ВОДНИ ТЕРАПИИ

СПА ЦЕНТЪР тел: 196

■ Разкрасяваща вана с магарешко мляко или екстракт от рози
 20 мин. 35 лв 350 т.

20 мин.25 лв 250 т.

■ Детоксикираща вана с микронизирани или кафяви водорасли
 20 мин. 35 лв 350 т.

■ Лечебна вана с луга или ароматни соли

 20 мин.39 лв 390 т.

 20 мин.25 лв 250 т.

■ Романтична вана за двама „Синя лагуна”с дъх на море + чаша
вино

45 мин.49 лв 490 т.

■ Подводен масаж 30 мин.45 лв 450 т.
■ Подводна лечебна гимнастика : индивидуална / групова
20 мин. 20 лв. 200 т.

 20 мин.10 лв 100 т.

МАСАЖИ - МАСАЖИ

■ Авторски масаж
 55 мин.90 лв
■ Анти-стрес масаж с био ароматна свещ

900т.

Най- бързия и приятен начин да се успокоите и отпуснете.
 90 мин.134 лв 1340 т

■ Ароматерапия с

 50 мин.79 лв. 790 т.

био ароматна свещ

Елиминира негативните емоции.Подобрява настроението.
Афродизиак.
 90 мин.134 лв 1340 т.
 50 мин.79 лв. 790 т.

■ Арома Детокс с био

ароматна свещ

Подпомага изхвърлянето на токсините,отстранява болки и
повишава тонуса.  90 мин.134 лв 1340 т
 50 мин.79 лв. 790 т.

■ Лимфен дренаж

 45 мин.69 лв.690 т.

 60 мин.89 лв. 890 т.

Изчиства организма от токсините и укрепва имунната система.

■ Спа капсула пакет
 60 мин.59 лв 590 т.
■ Хидромасажна вана
30 мин 30 лв 300 т.
■ Спа капсула горна част/вибро масаж, виши душ,парна баня и

■ Лечебен медицински масаж или холистичен масаж/по заявка/

■ Вибро масаж или Виши душ 15 мин.15 лв 150 т.
АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ
■ Пресотерапия/детокс/ 15 мин.15 лв/25лв.
■ Светло и цветотерапия/болкоуспокоява и лекува/1 мин.2.50 лв
■ Контролирана вибрация/заместител на фитнеса/ 10 мин 10 лв
■ Целутрон /изглажда целулита и оформя фигурата/45 мин 35 лв
■ Вакуум терапия/изсмуква мазнините /  5 мин 10 лв 10 мин 15 лв

■ Класически масаж

Инфрачервена кабина 30 мин.45 лв 450 т.

 20 мин 35 лв

■ Ултразвук /лекува, изглажда
10 мин 15 лв  20 мин
■ Дарсонвал/стягане на кожата,акне,косопад/10 мин 15 лв

25 лв

ОЗДРАВИТЕЛНИ /БАЛНЕО/ ПАКЕТИ за 1,3,5,7,10 дни
Програма и цени на Спа рецепция
■ Пакет ‘Гъвкав гръб и стави без болка”
■ Пакет ”Плексит,неврит, радикулит”
■ Пакет” Тежки и уморени крака”

ЕПИЛАЦИЯ

■ Горна устна
■ Ръце

10 лв.100 т

■ Цели крака

20 лв. 200 т

■ Половин крака

20 лв.200 т

■ Оформяне на вежди

■ Подмишници

10 лв.

12 лв.120 т
30 лв.

■ Бикини линия

15 лв.150 т.

МАНИКЮР ПЕДИКЮР НОКТОПЛАСТИКА

Изисква се ПРЕДВАРИТЕЛНО запазване на час на
СПА РЕЦЕПЦИЯ ТЕЛ: 196

Постигане на терапевтичен ефект при конкретен

проблем.

 30 мин.45 лв 450 Т. 20 мин.35 лв 350 Т.
 45 мин.69 лв 690 т.
 45 мин.79 лв.790 т 30 мин49 лв.490 т20 мин.39 лв.390 т 60 мин.109 лв.1090

Най- популярния

масаж. Въздейства на физиологичните процеси.

 20 мин.30 лв. 300 Т.  30 мин.45 лв 450 т.. 45 мин.59 лв. 590 т.

■ Релаксиращ масаж с течен

шоколад

Има антицелулитно и стягащо действие. Подхранва кожата.
 45 мин.59 лв. 590 т.

■ Лечебен масаж с хималайска сол
 40 мин.69 лв.
Подходящ при високо кръвно, болки в ставите, гърба,врата.
■ Масаж с горещи камъни

Облекчава болка и скованост.Подобрява подвижността на ставите.
 45 мин.59 лв 590 т.

■ Фитнес масаж

Подпомага бързото възстановяване на мускулите при тренировка.

■ Кесе кюпюк

ЕКЗОТИЧНИ МАСАЖИ

 45 мин.69 лв. 690 т.

Традиционна ориенталска процедура в хамам за цялостна
детоксикация. 50 мин.89 лв 890 Т.Султан масаж 90 мин.220 лв
■ Ломи Ломи масаж Полинезийски традиционен
Внася хармония във всеки аспект от живота 45 мин.89 лв 890 т

■ Светлините на Мароко ексклузивен масаж

■ Рефлекторен масаж на длани и/или стъпала

60 мин.115 лв 990 т

Нормализира функциите на всички органи и системи.

 20 мин.35 лв. 350 Т. 40 мин.59 лв

590 т.
т.

■ Шиатцу/ Тай масаж /Юмейхо
 60 мин.110 лв. 1100
Лечебен уникален ефект.Изпълнява се на бамбуково легло.

ЕКЗОТИЧНИ МАСАЖИ

■ Геотер
Динамичен масаж.Балансира емоциите.Премахва стреса,отпуска
мускулите.  75 мин.115 лв. 1150т.

■ Широдара

Намалява вредното влияние на стреса, подобрява възприятието
на сетивата,облекчава чувството за тревога и гняв. Дълбоко
релаксира./скалп и шия/  20 мин.45 лв 450 т.
 30 мин.60 лв.600 т.

■ Тропикана

Хидратира кожата и я насища с витамини и минерали.И за деца.
 45 мин. 59 лв

590 т

.

■ Масаж на четири ръце.
 30 мин.90 лв. 900 т.
■ Предлагаме определини масажи за двама едновременно в
обща кабина с предварително записване

ФЛАШ МАСАЖИ

■ Антицелулитен масаж

Стимулира разграждането и редукцията на мастните депа.

■ Детоксикиращ

 30 мин 50 лв. 500 т.

и лечебен масаж с мед

Извлича токсините. Профилактика и лечение на настинки.

 20 мин.35 лв. 350 т.

■ Лечебен масаж с вендузи
Ефикасен при

настинка и целулит.
■ Гръб + стъпала Експресен масаж

 20 мин.35 лв. 350 т.

 30 мин.45 лв. 450 т.

■ Масаж на скалпа с арганово масло
■ Холистичен масаж при деца
При хиперактивни деца и

 20 мин.35 лв.350 т.

за засилване на имунната система.

 20 мин. 49 лв 490 т.

■ Детски масаж с шоколад

 20 мин. 39 лв 390 т.

Изправяне на осанката, укрепване на мускулатурата.
 15 мин 25 лв. 250 т.

 30 мин. 45 лв. 450 т.

КОЗМЕТИЧНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

■ Ритуал на чистотата
 30 мин. 45 лв. 450 т.
■ Извор на хидратация
 50 мин. 79 лв. 790 т.
■ Изключителен комфорт: за жени и мъже
■
■
■
■

 50 мин.

79 лв.

790 т.

Дълбоко почистващ ритуал
 50 мин. 79 лв. 790 т
Програма хиалуронова киселина- изглаждащ  60 мин.119 лв.1190т
Програма силиций – стягаща терапия  60 мин 129 лв1129 т
Козметичен масаж  20 мин 30 лв 300 т
■ Фитодренаж
■ Дълбок мускулен
■ Рефлекторен

ЛУКСОЗНА ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО

■ Луксозна грижа „Морска прелюдия”

Терапевтичен ефект при ставни заболявания, уморени мускули.

Ексфолиация + маска
■ Екзотичен ритуал “Аромасеан”

 45 мин.89 лв. 890 т.

Релаксираща арома терапевтична грижа. Ексфолиация + масаж.

 50 мин. 99 лв. 990 т.

■ Ексклузивна терапия „Детокс”

Детоксикираща терапия.Облекчава мускулни болки.Масаж + маска

■ Спа ритуал „Полинезия”

Спа ритуал, който ни отвежда

 60 мин.109 лв. 1090 т.

 90 мин.119 лв. 1119 т

на виртуално пътешествие,

■ Антистрес терапия с поморийска кал

Апликация с кал на цяло тяло + масаж на гърба

 55 мин.95 лв. 950 т.

■ Луксозна терапия „Indocean”

Луксозна терапия.Събуждане на сетивата!

 90 мин.139 лв.1390 т.

■ Българска терапия „Тайната на розите”70

мин.117 лв. 1170 Т.

Изпълва с енергия всяка клетка и внася хармония. Афродизиак.

■ Терапия „ Копринено кадифе”

 50 мин. 85 лв. 850 Т.

■ Терапия „Българско кисело мляко”

 60 мин. 105 лв. 1050 Т

Доставя радост И

щастие. Има антицелулитен и стягащ ефект.

Хидратира,регенерира,подmладява . За лице и тяло.

■ Гурме терапия „Горски плодове”

 45 мин.90 лв.  60 мин.110 лв.

Ексфолиация, маска, масаж и вана. За лице и тяло. Антистрес.

■ Кристална „Арома терапия”- 100 % натурални масла

Хармонизира и балансира енергиите  40 мин.69 лв.  50 мин.79 лв.

ЕКСФОЛИАЦИЯ ЗА ТЯЛО

■ Шоколад 20 мин. 25 лв 250 Т. ■ роза  25 мин. 30лв 300 Т.
■ морски соли ■ бял пясък с мидени черупки 30 мин.45
■ кафява и бяла захар с етерични масла от цитруси

МАСКИ ЗА ТЯЛО

■ Оризово вълшебство

лв.

30 мин. 45 лв. 450 т.

 30 мин. 45 лв. 450 Т.

Релаксиращ, хидратиращ и подхранващ

кожата

ефект.

■ Апликация с микронизирани морски водорасли
Изключително ефикасна детоксикираща процедура.
 30 мин. 60

лв. 600 Т.

■ Апликация с кал от Мъртво море,поморийска кал или
луга Високоефективно лечебно действие при ставни и кожни
заболявания.

 30 мин.60 лв.600 Т.  30

мин. 40 лв. 400 Т.

450Т

СПА ЦЕНТЪР
ОЗДРАВИТЕЛНИ БАЛНЕО ПАКЕТИ

СПА ЦЕНТЪР
ОЗДРАВИТЕЛНИ БАЛНЕО ПРОЦЕДУРИ

■ Пакет „Гъвкав гръб и стави без болка”

■ Апликация с кал цяло тяло/ частична

■ Пакет „Плексит, неврит, радикулит”

■ Апликация с луга, хвойна или див кестен.

■ Пакет „Тежки и уморени крака”

1 ден
Нормална 100лв
цена
– 5 %
Цена с
95 лв.
отстъпка

3 дни
300лв
10%
270 лв

по 4 процедури на ден
5 дни
500лв –
15 %
425 лв

7 дни
700лв –
20%
560 лв

10 дни
1000лв
25%
750 лв

По избор или по предписание от специалист от
долу изброените според пакета
 Ексфолиация/Подводен масаж/Лечебна Вана с

/ морски соли ;луга; магнезий ; ябълков оцет/
 Лечебен медицински масаж на проблемна зона
/гръб,ръка,крак/
 Лечебна гимнастика/суха/подводна/по Норбеков/

Контролирана вибрация
/Теренна пътека/
 Компрес с луга/ хвойна/ див кестен /кал/
 Пресотерапия /Светлотерапия/ Цветотерапия
 Физиотерапевтична процедура /Уз/МП/друга/
■ Измерване на кръвно налягане
3 лв.
■ Поставяне на инжекция /мускулна;подкожна/ 5 лв.
■ Лекарски преглед
50 лв.
■ Лечебен медицински масаж цяло тяло/частичен
 45 мин.69 лв.  30 мин.45 лв.  20 мин.35 лв.

■ Лечебен холистичен масаж цяло тяло/частичен

 60 мин.109 лв 45 мин.79 лв.  30 мин.49 лв.  20 мин.39 лв.
■ Лечебен масаж с хималайска сол
40 мин. 69 лв
`
■ Пакет 5брЛечебен масаж /1бр.х45 +4бр.x 20`/179 лв.

■ Гимнастика/подводна/суха/Терен/ Норбеков
Индивидуална 20 лв. групова 10 лв.

20

■
■

мин. 40 лв

20

мин. 25 лв

20

мин.25 лв

20

мин.25 лв

20

мин.35 лв

30

мин.49 лв

20

мин. 35 лв

20

мин. 35 лв

Вана с луга или морски соли
Вана с магнезий или ябълков оцет

■ Лечебен холистичен масаж за деца

20

■
■

Лечебен масаж с вендузи

мин.39 лв

Лечебен детоксикиращ масаж с мед

■ Биоптрон /светло и цветотерапия/

1

мин.2.50 лв / 1 сеанс трае между 4 и 10 мин

■ Чаша цветна Канген вода – 99 ст
■ Пресо терапия- лимфен дренаж

15

мин. 15/25 лв

30

■ Контролирана вибрация на цяло тяло

мин. 25/45 лв

като процедура или пред процедура

Продължителност на терапията 10 мин на ден

1

процедура 10 лв



5 процедури х 5 лв

! Процедурите се извършват от специалисти

рехабилитатори и масажисти

!

Изисква се предварителна резервация
На СПА рецепция или на тел. 196

