човек / цена за двама

•      Ароматна билкова вана 
•      Нежна ексфолираща пилинг-маска на тяло 
•      Маска за лице с анти-ейдж ефект 
•      Балансиращ масаж, съчетаващ  балийски и хавайски техники

Събуждане на сетивата                                110 мин – 180 лв. / 340 лв.
цена на човек / цена за двама

•      За мама: Нежен ароматерапевтичен масаж на цяло тяло
•      За мен: Детски шоколадов масаж, последван от шоколадова маска
•      Терапията се изпълнява във Вип масажен кабинет за двама

СПА Терапия „£Мама и аз”                                                      55 мин – 170 лв. 

•      Билкова вана с магнезиеви соли, билки и ароматни масла 
•      Масаж с вулканични камъни и планински кристали

Геотермална СПА терапия 80 мин – 160 лв. / 300 лв.
цена на човек / цена за двама

•      Обвиване с маска с активен кислород
•      Скулптуриращ антицелулитен масаж
•      Нанасяне на интензивен коригиращ крем

Отслабваща и стягаща терапия 55 мин – 120 лв. 
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Терапии в Турска баня

•      Почистваща пилинг-маска със соли от Мъртво море 
•      Масаж на лице и скалп
•      Измиване на коса и тяло с розови масла (Dancoly SPA Paris)
•      Аромамасаж на цяло тяло с топъл балсам

 Терапия „£Копринена кожа”                         110 мин – 170 лв.

•      Захарен  пилинг с розови масла  
•      Mасаж с ароматна пяна на четири ръце
•      Освежаваща маска за тяло с розов цвят 

Терапия £Калипсо”                                                               80 мин – 190 лв.

•      Почистване на кожата от мъртвите клетки с копринена ръкавица
•      Масаж на цяло тяло с пухкава пяна
•      Измиване на косата и скалпа с розови масла 

„£Кесе” пилинг и пенен масаж                                               45 мин – 100 лв.

Масажи, пилинги и маски в Турска баня
„Пенен масаж                                                                               25 мин – 70 лв. 

„Масаж с натурален шоколад 45 мин – 100 лв. 

„Ориенталски пилинг „£Кесе” 25 мин – 60 лв. 

„Пилинг за тяло £Мед и кафе”                                                                              25 мин – 60 лв. 

Детски предложения в Турска баня
„Детски пенен масаж                                                               20 мин – 50 лв. 

„Детски масаж с шоколад                                                      20 мин – 50 лв. 

„Детски „£Кесе” пилинг                                                             20 мин – 50 лв. 
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Екзотични масажи

Традиционен масаж на цяло тяло от о. Бали с ароматни масла.
Балийски масаж 55 мин – 100 лв.

Азиатски масаж с бамбукови пръчки и ръчни техники 
на цяло тяло с ароматно олио с бор и бергамот.

Бамбуков масаж                                                   55 мин – 100 лв.

Релаксиращ  масаж на цяло тяло, изпълняван от две терапевтки.
Балийски масаж на четири ръце                                                                                        55 мин – 180 лв.

Сух точков масаж на цяло тяло.
Шиацу 55 мин – 100 лв.

Масаж на цяло тяло, съчетаващ стречинг техники и 
рефлексотерапия.

Тай масаж                                                                               55 мин – 110 лв.

Балийски СПА педикюр                                                                                                                                          55 мин – 80 лв.

Подхранваща терапия за скалп и коса, включваща дълбоко 
хидратираща маска и масаж на скалпа.

Hair & Scalp SPA treatment                                                                                                                                55 мин – 80 лв.

Балийски СПА маникюр                                                                                                                                          55 мин – 60 лв.

Специфичен точков масаж  на ходила, гръб, ръце и длани.
Балийска рефлексология                                                   55 мин – 100 лв.
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Медицински масаж                                      50 мин – 80 лв. 

Масаж с пчелен мед                                                                                     50 мин – 90 лв. 

Арома масаж                                                  50 мин – 100 лв. 

Арома масаж Magic candles                        55 мин – 100 лв. 

Масаж с вулканични камъни                                                                    55 мин – 100 лв. 

Масаж за бременни                                                                                                                    45 мин – 80 лв. 

Детски масаж                                                  25 мин – 50 лв. 

Рефлексотерапия на ходила                             25 мин – 60 лв. 

Масаж на гръб и рамене                                                                                    25 мин – 60 лв. 

Антицелулитен масаж                                                                                                                      25 мин – 60 лв. 

Масаж на лице и скалп                                       25 мин – 40 лв. 

Класически масаж 

Цялостни масажи

Частични масажи

Класически масаж                                      50 мин – 80 лв. 

80 мин – 115 лв. 
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Ексфолираща и подхранващагрижа за кожата на тялото

Пилинг с морски соли и кокосови черупки                                                                  20 мин – 50 лв. 

Крем – пилинг                                                                                                                                           20 мин – 50 лв. 

Крем-маска за тяло с розов цвят                                                                                                                                             20 мин – 50 лв. 

Шоколадова маска за лице и тяло                                                                             20 мин – 50 лв. 

Вана £Клеопатра”                                                                             20 мин – 60 лв. 

Маска за тяло 
с алое вера, пантенол, бор и бергамот                                                               20 мин – 50 лв. 

Дълбоко подхранваща маска с масла                                                                                                               20 мин – 50 лв. 

Кремообразен пилинг 
с гроздови и оризови микрофибри и масла                                                  20 мин – 50 лв. 

Захарен пилинг с розови масла                                                                                                                                            20 мин – 50 лв. 

Антицелулитна маска с активен кислород                                                                                                                            10 мин – 50 лв. 

Обвиване с кал от Мъртво море                                                                                                              20 мин – 60 лв. 

Вана „£Морска лагуна”                                                                                                                                          20 мин – 60 лв. 

Билкова вана с морски соли                                                                                                                                             20 мин – 50 лв. 

Подводно-струен масаж - £тангентор”                                                                                                                                      
                                                  

20 мин – 50 лв. 
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Кинезитерапевтични процедури

•   Подводна кинезитерапия

•   Суха кинезитерапия   

Масаж на яка                                                                                  15 мин – 40 лв. 

Индивидуална процедура 
по кинезитерапия    30 мин – 40 лв. 

•   Подводна кинезитерапия

•   Суха кинезитерапия   

Групова процедура 
по кинезитерапия    30 мин – 25 лв. 

Техники за стречинг 
и пост изометрична релаксация                      
                                                                 

20 мин – 40 лв. 

Процедури във вана 
с минерална вода

Подводно-струен масаж /пакет/                                                                                  20 мин – 40 лв. 

Хидромасажна вана
с поморийска луга, магнезиеви соли и: 20 мин – 50 лв. 

•   Хвойна

•   Розмарин

•   Мащерка
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Компрес с поморийска луга                                                                                                                      
Кална маска с поморийска луга                                                                                                                                             

Физиотерапевтични процедури 

Пелоидотерапия

Галваничен ток                                                                                                                                              15 лв.

Диадинамичен ток  (ДДТ)                                                                         15 лв.

Интерферентен ток  (ИФТ)                                                                                                                                            15 лв.

TENS импулси                                                                                                                                          15 лв.

Руски токове (стимулация)                                                                                                                                     15 лв.

Електростимулация (на поле)                                                                  15 лв.

Ултразвук (на поле)                                                                                                                                            15 лв.

Магнитотерапия (МИП)                                                                                                                                    15 лв.

Ултравиолетово облъчване 
(на коленни стави – на поле)                                                                                                                             15 лв.

Криотерапия                                                                                                              15 лв.

Парафинотерапия                                                                                                              15 лв.

15 лв.

35 лв.
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Специфичните козметични формули възвръщат безупречния вид на кожата - 
намаляват лъщенето, свиват порите, изравняват и матират тена.

Терапия за Комбинирана и 
мазна кожа                 55 мин – 130 лв.

Мигновено освежаваща витаминна грижа за лъчезарен тен. Богатите на 
витамини С, А и Е текстури и нежни масла осигуряват интензивна хидратация в 
дълбочина.

Терапия с Витамин С 
за хидратация                                          55 мин – 150 лв.

Детоксикираща и енергизираща терапия с морски водорасли, която връща 
блясъка на лицето. Елиминира напълно първите признаци на стареене на 
кожата.

Терапия със Спирулина за 
детокс и изглаждане на кожата                                                                                          55 мин – 150 лв.

Интензивно ревитализираща терапия за възстановяване обема на кожата. 
Моментално по-гладка кожа.Видимо изпълнени фини линии. Постепенно 
изглаждане на по-изразени бръчки.

Терапия с Хиалуронова киселина 
и морски колаген                                                                                                       55 мин – 160 лв.

Уникална козметична процедура за видимо по-млада, стегната и лифтирана 
кожа. Високоинтензивните съставки активират производството на колаген и 
еластин и ремоделират лицевия контур. 

Лифтинг терапия „
£Морски силиций”                                                                                                                              75 мин – 180 лв.

Изцяло съобразена с нуждите на мъжката кожа. Екстракти от сибирски женшен 
и фитопротеини съживяват тъканите, намаляват чувствителността и тъмните 
кръгове под очите.

Терапия за лице за Мъже                                                                                                                                             
                 

50 мин – 130 лв.

Терапии за лице
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