СПА
Термална зона

• еднократно посещение

20 лв.

• 10 посещения

150 лв.

• 20 посещения

200 лв.

Басейн

• еднократно посещение

10 лв.

• месечна карта

60 лв.

• 10 посещения

80 лв.

• 20 посещения

150 лв.

Фитнес

• еднократна тренировка

10 лв.

• месечна карта

60 лв.

• 3-месечна карта

150 лв.

• 10 посещения

80 лв.

• 20 посещения

150 лв.

Фитнес + Басейн

• еднократно посещение

15 лв.

СПА карта
(включва ползването на фитнес, басейн и термална зона)

• дневна

30 лв.

• месечна

250 лв.

10 посещения басейн + термална зона

200 лв.

10 посещения басейн + фитнес

120 лв.

10 посещения фитнес + термална зона

200 лв.

20 посещения басейн + термална зона

300 лв.

20 посещения басейн + фитнес

200 лв.

20 посещения фитнес + термална зона

300 лв.

(включва ползването на фитнес, басейн и термална зона)
* В рамките на 60 дни от датата на първото посещение

МАСАЖИ
Класически частичен масаж

30 мин. | 45 лв.

Масаж на гръб, рамене и масаж на яка за отпускане на мускулатурата и
премахване на натрупаната умора.
Ползи: отпуска мускулите, подобрява кръвообращението, подобрява
стойката

Класически масаж на цяло тяло

60 мин. | 80 лв.

Този вид масаж намалява напрежението в мускулите и облекчава стреса.
Включва както деликатни, така и по-силови техники, а целта му е да
отпусне тъканите чрез масажиране.
Ползи: отпуска мускулите, подобрява кръвообращението, подобрява
стойката

Спортен масаж

60 мин. | 80 лв.

Спортният масаж е комбинация от различни видове силови движения
и масажни техники. Той се препоръчва за хора с високи нива на стрес и
големи физически натоварвания.
Ползи: подобрява кръвообращението, тонизира мускулите и подобрява
еластичността на тъканите

Ароматерапевтичен масаж

60 мин. | 85 лв.

Масажът с ароматерапевтични
масла
съчетава терапевтичните
предимства на естествените етерични масла с различни видове масажни
техники. Той подобрява настроението ви, облекчава болката и помага на
тялото да се детоксикира.
Ползи: понижава нивата на стрес, успокоява, подобрява съня и зарежда
с енергия

Масаж с вулканични камъни

60 мин. | 85 лв.

Този тип терапия с горещи вулканични камъни и натурални етерични
масла е едно уникално преживяване, свързащо ни с природата. По време
на самата процедура енергията на камъните прониква дълбоко в клетките
на тялото и стимулира обмяната на веществата. Топлината им отпуска
тъканите и създава усещане за уют и комфорт.

Ползи: допринася за пълното релаксиране на ума и тялото, премахва
болката, повишава енергията

Лимфодренажен

50 мин. | 70 лв.

Мануалният лимфен дренаж е специфична процедура, с която се цели да
се възстанови и ускори нарушения лимфен поток, както и да се изхвърлят
по-бързо натрупаните токсини. Незаменим при отоци и подувания, след
операции, при целулит и задържане на вода.

Ползи: подобрява кръвообращението, елиминира токсините, прави
кожата да изглежда красива и здрава

Масаж на ходила

50 мин. | 70 лв.

Масажът провокира множеството нервни рецептори и по този начин
косвено въздейства на всички вътрешни органи. Създава усещане за
лекота и бодрост.

Ползи: стимулира движението във вените и лимфната система, релаксира
мускулите

Антицелулитен масаж

60 мин. | 85 лв.

Ефективен метод за третиране на проблемните зони със специфични
мануални техники и използване на специално антицелулитно и
скулптуриращо масажно масло.
Ползи: подобрява еластичността на кожата, подобрява кръвообращението,
активира лимфната система

Пакет от 5 масажа х 60 мин.*
*В рамките на 30 дни от датата на първата процедура

350 лв.

ТЕРАПИИ
Плодова терапия ”Ability Spa’’

60 мин. | 90 лв.

Тази терапия предотвратява преждевременното стареене на клетките
на кожата при мъжете и жените, с помощта на хранителните вещества и
минерали, на които са богати плодовете. Терапията е използвана успешно
и за различни кожни проблеми. Тя съчетава два елемента, като първият е
ексфолиране на тялото с плодов скраб, а вторият - масаж с кокосово масло.

Терапия ”Fitness Nuts’’

60 мин. | 85 лв.

Ексфолиране на тялото със скраб от кафява захар и какаово масло,
последвано от релаксиращ масаж. Деликатните частици на кафявата захар
прецизно премахват загрубялата повърхност, помагат за отпушването
на порите и отстраняват излишния себум. Какаовото масло е естествен
източник на мастни киселини, благодарение на което стимулира
производството на колаген и епидермиса възвръща еластичността си.
Успокоява раздразнения, изглажда и укрепва естествената защитна
бариера.

Терапия ”Coffee Time’’

60 мин. | 85 лв.

Терапия препоръчана за любителите на кафе. Тя включва нежно
ексфолиране на тялото, съчетано с лек и приятен масаж. Релефните
частници на ексфолианта нежно премахват мъртвите клетки, оставят
усещане за мекота, а ароматът на кафе активира жизнените процеси в
организма. Може да се използва и като допълнение към антицелулитна
програма.

Терапия ”Sea Kissed’’

60 мин. | 85 лв.

Морските нутриенти, използвани в тази процедура, притежават
регенериращи свойства, които спомагат за запазване на младостта на
кожата. Те внимателно премахват мъртвите клетки, абсорбират излишния
себум и отстраняват примесите. В допълнение кокосовото масло
възстановява нарушенията в хидролипидния баланс на епидермиса,
нежно го омекотява и деликатно регенерира. Укрепва отслабените зони
и повишава жизнеността на кожата.

ЛЕЧЕНИЕ С КАЛ И ЛУГА
Компрес с луга (на проблемна зона)

20 мин. | 20 лв.

Лугата има силно изразено лековито действие и се използва при
лечение на различни заболявания. Притежава противовъзпалително и
общоукрепващо тялото действие, минерализира допълнително организма,
стимулира защитните му реакции и подпомага регенеративните тъканни
процеси в него. Прилага се при болки в кръста, колената, раменните стави
и ръцете.

Компрес с луга (допълнителна зона)
Кална апликация (на цяло тяло)

10 лв.
30 мин. | 25 лв.

Калолечението е ефективен метод на лечение, познат и използван още
от дълбока древност. Калта успокоява болката, повишава подвижността
и подобрява кръвообръщението в ставите и мускулите. Богатата на
минерали кал, оказва благотворно влияние и премахва токсините.

Частична кална апликация (на проблемна зона) 15 мин. | 15 лв.
СПА РИТУАЛИ
Хамам

45 мин. | 85 лв.

Процедурата започва със затопляне на тялото в парната баня, където
интензивната топлина отваря порите на кожата и навлиза дълбоко до
мускулите. Следва ексфолирането на мъртвите клетки в Турската баня
и масаж на цялото тяло с ароматна сапунена пяна. След ритуала кожата
става копринено нежна и мека, а вие ще се чувствате като преродени.
Ползи: подобрява кръвообращението, подмладява тялото, прави кожата
мека като коприна

Ориенталска наслада (пилинг с кафе)

50 мин. | 90 лв.

С помощта на ориенталска копринена ръкавица – кесе, се премахват
мъртвите клетки от тялото и се почиства кожата. Следва пилинг с
кафе, който има антицелулитен и детоксикиращ ефект. След края на
процедурата в Турската баня, кожата придобива невероятна еластичност
и мекота.
Ползи: подобрява кръвообращението, подмладява тялото, прави кожата
мека като коприна

