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1. Класически масаж

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Подобрява кръвообращението, обмяната на веществата, общото физичесо
състояние. Възстановява жизнените сили на организма.
Частичен масаж
1 поле гръб, яка и глава, крака
Ароматерапия
Релаксиращ масаж с ароматни масла, който намалява стреса и напрежението,
успокоява емоциите, подобрява настроението.
Лечебен масаж с магнезиево олио
Намалява болката, подобрява нервната проводимост, усилва притока на кръв.
Магнезиевото олио съдейства за премахване на мусколното напрежение.
Обработват се гръбът, ръцете и главата.
Рефлексотерапия
Масажна техника на стъпала или длани. Всички органи и системи са проектирани
върху рефлексогенните зони, обработвайки ги се лекуват и вътрешните органи
Вендузен масаж
Прилага се при болка в гърба, схващания, простуда. Подобрява кръвооросяването
и повишава имунитета.
Лимфен дренаж
Мануален масаж, който се прилага се при оточни и уморени крака. Подобрява
кръвната и лимфна циркулация.
Меден отлепващ масаж
Детоксикира тялото, намалява напрежението и увеличава жизнеспособността.
Перфектен силует
Антицелулитна програма с екстракти от канела, кофеин, български люти чушки.
Включва: антицелулитен масаж, обработка с 4D гел и фолиране.
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Екзотични масажи
10. Екзотично удоволствие „Камена“

Релаксиращ ритуал. Начало перлена вана, последван от релаксиращ масаж с
етерични масла и отпускащ анти-стрес масаж на главата.
11. СПА ритуал „Розова Фантазия“
Започва рефлексо терапия на стъпалата, последвана от релаксиращ масаж на цяло
тяло с опияняващ аромат на листенца от рози, потопени в меден гел. Ритуалът
завършва с маска с розово масло и екстракт от рози.
12. Шоколадова наслада
Спомага за нормалното развитие на клетъчните функции. Има омекотяващ,
подхранващ, овлажняващ и подмладяващ ефект върху кожата. Остатъчният аромат
действа стимулиращо и ободряващо.
13. Масаж с вулканични камъни
Отпуска мускулатурата и релаксира ума. Комбинира действието на няколко
терапевтични елемента – мануален масаж, дълбоко затоплящото действие на
вулканичните камъни и релаксиращия ефект от етеричните масла.
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Min BGN

Пилинги за тяло
14. Пилинг за тяло с ванилия
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20. Маска за лице
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Според типа кожа.
21. Козметичен масаж
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15. Пилинг за тяло с маракуя

Аквариумни рибки
16. Гара руфа

Терапии за лице
17. Терапия „Нежна ласка“

Терапията е за всеки тип кожа. Благодарение на нея лицето изглежда по-нежно, посвежо и привлекателно.
18. Анти-ейдж терапия „Неустоим чар“

Терапия с иновативна формула с подмладяващ ефект. Бръчките се изглаждат,
кожата на лицето се избистря, освежава и става сияйна.
19. Атаар от рози

Уелнес терапия с подмладяващ ефект. Вкючва масаж гръб, лице и хидратация.
Продуктите са от „Българска роза“. Лицето става свежо и с аристократична
чистота.

Хидро масажи
22. Подводен масаж – тангентор
23. Подводен масаж с билки, соли, аромати
24. Перлена вана
25. Перлена вана с билки, соли, аромати
26. Комбинирана арома вана (перлена + хидромасаж)

