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Masszázskezelések

Masszázs köpölyözéssel (25’) 8 200 Ft 6 400 Ft
Speciális masszázstechnika, amely igen hatékony a letapadt izmok ke-
zelésére, nyújtására és a keringés javítására. A vákuum élénkítő hatását 
kihasználó, egyedülálló kezelés ellazítja a testet, méregtelenít és javítja 
a test oxigénellátását. A masszázs első felében köpöllyel történik a hát 
kezelése, majd masszázzsal fejeződik be.

Sportmasszázs (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft
A masszázs során az izmok lazítása, salaktalanítása történik. Sportos al-
katú, erős, kötött izomzattal rendelkező vendégeinknek javasoljuk spor-
tolás előtt bemelegítésre, sportolás után lazításra.

Manager masszázs (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft
A kezelés célja az irodai munka okozta izomfeszülések, a váll, a hát és 
a nyak fájdalmainak oldása. Csökkenti a fáradtságérzetet és a helytelen 
testtartás, illetve az ülőhelyzet hátrányos következményeit. Mindenki-
nek ajánlott aki irodai, szellemi, ill. fizikailag megterhelő, állandó stresz-
szes munkát végez.

Kombi masszázs (talp+hát) (50’) 14 200 Ft 9 900 Ft
Ezt a kezelést a legtapasztaltabb terapeutáink végzik a svéd hátmasz-
százs, valamint a talpreflexzóna masszázs fogásainak kombinálásával. 
Ez a kezelés kitűnő hatással van az idegrendszerre, izmokra, ízületekre, 
emellett relaxáló és stresszoldó hatású.

Frissítő talpmasszázs (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft
A talp rendkívül gazdag idegellátással rendelkezik, így különösen alkal-
mas arra, hogy rajta keresztül a szervezet egészét kezeljék. A masszázs 
elsődleges célja a megelőzés, a frissítés és a regenerálás. A masszázzsal 
segíthető az energia újbóli áramlása, az egészségi állapot helyreállítása 
és az immunrendszer erősítése.

Reflexzóna talpmasszázs (45’) 13 100 Ft 9 900 Ft
A reflexológusok szerint talpunk a test mikrorendszere. Minden szer-
vünk, testrészünk összeköttetésben áll a lábunkon található úgynevezett 
reflexpontokkal, melyek masszírozásával a legtöbb betegség eredmé-
nyesen kezelhető. A reflexológus a megfelelő zónapontok masszírozá-
sával növeli a hozzárendelt szerv vérbőségét, javítja az anyagcseréjét, a 
nyirok-keringését, ezáltal mozgósítja a szervezet öngyógyító erőit.

Stresszoldó fej-nyak masszázs (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft
Igazi feszültségoldó masszázsforma. Azoknak ajánljuk, akik az irodában 
töltött stresszes órákat, a vele járó nyak- és fejfájást szeretnék elfelej-
teni.

Nyirokmasszázs (25’) 8 200 Ft 6 400 Ft 
 (50’) 14 200 Ft 9 900 Ft
A nyirokkeringési rendszer a szervezet immunrendszere, védekező 
rendszere. A finom fogásokból álló masszázstechnika segíti a kötőszö-
veti folyadék áramlását. Segítségével a nyirokáramlás többszörösére 
növelhető, így megnő a méreganyagok felszabadulása és hatékony 
kiürítése. A nyirokmasszázs gyengéd, ritmikus mozdulatai kellemesen 
ellazítják a testet és nyugtatják a vegetatív idegrendszert.

Relaxáló masszázs (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft 
 (50’) 13 100 Ft 9 900 Ft
Nyugtató hatású olajjal végzett lazító, feszültségoldó masszázsforma. 
Lassú, sok simító, mélysimító masszázsfogást, gyengédebb gyúrást al-
kalmazó technika. Fokozza a vérkeringést, enyhíti az álmatlanságot, old-
ja az izomzat feszültségét, elősegíti a relaxációt, és csökkenti a stressz 
hatásait.

Frissítő,revitalizáló masszázs (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft 
 (50’) 13 100 Ft 9 900 Ft
Hagyományos gyúró, dörzsölő technikát alkalmazó masszázs. Lazító és 
egyúttal élénkítő hatással van a szövetekre és az izomzatra, felélénkíti a 
vérellátást, helyreállítja a bőr funkcióit és a nyirokáramlást. Valódi fel-
frissülésre, áthangolódásra vágyóknak ajánljuk.

Gyermekmasszázs (20’) 5 400 Ft 4 300 Ft
Stimulálja a keringési rendszert, csökkenti a feszültséget okozó hor-
monok szintjét, javítja az immunrendszer állapotát, miközben a cél a 
relaxálás és pihentető kikapcsolódás.

Thai bambusz masszázs (25’) 8 700 Ft 6 900 Ft 
 (50’) 17 400 Ft 13 900 Ft
A bambusz masszázs a Távol-Keletről származó exkluzív maszázsforma, 
mely során növényi olajat alkalmazva, bambusz rudakat használunk a 
testen a megfelelő nyomás érdekében. Relaxáló hatású, oldja az izmok-
ban a feszültséget, az energetikai blokkokat, fokozza az anyagcserét, 
fájdalomcsillapító és gerincfájdalmakra is kitűnő hatású. A masszázs 
egyedi technikája különleges, kellemes, megnyugtató érzést nyújt. Kö-
töttebb, erősebb izomzattal rendelkezőknek ajánljuk.

Lomi-lomi masszázs (50’) 18 200 Ft 13 900 Ft
A Lomi-lomi masszázs a Hawaii-szigetekről származó, különleges tech-
nikát igénylő masszázsfajta. A tenyérrel és alkarral történő masszázs-
technika a tenger hullámzását utánozza. A masszázs elősegíti az emberi 
test izomcsomóinak és stresszes állapotának oldódását, segíti a testi-
lelki egyensúly stabilizálását. Kúraszerű alkalmazása fejti ki a maximális 
hatást, de már egy alkalom után is javulás érhető el.

Gyógymasszázs (25’) 6 800 Ft 5 400 Ft 
 (50’) 11 800 Ft 9 400 Ft

Masszázs-wellness árlista
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A’la carte kezelések

Csokoládémasszázs (25’) 8 300 Ft 6 400 Ft 
 (50’) 14 200 Ft 9 900 Ft
Csokoládés masszázskrémmel és olajjal történő masszázs. A csokoládé 
antioxidáns hatású, gátolja a szervezet sejtjeinek károsodását, hidratálja 
és feszesíti a bőrt, lassítja az öregedési folyamatokat. Lassú, lágy fogá-
sokból álló technika, nyugtató, relaxáló hatású.

Fej-, arc-, nyirokmasszázs (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft
A kezelés során az arc nyirokmasszázsával, illetve a hajas fejbőrön lévő 
megfelelő pontok átmozgatásával, nyomásával javul a fej vér- és nyirok-
keringése, így friss oxigénhez és tápanyaghoz jutnak a sejtek, a fejbőr 
és a hajhagymák.

Holt-tengeri sópeeling (25’) 8 300 Ft 6 400 Ft 
aromaolajos hátmasszázzsal
Tengeri só és tápláló olajok keverékéből összeállított bőrradírral végzett 
peelinggel kezdődik a hát kezelése. Ez puhítja, és lágyan megtisztítja a 
bőrt az elhalt hámsejtektől. A kezelést relaxáló hátmasszázzsal fejezzük 
be.

Fáradt láb kezelés (25’) 7 600 Ft 5 900 Ft
A láb tengeri sós peelingje után a fáradt lábakat egy relaxáló, több tech-
nikát alkalmazó talp és lábszár kezeléssel frissítjük fel. Visszeres lábra 
ellenjavalt!

Páros masszázs (ár: 2 főre) (25’) 14 100 Ft 9 900 Ft 
 (50’) 28 200 Ft 18 900 Ft
A páros masszázs során két masszőr párhuzamosan két vendég folya-
matosan melegen tartott aromaolajjal történő kezelését végzi egy masz-
százskabinban.

Fürdők

Hévízi iszapfürdő (20’) 7 600 Ft 5 900 Ft
Kádfürdő a hévízi gyógyiszap hatóanyagaival. Hatása teljes mértékben 
megegyezik a hagyományos hévízi iszapéval. A kádfürdő egyrészt a hé-
vízi gyógyiszap jótékony gyógyító erejével, másrészt a fürdő relaxáló, 
nyugtató hatásával fejti ki az egész szervezetre a hatását.

Hévízi iszapgöngyölés (25’) 10 900 Ft 8 400 Ft
A hévízi gyógyiszapot apróra őrölt formában visszük fel a testre. Az 
iszap kémiai hatása így erősebb, mint a normál iszappakolás, viszont 
nem olyan meleg, így elsősorban a bőrre gyakorol gyulladáscsökkentő, 
regeneráló, frissítő hatást.

California fürdő (20’) 5 900 Ft 4 900 Ft
Vízalatti, vitalizáló masszázs a zene élvezetével, fizioterápiás hatással 
120 fúvókából. Kiválóan alkalmas feszültségoldásra, bőrfeszesítésre, 
izomlazításra, fájdalomcsillapításra. A zsírpárnák leépítésével karcsúsító 
hatást fejt ki. Javasoljuk cellulitisz csökkentésére, vérkeringés javítására.

Magnéziumfürdő (20’) 7 600 Ft 5 900 Ft
A magnézium tartalmú fürdőből felszívódva megemelkedik a vérben 
szervezetünk egyik legfontosabb nyomeleme, számos élettani folyamat 
meghatározó szereplője.

Hydroxeur – víz alatti masszázs (20’) 6 500 Ft 4 900 Ft
Speciális víz alatti vízsugármasszázs az egész testre. A kellemesen meleg 
víz lazítja az izmokat, a vízsugarak masszírozó hatása pezsdíti a vérkerin-
gést. A kezelés relaxáló, izomlazító és salaktalanító hatású.

Aromaterápiás fürdők (20’) 6 500 Ft 4 900 Ft
Relaxáló, frissítő, közérzet- és keringésjavító hatást érünk el a fürdővíz-
hez adagolt illóolajok segítségével.

Masszázs csomagok 
akciós csomagárakkal

5×25 perces masszázs   27 900 Ft

10×25 perces masszázs   49 900 Ft

5×50 perces masszázs   44 900 Ft

10×50 perces masszázs   84 900 Ft

Kombinált ajánlatok ínyenceknek 
(bevezető áron)

Kombi masszázs (talp + hát) (50’) 14 200 Ft 9 900 Ft

Aromaterápiás fürdő (20’) 
+ Klasszikus arcmasszázs (25’) 11 900 Ft 8 900 Ft

California fürdő (20’) 
+ Aktív hidratáló arckezelés (40’) 14 800 Ft 10 900 Ft

Masszázs-wellness árlista


