Масажи Мassages

Цялостни масажи Full body massages

СПА Терапии SPА Therapies
Калиста ЛУКС Calista LUXURY
130 мин – 340 лв. 130 min – 340 lv

Лукс за сетивата Ви, предоставен от двама терапевти. Започва с ароматен крем пилинг, млена вана със слатисти частици, хидратираща маска, масаж на скалп и лице, рефлексотерапия на
ходила и ароматерапевтичен цялостен масаж.

Welcome ritual. Fragrant cream peeling. Milk
bath with gold particles. Nourishing mask for the
whole body. Face and scalp massage with essential
oils. Feet reflexology. Four hands aroma wtherapeutic massage.

90 мин – 150 лв. / 280 лв. 90 min – 150 lv / 280 lv
Екзотичен пилинг с морски соли и кокосови
Exotic scrub with sea salt and coconut shell.
черупки.
Rice mask with extract of sacred lotus.
Оризова маска с екстракт от свещен лотус.
Aroma massage with vanilla.
Аромамасаж с масло от моной и ванилия.
Polynesian holy oil with tiara extracts and gold
Финал с полинезийско масло с екстракти от particles.
тиара и златни частици.

Отслабваща и стягаща терапия Slimming and Firming Treatment
55 мин – 110 лв. 55 min – 110 lv

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

Wrapping mask with active oxygen.
Sculpting anti-cellulite massage.
Application of final correction cream.

Процедури в Турска Treatments
баня (Хамам) in the Hammam

Терапия £Копринена кожа” Silky skin SPA Therapy
110 мин - 150 лв. 110 min – 150 lv

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

Exfoliating mask with mud from Dead sea and
sea salt. Face and scalp massage. Hair and scalp
washing with shampoo and rose oils. Aromatherapeutical massage with warm balm.

Екзотични масажи Еxotic massages
Балийски масаж Balinese Massage
55 мин – 90 лв. 55 min – 90 lv

Традиционен масаж на цяло тяло от о.Бали Traditional body massage from Bali island with
с ароматни масла. aromatic oils.

Балийски масаж на четири ръце Balinese Four Hands Massage
55 мин – 160 лв. 55 min – 160 lv

Релаксиращ балийски масаж на цяло тяло, Relaxing Balinese body massage, performed by
изпълняван от две терапевтки. two therapists.

55 мин – 90 лв. 55 min – 90 lv

Сух точков масаж на цяло тяло.

Spot body massage

Тай масаж Thai massage

55 мин – 95 лв. 55 min – 95 lv

Масаж на цяло тяло, съчетаващ стречинг Full body massage that combines stretching
техники и рефлексотерапия. techniques and reflexology.

Price for one person / price for couple

Пилинг с бамбукови микрофибри и етерични
Full body bamboo scrub.
масла. Регенерираща маска за тяло със спиNourishing body mask with algae.
рулина и лавандула. Масаж с бамбукови
Full body massage with bamboo sticks with gentle
пръчки и ръчни техники с масажен крем от cream with vitamins, minerals and aloe vera.
алое вера, водорасли и витамини.

Ексфолираща маска с кал от Мъртво море
Exfoliating mask with mud from Dead sea and sea
и морски соли.
Билкова вана.
Масаж с salt.
Herbal bath.
Massage with hot volcanic
вулканични камъни и планински кристали.
stones and semi-precious crystals.

СПА Терапии за лице Facial treatments
C+C Vitamin treatment

55 мин – 150 лв. 55 min – 150 lv

Луксозна грижа с мощна доза витамини и кола- Vitamin anti-age care for every type of skin
ген за бляскава и плътна кожа с равномерен тен. with collagen.

Perfect Combination

55 мин – 95 лв. 55 min – 95 lv

55 мин – 120 лв. 55 min – 120 lv

Терапия Калипсо Calipso Therapy
80 мин – 130 лв. 80 min – 130 lv

Шоколадова фантазия Chocolate fantasy therapy
50 мин – 115 лв. 50 min – 115 lv

Кесе пилинг Делукс £Kese” Peeling DELUXE
40 мин – 70 лв. 40 min – 70 lv

Кесе пилинг и пенен масаж £Kese” Peeling and Foam Massage
45 мин – 90 лв. 45 min – 90 lv

90 мин – 140 лв. / 260 лв. 90 min – 140 lv / 260 lv

Feet reflexology − 30 min, 50 lv
Shoulder and back massage − 30 min, 50 lv
Anti-celullite massage − 30 min, 50 lv
Face and scalp massage − 25 мин, 35 лв.

Терапия с 24-часово релаксиращо въздействие Treatment with 24-hour relaxing effect on wrinkles
върху мимическите бръчки и цялостна грижа за and comprehensive eye contour care. Suitable for
околоочен контур. tired and flabby skin , which shows the first signs
of aging.

Natura Bissé

Цена на човек / цена за двама

30 мин, 50 лв.
30 мин, 50 лв.
30 мин, 50 лв.
25 мин, 35 лв.

Mimical Control + Q10

Thalgo

90 мин – 150 лв. / 280 лв. 90 min – 150 lv / 280 lv

Рефлексотерапия на ходила −
Масаж на гръб и рамене −
Антицелулитен масаж −
Масаж на скалп и лице −

Балансираща и изчистваща тена грижа за Perfect combination-Balancing and clear
смесен тип и мазна кожа. complexion care for combination and oily skin.

Babor

Бамбуков Bamboo
СПА ритуал SPA Ritual

Класически масаж − 50 мин, 70 лв./80 мин, 105 лв.
Classic massage − 50 min, 70 lv/ 80 min,105 lv
Медицински масаж− 50 мин, 70 лв. Medical massage − 50 min, 70 lv
Масаж с пчелен мед − 50 мин, 80 лв. Massage with honey − 50 min, 80 lv
Арома масаж − 55 мин, 90 лв. Aroma massage − 55 min, 90 lv
Арома масаж „Magic candles" − 55 мин, 90 лв. Aroma massage „Magic candles“ − 55 min, 90 lv
Масаж с вулканични камъни − 55 мин, 95 лв. Hot stone massage − 55 min, 95 lv
Масаж за бременни − 45 мин, 80 лв. Massage for Pregnant women − 45 min, 80 lv
Детски масаж − 25 мин, 45 лв. Kids massage − 25 min, 45 lv

Детски пенен масаж Kids foam massage
20 мин – 45 лв. 20 min – 45 lv

Детски масаж с шоколад Children Chocolate massage
20 мин – 45 лв. 20 min – 45 lv

Collagen treatment

Бамбуков масаж Bamboo massage
55 мин – 95 лв. 55 min – 95 lv

Масаж с бамбукови пръчки и ръчни техники Full body asian massage with bamboo sticks and
с детокс крем с алое вера, водорасли и relaxing face and scalp massage.
витамини.

Балийска рефлексология Balinese Reflexology
55 мин – 90 лв. 55 min – 90 lv

Точков масаж на ходила, гръб, ръце и длани. Spot massage of the feet, back and shoulders.

Hair & Scalp SPA treatment Hair & Scalp SPA treatment
45 мин – 70 лв. 45 min – 70 lv

Подхранваща терапия за скалп и коса, Hair and scalp moisturising and nourishing
включваща дълбоко хидратираща маска и therapy including deep hydrating mask and scalp
масаж на скалпа. massage.

60 мин – 130 лв. 60 min – 130 lv

Колагенова терапия за изглаждане и изпълване Collagen therapy for smoothing and
на фините линии и бръчки. filling the fine lines and wrinkles.

Hyaluronique treatment

60 мин – 140 лв. 60 min – 140 lv

Терапия с хиалуронова киселина с проникване в Hyaluronique therapy with optimal penetration
кожата и изпълване на дълбоките бръчки. and filling of deep wrinkles.

Silicium treatment

75 мин – 160 лв. 75 min – 160 lv

Силициева терапия с дълбок лифтинг ефект и Lifting therapy with sea silicium that smooths the
попълване на вече видими бръчки. visible wrinkles and restores lost elasticity.

Energy Release of Siberia for men
55 мин – 90 лв. 55 min – 90 lv

Терапия за мъже, за дехидратирана кожа с
ултрахидратиращ крем.

