
Остеопатия 60 мин. | 90 лв.
Ползи: отпуска мускулите, премахва схващането, облекчава болката

Класически частичен масаж 30 мин. | 45 лв.

Ползи: отпуска мускулите, подобрява кръвообращението, подобрява 
стойката

Класически масаж на цяло тяло 60 мин. | 80 лв.
Ползи: отпуска мускулите, подобрява кръвообращението, подобрява 
стойката

Терапевтичен 60 мин. | 85 лв.
Ползи: отпуска мускулите, премахва схващането, облекчава болката

Спортен масаж 60 мин. | 85 лв.
Ползи: подобрява кръвообращението, тонизира мускулите, подобрява 
еластичността на тъканите

Ароматерапевтичен масаж 60 мин. | 85 лв.
Ползи: понижава нивата на стрес, успокоява, подобрява съня, зарежда с 
енергия

Масаж с вулканични камъни 60 мин. | 85 лв.
Ползи: допринася за пълното релаксиране на ума и тялото, премахва 
болката, повишава енергията

Лимфодренажен 30 мин. | 45 лв.
Ползи: подобрява кръвообращението, елиминира токсините, подобрява 
състоянието на кожата

Пресотерапия 30 мин. | 40 лв.
Ползи: подобрява кръвообращението, елиминира токсините,
подобрява състоянието на кожата

Рефлексотерапия 30 мин. | 45 лв.
Ползи: стимулира движението във вените и лимфната система, 
релаксира мускулите

Антицелулитен масаж 60 мин. | 85 лв.
Ползи: подобрява еластичността на кожата, подобрява 
кръвообращението, активира лимфната система

Пакет от 5 масажа x 60 мин.* 350 лв.

Пакет от 5 процедури Остеопатия* 375 лв.

Пакет от 10 процедури Пресотерапия* 300 лв.

МАСАЖИ СПА РИТУАЛИ

*В рамките на 60 дни от датата на първата процедура.

Хамам 45 мин. | 90 лв.

Ориенталска наслада (пилинг с кафе) 45 мин. | 90 лв.

Терапия “Поморие’’ 45 мин. | 90 лв.

ПРОЦЕДУРИ С КАЛ И ЛУГА

Компрес с луга (на проблемна зона) 20 мин. | 25 лв.

Кална апликация (на цяло тяло) 30 мин. | 35 лв.

ТЕРАПИИ

Плодова терапия “Ability Spa’’ 60 мин. | 90 лв.

Терапия “Fitness Nuts’’ 60 мин. | 85 лв.

Терапия “Co�ee Time’’ 60 мин. | 85 лв.

Терапия “Chocolate Dream’’ 60 мин. | 85 лв.

Терапия “Sea Kissed’’ 60 мин. | 85 лв.

СПА

Термална зона

• еднократно посещение 15 лв.

• 10 посещения 140 лв.

• 15 посещения 190 лв.

• 20 посещения 240 лв.

Басейн 

• еднократно посещение 15 лв.

• 10 посещения 140 лв.

• 15 посещения 190 лв.

• 20 посещения 240 лв.

Солна стая

• еднократно посещение 15 лв.

• 10 посещения 140 лв.

• 15 посещения 190 лв.

• 20 посещения 240 лв.

Фитнес

• eднократна тренировка 7 лв.

• месечна карта 60 лв.

• 3 месечна карта 160 лв.

• 6 месечна карта 300 лв.

• годишна карта 540 лв.

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

• дневна 30 лв.

• месечна (понеделник - петък) 180 лв.

• месечна 270 лв.

• годишна 2400 лв.

*В рамките на 90 дни от датата на първото посещение.

Пакет 10 х Спа Посещения* 220 лв.

Пакет 15 х Спа Посещения* 300 лв.

Пакет 20 х Спа Посещения* 380 лв.

Пакет “Фитнес’’ 100 лв.

месечна фитнес карта + 5 посещения термална зона

Пакет “Здраве’’ 120 лв.

месечна фитнес карта + 3 кални апликации на цяло тяло

Пакет “Красота’’ 190 лв.

хамам + ароматерапевтичен масаж + почистване на лице

Пакет “Абилити Дама’’ 150 лв.

почистване на лице + терапия “Абилити” + цял ден спа

Пакет “Абилити Джентълмен’’ 140 лв.

масаж на лице + хамам + цял ден спа

Спа пакет за двама “Абилити’’ 200 лв.

2 х масаж на цяло тяло + цял ден спа + солна стая
+ бутилка вино/шампанско
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* Извършваме индивидуални терапии според състоянието и 
нуждите на вашата кожа.

* За оптимален резултат препоръчваме да си направите няколко 
процедури.

* При закупуване на пакет от 5 терапии, получавате 1 
допълнителна безплатно.

ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ

Оформяне на вежди 10 лв.

Боядисване на вежди и мигли 10 лв.

КОЗМЕТИКА

Масаж на лице 30 мин. | 45 лв.

Масаж na лице с ароматни масла 30 мин. | 50 лв.

Императорски масаж на лице с гуаша 30 мин. | 50 лв.

Мануално почистване на лице 60 мин. | 60 лв.

Мануално почистване на лице с 
израелска козметика 60 мин. | 75 лв.

Почистване на лице с ултразвук + ампула 40 мин. | 65 лв.

Почистване на лице, шия и деколте с 
ултразвук + ампула 50 мин. | 75 лв.

Водно дермабразио 60 мин. | 60 лв.

Водно дермабразио на лице, шия и 
деколте 70 мин. | 70 лв.

Водно дермабразио на гръб* 60 мин. | 80 лв.

Диамантено микродермабразио на лице 45 мин. | 55 лв.

Диамантено микродермабразио на гръб* 60 мин. | 75 лв.

Хидратираща терапия 50 мин. | 85 лв.

Колагенова терапия 45 мин. | 85 лв.

Лифтинг терапия 45 мин. | 85 лв.

Регенерираща терапия 45 мин. | 85 лв.

Кислородна терапия 40 мин. | 60 лв.

Криотерапия (серум+студен чук) 40 мин. | 55 лв.

Терапия с LED маска 30 мин. | 40лв.

Биолифтинг на лице RF 40 мин. | 60 лв.

Микроиглена мезотерапия 60 мин. | 100 лв.

Терапия за околоочен контур 30 мин. | 40 лв.

Анти-акне терапия 50 мин. | 80 лв.

Безиглена мезотерапия 40 мин. | 60 лв.

Карбокси терапия 60 мин. | 100 лв.

Химичен пилинг с монокиселина 50 мин. | 75 лв.

Химичен пилинг с две киселини 60 мин. | 85 лв.

PDT ПРОЦЕДУРИ

Терапия за оформяне кунтура на лицето 60 мин. | 105 лв.

Антиейдж терапия с пептиди
и хиалуронова киселина 60 мин. | 105 лв.

Ревитализираща терапия 60 мин. | 105 лв.

Терапия за околоочен контур антиейдж 40 мин. | 70 лв.

Терапия анти-акне 60 мин. | 95 лв.

Деспигмента терапия 60 мин. | 105 лв.

Колагенови конци - една зона 125 лв.

Колагенови конци - цяло лице 300 лв.
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