Спа терапии
Калиста лукс
Двама терапевти ще се погрижат за Вас с ароматен крем пилинг, млечна вана със
златисти частици, хидратираща маска, масаж на скалп и лице, рефлексотерапия на
ходила и ароматерапевтичен масаж

115мин – 280 лв

Цена на човек/ цена за двама
СПА ритуал от остров Бали





90 мин – 140 лв/ 260 лв

Екзотичен пилинг с морски соли и кокосови черупки
Оризова маска с екстракт от свещен лотус
Аромамасаж с масло от моной и ванилия
Финал с полинезийско масло с екстракти от тиара и златни частици

Средиземноморска СПА терапия

85 мин – 120 лв/ 220 лв

Релакс в три стъпки:




Деликатен пилинг с бяла и кафява захар
Релаксираща вана
Релаксиращ масаж с топъл балсам

Геотермална СПА терапия




90 мин – 130 лв/ 240 лв

Ексфолираща маска с кал от Мъртво море и морски соли
Билкова вана
Масаж с вулканични камъни и планински кристали

Отслабваща и стягаща терапия




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

55 мин- 100 лв.

Процедури в Турска баня ( Хамам)

Мароканска СПА терапия -

85 мин - 110 лв.

 Кесе пилинг
 Маска с почистваща глина
 Ароматерапевтичен масаж

Ориенталска СПА Терапия

80 мин – 100 лв

 Пилинг за тяло с мед и кафе
 Масаж с ароматна пухкава пяна
 Хидратираща оризова маска

„Кесе” пилинг и пенен масаж

45 мин – 70 лв

Масаж с натурален шоколад

45 мин – 65 лв

Детски пенен масаж

20 мин – 35 лв

Екзотични масажи
Балийски масаж
55 мин.– 80 лв.
Традиционен масаж на цяло тяло от о.Бали с ароматни масла
Балийски масаж на четири ръце
60 мин.– 140 лв.
Релаксиращ балийски масаж на цяло тяло, изпълняван от две
терапевтки
Балийска рефлексология
55 мин.– 80 лв.
Специфичен точков масаж на ходила, гръб, ръце и длани.
Шиацу
55 мин.– 80 лв.
Точков масаж на цяло тяло
Тай масаж
55 мин.– 90 лв.
Масаж на цяло тяло, съчетаващ стречинг техники и рефлексотерапия
Hair & Scalp SPA treatment
45 мин.– 60 лв.
Подхранваща терапия за скалп и коса, включваща дълбоко хидратираща
маска и масаж на скалпа

Балнео процедури
Кинезитерапия, физиотерапия, вани с минерална вода,
кални маски с поморийска луга
Масажи
Цялостни масажи
Класически масаж
Медицински

50 мин – 60 лв,
50 мин – 60 лв

С пчелен мед

50 мин – 65 лв

Арома масаж

55 мин – 90 лв

С вулканични камъни

55 мин – 90 лв

За бременни

25 мин – 40 лв

Детски масаж

25 мин – 35 лв

80 мин – 90 лв

Частични масажи
Рефлексотерапия на ходила

30 мин – 50 лв

Масаж на гръб и рамене

30 мин – 40 лв

Антицелулитен масаж

30 мин – 35 лв

SPA терапии за лице

Liquid Gold of Morocco

50 мин. – 60 лв.

Овлажняваща и подхранваща процедура с арганово масло
подходяща за чувствителни и дехидратирани кожи.

Mimical Control + Q10

55 мин. – 90 лв.

Терапия с 24-часово релаксиращо въздействие върху
мимическите бръчки и цялостна грижа за околоочен контур.
Подходяща за изморена и изтощена кожа, при която се
забелязват първите признаци на стареене.

ReVersive treatment

55 мин.- 150 лв

Висок клас овлажняваща терапия със стягащ ефект,
удължаваща жизнения цикъл на клетките.

Collagen treatment

60 мин. – 130 лв.

Колагенова терапия за изглаждане и изпълване на фините
линии и бръчки.

Hyaluronique treatment

60 мин. – 140 лв.

Терапия с хиалуронова киселина с оптимално проникване в
кожата и изпълване на дълбоките бръчки.

Silicium treatment

75 мин- 160 лв

Силициева терапия с дъбок лифтинг ефект
Energy Release of Siberia
Терапия за мъже, за дехидратирана кожа с
ултрахидратиращ крем.

55 мин. 90 лв.

