Kiegészítô szolgáltatások
Szemöldök vagy szempilla festés		
Szemöldök igazítás vagy gyantázás		
Smink		
Frizura		

3 000 Ft
1 700 Ft
3 500 Ft
3 000 Ft

GYANTÁZÁS
Bajusz		
Bikinivonal/ Alkar		
Hát / Teljes kar / Láb térdig 		
Teljes láb:		

2 000 Ft
3 000 Ft
4 000 Ft
4 900 Ft

FÜRDÔBELÉPÔK
Hétköznapokon (hétfôtôl-csütörtökig)
Felnôtt		
Nyugdíjas		
Gyermek (3-14 éves kor között)		
Hétvégén (péntektôl-vasárnapig)
Felnôtt		
Nyugdíjas		
Gyermek		

4 500 Ft
3 900 Ft
3 900 Ft
5 900 Ft
5 900 Ft
4 800 Ft

Keresse otthoni ápolásra szolgáló termékeinket is, örömmel
adunk Önnek személyre szabott tanácsot!

A VinoSense Szépségszalon nyitvatartása:
hétfô – csütörtök: 9:00 – 17:00
péntek – szombat: 9:00 – 20:00
vasárnap: 9:00 – 15:00
IGÉNY SZERINT ÖRÖMMEL FOGADJUK ÖNT A FENTIEKTÔL
ELTÉRÔ IDÔPONTBAN IS.
Késôi érkezés esetén nem garantáljuk a kezelés teljes idôtartamát.
A kezelés 6 órával annak megkezdése elôtt díjmentesen lemondható.
6 órán belüli lemondás esetén a kezelés árának 50 % -át számítjuk fel.
A kezelés idôpontjának kezdete elôtt 3 órával történô lemondás esetén
75 % fizetendô, lemondás elmaradása esetén 100% kerül kiszámlázásra.

VinoSense
Bejelentkezés: a Beauty Szalonban (137-es mellék),
vagy a szálloda recepcióján
(telefon: +47 580 015, vagy 100-as mellék).
wellness@andrassyrezidencia.hu

Spa Menü
www.andrassyrezidencia.hu

Szépségszalon , Germaine de Cappucini termékek és Biola
natúrkozmetikumok az Andrássy Rezidencia elsô emeletén

HU

VinoSense kényeztetések az arcbôrnek
VINOSENSE NYITÁNY FRISS SZÔLÔVEL 30 perc
7 100 Ft
Azonnali frissítő kezelés és védelem a feszes és üde arcbőrért,
nőknek és férfiaknak egyaránt.
„TOKAJ NEKTÁRJA”
60 perc
13 000 Ft
Szôlôs-aszús hidratáló arckezelés
Magas szôlôcukor tartalommal bíró hidratáló aszús arckezelés szôlômag ôrleményes arcradírral és birs-aszús bôrfeszesítô
maszkkal. A kezelés szemkörnyék-ápolást is tartalmaz. Víz- és
tápanyaghiányos bôrû vendégeinknek ajánljuk.
ANDRÁSSY HYDRASENSE HIALURONSAVAS FELTÖLTÔ
ARCKEZELÉS
60 perc
17 400 Ft
A hialuron sav nagy mennyiségben megköti a vizet , ezért
kitûnôen feltölti az arcbôrt, kisimítja a ráncokat és csökkenti a
bôrszárazság kellemetlen tüneteit. Az aktív kezelés hatására a bôr
hidratálttá, feltöltötté válik.
ANDRÁSSY GRÓFNÔ RÓZSAKIVONATOS BÔRFIATALÍTÓ
ARCKEZELÉSE
60 perc
17 400 Ft
A különbözô rózsák kivonatait tartalmazó kezelés semlegesíti a
stressz okozta tüneteket a bôrön, fenntartja és ápolja a bôr külsô,
természetes védôrétegét, javítja annak vitalitását.

VinoSense kényeztetô testkezelések, rituálék
és bôrfrissítô Peelingek
ANDRÁSSY GRÓFNÔ KÉNYEZTETÔ RITUÁLÉJA
60 perc
16 400 Ft
A Wakanspa bevezetô rituálét követôen, argános testradírral eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, majd Orientális selyem pakolásba
burkoljuk a vendéget.
TELJES SZÔLÔS MEGÚJULÁS AZ ASZÚ JEGYÉBEN
Arc- és testkezelés
90 perc
17 600 Ft
A kezelés olaszrizling krémhabfürdôt, olaszrizling peelinget
és birs-aszús testpakolást és arcmasszázst tartalmaz. Az aszú
szôlôszemekben található hatóanyagok elôsegítik a vitális sejtregeneráló folyamatokat és teljes megújulást nyújtanak az Ön
számára.
TIMEXPERT VITAMIN C+
TELJES TEST KÉNYEZTETÉS
60 perc
16 400Ft
A kalábriai narancs és a mediterrán citrusok különleges illatának,
valamint a magas C Vitamin tartalomnak köszönhetôen a teljes
testet kényeztetô masszázs frissíti a keringést, stimulálja a test
izmait. Valódi és komplex bôrfiatalító masszázs azoknak, akik
valami különleges élményt szeretnének.

A GRÓF URAK KEDVENCE
– FOR MEN SIGNATURE
60 perc
15 600 Ft
A méregtelenítô Shi-Zen masszázs hatására a bôr hidratálttá válik, rugalmas, üde és fiatalos marad.

DELUXE CSOKOLÁDÉ RITUÁLÉ
75 perc
17 600 Ft
Arc- és testkezelés
A peelinget, testmasszázst és a pakolást tartalmazó karcsúsító hatású rituálé, csökkenti a narancsbôr kellemetlen tüneteit, hidratálja és puhává teszi a bôrt.

TIMEXPERT RITUALIST
ROLL & LIFT Arcmasszázs
60 perc
13 000 Ft
A 42 db fekete Germánium kristályt és masszázsgörgôt tartalmazó masszázsrúddal végzett kezelés, erôsen stimulálja az izmokat,
javítja az arc tónusát. Kisimítja a szarkalábakat, feszesíti a bôrt,
újra modellálja az arcot.

AFRIKAI ARGÁNOS -MÉZES
MEGTISZTULÁS
30 perc
8 100 Ft
A mediterrán magok egzotikus kombinációja, elragadó illatokkal.
Egyedülállóan finom, mégis hatékony bôrradír, mellyel láthatóan
eltávolíthatók az elhalt hámsejtek.

TIMEXPERT LIFT IN BÔRFESZESÍTÔ
–ÚJRAMODELLÁLÓ KEZELÉS
60 perc
23 400 Ft
Térdimenzióban feltöltô , tónusfokozó , újra modelláló , a ráncokat alulról kitöltô arckezelés. Hatására a bôr megújul, feszes,
ránctalan lesz, az arc kontúrja újra éles.
TIMEXPERT C VITAMIN
+ (A.G.E.) ARCKEZELÉS
60 perc
17 400 Ft
A bôröregedés elsô jelei ellen hat. Eltünteti az elsô, korai ráncokat, illetve késlelteti az elsô ráncok megjelenését, bôrfeszesítô,
bôrregeneráló hatású. Csökkenti a hiperpigmentáció tüneteit.
MÉLYTISZTÍTÁS
30 perc
6 000 Ft
Csak egy választott arckezeléssel együtt vehetô igénybe

Perfect Forms alakformáló testkezelések
PERFECT FORMS NYIROKKERINGÉST
FOKOZÓ MASSZÁZS
30 perc
8 100 Ft
A Perfect Forms kollagénes masszázskrémmel és a nyirokkeringést fokozó booster szérummal végzett masszázs hatékonyan segít eltávolítani a felhalmozódott zsírt, méreganyagot, pangó vizet
a lábakon.
PERFECT FORMS ZSÍROLDÁST
FOKOZÓ MASSZÁZS
30 perc
8 100 Ft
Az alga tartalmú, rendkívül nagy hatékonyságú koncentrátum
oldja a felhalmozódott zsírt, fokozza a zsírmolekulák távozását,
továbbá megakadályozza azok felhalmozódását a lábakon és a
csípôn.

MÉREGTELENÍTÔ, NYIROKKERINGÉST FOKOZÓ KOMPLETT
KEZELÉS BANDÁZZSAL
50 perc
17 500 Ft
Hatékony, nyirokkeringést fokozó kezelés, mely hatására a pangó víz és a méreganyagok távoznak. A kezelés kisebb térforgat és
súlycsökkenéssel jár a lábakon.
ZSÍROLDÓ, ALAKFORMÁLÓ KOMPLETT KEZELÉS
BANDÁZZSAL
50 perc
17 500 Ft
Intenzív és hatékony zsíroldó, alakformáló kezelés. Hatására a
zsíroldás fokozódik, a narancsbôr tünetei csökkennek. A kezelt
felületen- a lábakon és a csípôn- jelentôs térfogatcsökkenés következik be. A bôr feszessé, tonizálttá válik.

VinoSense klasszikus masszázsok
SPERIENCE AROMATERÁPIA

30 perc
8 100 Ft
50 perc
12 000 Ft
A Sperience fûszerkertben gondosan összeválogatott tiszta aromaesszenciák, valamint a speciális masszázstechnika valódi élményt, feltöltôdést jelent. Választható aromaterápiás kezeléseink:
- Sperience Hidratáló Aromamasszázs Fûszerek
és Virágok illatával
- Sperience Harmónia Aromamasszázs relaxáló hatású
levendulával
VINOSENSE MASSZÁZS
50 perc
13 000 Ft
Szôlô eszenciával
A hagyományos svédmasszázs során a szôlô alkotóanyagai lassítják a bôr intenzív öregedéséért felelôs káros oxidatív folyamatokat és serkentik a bôrfelszíni vérkeringést.
PRIVILEGE ARANY NEKTÁR MASSZÁZS 30 perc
8 100 Ft
50 perc
14 000 Ft
A különleges arany algából kivont tápláló hatóanyagokkal frissítô
masszázst végzünk. Az arany szín a csillogó csillámok a teljes
aranyba merülésre emlékeztetnek.
EGZOTIKUS INDIAI FAHÉJAS
MASSZÁZS

30 perc
8 100 Ft
50 perc
14 000 Ft
Az illóolajokban gazdag kitûnô krémes állagú masszázskrém
fûszeres illata kényezteti a lelket. A fahéj rendkívül gazdag antioxidánsokban és vitalizáló hatóanyagokban, élettani hatása
kedvezô.
JAPÁN SELYEM
WELLNESS MASSZÁZS

30 perc
8 100 Ft
50 perc
14 000 Ft
Orientális selyembe burkoljuk a vendéget. A selyemkrémmel
végzett masszázs izomstimuláló hatású, kitûnôen hidratálja,
táplálja a bôrt. A masszázs nyugtatja az izmokat és kényezteti
a testet.

LEVENDULÁS ÁLOM
AROMAGYERTYA MASSZÁZS
50 perc
14 000 Ft
Az aromagyertya meggyújtását követôen keletkezett illatozva
folyó aromás viaszkrémmel végzett masszázsszertartás és a gyertya meghitt fénye valódi élményt jelent az egzotikumot kedvelôk
számára.
LÁVAKÖVES
AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS
75 perc
16 700 Ft
Relaxáló masszázs meleg lávakövekkel, és aromaterápiás illóolajokkal, a vér- és nyirokkeringés élénkítésével csökkenti a feszültséget, ellazítja az izmokat és helyreállítja a test egyensúlyát.
MANAGER MASSZÁZS
30 perc
8 100 Ft
Energizáló és feszültségoldó svédmasszázs szôlômagolajjal a
nyak, váll és hát területein
DELUXE CSOKOLÁDÉ MASSZÁZS
30 perc
8 100 Ft
Az aromás csokoládé krémmel végzett masszázs felébreszti az
érzékeket, növeli a boldogság érzetet, és nem utolsó sorban karcsúsító hatású.
FRISSÍTÓ TALPMASSZÁZS
30 perc
Energizáló és feszültségoldó masszázs

7 100 Ft

VinoSense fürdôszertartás
VINOSENSE SIGNATURE
TOKAJI BORFÜRDÔ
20 perc
6 100 Ft
Az antioxidánsokban gazdag Tokaji borral készített fürdô visszaadja a bôr simaságát és rugalmasságát.

VinoSense kéz- és lábápolási szolgáltatások
MANIKÛR
30 perc
4 800 Ft
Klasszikus manikûr kezelés: a köröm és körömágy tisztítása, formázása
MANIKÛR DELUXE
60 perc
7 300 Ft
Kényeztetô kezelés, melynek tartalma: kézpeeling, klasszikus
manikûr, kézmasszázs
JAPÁN MANIKÛR
60 perc
7 300 Ft
Természetes eljárás méhviasszal, melynek köszönhetôen a köröm erôsebbé, fényesebbé válik.
PEDIKÛR		
5 000 Ft
Klasszikus pedikûr kezelés a láb állapotától függôen.
PEDIKÛR DELUXE
75 perc
8 300 Ft
Talp- és lábpeeling, aromás lábfürdô tengeri sóval dúsítva, klas�szikus pedikûr, kényeztetô lábmasszázs.
LAKKOZÁS		

2 100 Ft

