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Masszázskezelések

Masszázs köpölyözéssel (25’) 11 900 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’) 9 900 Ft
A masszázs során az izmok lazítása, salaktalanítása történik. Sportos 
alkatú, erős, kötött izomzattal rendelkező Vendégeinknek javasoljuk 
sportolás előtt bemelegítésre, sportolás után lazításra.

Menedzsermasszázs (25’) 9 900 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’) 16 900 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’) 9 900 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’) 16 900 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- és nyak masszázs (25’) 9 900 Ft
Igazi feszültségoldó masszázsforma. Azoknak ajánljuk, akik az irodában 
töltött stresszes órákat, a vele járó nyak- és fejfájást szeretnék elfelej-
teni.

Nyirokmasszázs (25’) 11 900 Ft 
 (50’) 16 900 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’) 9 900 Ft 
 (50’) 16 900 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’) 9 900 Ft 
 (50’) 16 900 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’) 9 900 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 bambuszmasszázs (25’) 11 900 Ft 
 (50’) 19 900 Ft
A bambuszmasszázs a Távol-Keletről származó exkluzív maszázs, mely 
során növényi olajat alkalmazva, bambuszrudakat használunk a testen 
a megfelelő nyomás érdekében. Relaxáló hatású, oldja az izmokban a 
feszültséget, az energetikai blokkokat, fokozza az anyagcserét, fájda-
lomcsillapító és gerincfájdalmakra is kitűnő hatású. A masszázs egyedi 
technikája különleges, kellemes, megnyugtató érzést nyújt. Kötöttebb, 
erősebb izomzattal rendelkezőknek ajánljuk.

Lomi-lomi masszázs (50’) 19 900 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.

Masszázs-wellness árlista



VITALIUM@EUROPAFIT.HU  ·   06 83 501 140  ·   WWW.EUROPAFIT.HU

Az árak tartalmazzák az áfát. Az árváltozás jogát fenntartjuk. Stand: 2023. 03. 20.

„Yumeiho” – keleti alternatív masszázs (50’) 24 500 Ft
A masszázs célja, hogy rendezze a testrészek szimmetriáját, valamint az 
akupunktúrás pontokon keresztül stimulálja a belső szervek öngyógyí-
tó folyamatait. Serkenti az életerő (csí) áramlását, s ezzel visszaállítja a 
testi folyamatok harmóniáját. Ízület helyreigazítására és kimozgatására 
ajánlott.

FDM Fascia distorzios modell (40’) 19 900 Ft
A leghatékonyabb,leggyorsabb és legújabb terápiás kezelés. Célja,hogy 
a régóta vagy hirtelen kialakult ízületi- és izomfájdalomra (váll, nyak, 
csípő, térd…) megoldást találjon. A terapeuta és a páciens együttműkö-
désén alapulva, különböző eszközök és manuális fogások használatával 
történő kezelés.

Gyógymasszázs (25’) 9 900 Ft 
 (50’) 16 900 Ft

A’la carte kezelések

Csokoládémasszázs (25’) 11 900 Ft 
 (50’) 16 900 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’) 9 900 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 
aromaolajos hátmasszázzsal (25’) 11 900 Ft
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.

Fáradtláb-kezelés (25’) 9 900 Ft
A láb tengeri sós peelingje után a fáradt lábakat egy relaxáló, több tech-
nikát alkalmazó talp- és lábszárkezeléssel frissítjük fel. Visszeres lábra 
ellenjavalt!

Páros masszázs (ár: 2 főre) (25’) 16 900 Ft 
 (50’) 33 900 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’) 9 900 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’) 11 900 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’) 7 900 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’) 9 900 Ft
A magnéziumtartalmú fürdőből felszívódva megemelkedik a vérben 
szervezetünk egyik legfontosabb nyomeleme, számos élettani folyamat 
meghatározó szereplője.

Hydroxeur – víz alatti masszázs (20’) 7 900 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’) 7 900 Ft
Relaxáló, frissítő, közérzet- és keringésjavító hatást érünk el a fürdővíz-
hez adagolt illóolajok segítségével.

Masszázs-wellness árlista

  Egészségpénztári elszámolhatóság!
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Orvosi kezelések

Reumatológiai orvosi vizsgálat  11 900 Ft
(állapotfelmérés, anamnézis átbeszélése, tájékoztatás a javallatokról-
ellenjavallatokról, személyre szabott kezelési terv és időbeosztás készí-
tése)

Orvosi kontrollvizsgálat  8 400 Ft

Terápiás kezelések
A kezelések előtt orvosi vizsgálat szükséges!

Inhalálás  6 900 Ft
Gyógynövénnyel, antibiotikummal, sóval

Krioterápia  6 900 Ft

Infravörös fénykezelés  6 900 Ft

Speciális pakolások (rész, max. 3 terület)  8 400 Ft

Speciális pakolások* (nagyobb felület)  11 900 Ft

Ingeráram  6 900 Ft

Interferencia  6 900 Ft

Iontophoresis  6 900 Ft

Diadynamic  6 900 Ft

Tens  6 900 Ft

     BEMER Mágnesterápia  8 400 Ft

Négyrekeszes galvánfürdő  8 400 Ft

Oxigénterápia  6 900 Ft

Váltófürdő  8 400 Ft

Elektromos kádfürdő  8 400 Ft

Gyógynövényfürdő  8 400 Ft

Magnéziumfürdő  9 900 Ft

Iszapfürdő  9 900 Ft

Súlyfürdő  9 900 Ft

Ultrahang  8 400 Ft

Szénsavfürdő  9 900 Ft

Iszappakolás (rész, max. 3 terület)  9 900 Ft

Iszappakolás* (nagyobb felület)  11 900 Ft

Víz alatti sugármasszázs  9 900 Ft

Gyógytorna (egyéni) (20’) 9 900 Ft

ÚJ!

Gyógyászat árlista

  Egészségpénztári elszámolhatóság!

*kúracsomag részeként +2000 Ft/kezelés foglalható!
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Repuls
A repuls® pulzáló, nagy intenzitású hideg vörös fénnyel működő készülék, amely 
hőhatás nélkül mélyen behatol a szövetbe. Serkenti a test saját regeneráló képessé-
gét és felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat az egész testben különféle betegségek 
esetén.

Repuls kezelés  9 900 Ft

Repuls csomag (1 orvosi vizsgálat + 5 kezelés)  54 900 Ft

Repuls csomag (1 orvosi vizsgálat + 10 kezelés)  99 900 Ft

Kinesio Taping
A Kinesio Taping egy Japánban kifejlesztett, a szervezet öngyógyító folyamatait akti-
vizáló, kémiai hatóanyagmentes, gyors és hatékony terápiás eljárás. A Kinesio Tape 
szalag rugalmas pamut anyagból készült, változatos színű, bőrre ragasztható. A fáj-
dalmas területre helyezve a bőrréteget kicsit megemelve elősegíti a vérkeringést, fo-
kozza a nyirokkeringést, mérsékli a nyomást a megduzzadt izmokban, korrigálja az 
ízületek kóros elváltozásait. A Kinesio Tape szalag használatát megelőzően kötelező 
az orvosi vizsgálat és szakorvos jóváhagyása.

A Kinesio Tape felhelyezését megelőzően kötelező az orvosi vizsgálat és a szak-
orvos jóváhagyása!

Gyógytorna + Kinesio Tape felhelyezés (25’) 11 900 Ft

Kinesio Tape felhelyezés + tanácsadás (15’) 8 400 Ft

Denevérpad
E magyar fejlesztésű gyógyászati segédeszköz széles körben teszi lehetővé számos 
degeneratív gerincelváltozás gyógyítását és kezelését. Gerincpanaszok, deréktáji fáj-
dalmak megszüntetésére, a gerinc és az izomzat nyújtására, gerincferdülés esetén az 
egyik leghatékonyabb megoldás. A nyújtáshoz a gravitáció erejét használjuk.

A Denevérpad használatát megelőzően kötelező az orvosi vizsgálat és szakor-
vos jóváhagyása!

Denevérpad  8 400 Ft

Denevérpad (1 orvosi vizsgálat + 5 kezelés)  47 900 Ft

Denevérpad (1 orvosi vizsgálat + 10 kezelés)  86 900 Ft

Gyógyászat árlista

  Egészségpénztári elszámolhatóság!
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A tökéletesen hidratált arcbőr titka

Klasszikus arcmasszázs (25’) 6 900 Ft

Aktív hidratáló arckezelés (40’) 12 900 Ft

Négy évszak arckezelés (50’) 14 900 Ft

Clarté & Confort (50’) 14 900 Ft
Nyugtató arckezelés rozáceás, hajszáleres bőrre, jótékony hatásának 

köszönhetően halványítja a bőrpirosságot.

Klasszikus feszesítő arckezelés (60’) 18 900 Ft

SPA THERMAL arckezelés (60’) 18 900 Ft
Nyugtató, hidratáló és tápláló hatású termálvizes kezelés, mely kizáró-

lag parabén-, illat-, színezékmentes hatóanyagokat tartalmaz. Segítsé-

gével az érzékeny bőr ellenállóbbá válik a külső irritációkkal szemben.

Hydra 3 Ha Hyaluronic (70’) 26 900 Ft
Intenzív hirdatáló kezelés, amelynek célja az optimális hidratáció fenn-

tartása és a ráncok kialakulásának késleltetése.

Tiszta és friss arcbőr

Mélytisztító alapkezelés (60’) 18 900 Ft

Mélytisztító arckezelés problémás bőrre (90’) 24 900 Ft

Mélytisztítás egyéb kezelések kiegészítéseként 6 400 Ft

Állítsuk meg az időt, 
ránctalanítás mesterfokon!

High protection szemránckezelés (40’) 12 400 Ft
Növényi őssejtekből nyert hatóanyagokkal a ragyogó tekintetért, a szem 
alatti karikák, ödéma és szarkalábak ellen. Színezék-, illatanyag-, és 
parabénmentes, érzékeny szemre is ajánlott!

Nyak- és áll feszesítő kezelés (40’) 12 400 Ft
Bársonyos textúrájú liftingkrémekkel formálja újra az arc kontúrvonalát. 
Kisimítja és feszesíti a nyak és a dekoltázs bőrét. 25 éves kortól ajánlott. 
Ajándék arcmaszkkal.

YOUTH IT ßP3. (80’) 26 900 Ft
Intenzív ráncfeltöltő és feszesítő kezelés ultramodern hatóanyagokkal 
a bőr öregedése ellen. Harc a ráncok és a petyhüdt bőr ellen! Minden 
bőrtípusra.

Secrets de Sothys (80’) 39 900 Ft
Luxus anti-aging, hidratáló kezelés 25 év felett, minden bőrtípusra. 
11-féle egyedi textúra Sothys rózsaőssejttel, porcelánvirággal. Dupla 
Hyaluronsavas szérum, feszesítő vízmegkötő maszk.

Detox ENERGIE kezelés (70’) 26 900 Ft
Antioxidáns tartalmú, bőrmegújító, intenzív fiatalító kezelés. Energiával 
dúsítja és ellenállóvá teszi a bőrt az öregedést felgyorsító tényezőkkel 
szemben.

Rádiófrekvencia
A rádiófrekvencia által felmelegített szövetekben a bőr rugalmasságáért felelős 
kollagénrostok szerkezeti átalakuláson mennek keresztül és fokozódik a termelésük, 
így jól látható feszesedést eredményez. Az arcbőr fokozatosan visszanyeri rugalmas-
ságát, a ráncok mélysége csökken, új, csodálatosan fiatalos ragyogást adva az arcnak.

Arckezelés  24 900 Ft

Arc- és nyakkezelés  29 900 Ft

Testkezelés (comb, fenék, has) 19 900 Ft / rész

Beauty árlista
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Alakformálás

Professzionális francia kozmetikumokkal, 
a Sothys kínálatából!

Egésztest-peeling (20’) 6 900 Ft

Felkarfeszesítő kezelés (30’) 9 400 Ft

Méregtelenítő egésztest-kezelés (60’) 16 400 Ft

Regeneráló, feszesítő haskezelés (60’) 14 400 Ft

Narancsbőr elleni feszesítő, 
bőrfiatalító testkezelés (90’) 21 900 Ft

Alakformáló egésztest-masszázs (40’) 14 400 Ft

Ragyogó pillantás

Szemöldökformázás  1 400 Ft

Szemöldökfestés  2 400 Ft

Szempillafestés  2 400 Ft

Selymes bőr

Gyantázás

arc  1 400 Ft

klasszikus bikinivonal  2 400 Ft

hónalj  2 400 Ft

láb térdig  3 400 Ft

kar  3 400 Ft

láb végig  5 900 Ft

Férfiak

Sothys Homme 
kényeztető arckezelés (60’) 16 900 Ft
A férfi bőr speciális igényei szerint összeállított revitalizáló arckezelés 
friss és fa illatjegyekkel.

Sothys Homme 
arckezelés mélytisztítással (80’) 24 900 Ft
Teljes bőrmegújító kezelés mélytisztítással, hidratáló bőrápolással.

Beauty árlista
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Beauty árlista
Kéz- és lábápolás

Manikűr (lakkozás nélkül)  5 800 Ft 

Pedikűr (lakkozás nélkül)  8 900 Ft

CND Shellac lakkozás (kéz)  6 000 Ft

CND Shellac lakkozás (láb)  5 600 Ft
14 napig tartó, rugalmas, tükörfényes felületet eredményező lakkozás!

Shellac leoldás  1 500 Ft

Lakkozás (manikűr vagy pedikűr nélkül)  2 000 Ft

Lakklemosás  500 Ft

Lakkzselé eltávolítása kéz 2 500 Ft 
(gépi) láb 1 500 Ft

A kéz- és lábápolási díjakat kérjük közvetlenül a szalonban rendezni!

Hajápolás

Hölgyek Rövid Félhosszú Hosszú 
 (fülig) (vállig) (váll alatt)

Szárítás vagy rakás 6 500 Ft 7 000 Ft 7 500 Ft-tól

Vágás, szárítás 8 000 Ft 8 500 Ft 9 500 Ft-tól

Festés, szárítás 15 000 Ft 17 000 Ft 21 500 Ft-tól

Festés, vágás, szárítás 16 500 Ft 18 500 Ft 22 000 Ft-tól

Melír, szárítás 15 000 Ft 17 000 Ft 21 500 Ft-tól

Melír, vágás, szárítás 15 000 Ft 17 000 Ft 22 000 Ft-tól

Dauer, vágás, szárítás 16 500 Ft 18 500 Ft 22 000 Ft-tól

Intenzív hajápolás pakolással  2 200 Ft
Önálló kezelésként nem választható.

Intenzív hajápolás regeneráló pakolással 
és fejmasszázzsal  2 800 Ft
Önálló kezelésként nem választható.

Steam Pod – Keratinos hajfeltöltés (30’) 3 000 Ft (+ szárítás)

     Hialuronsavas hajfeltöltés (30’) 4 000 Ft (+ szárítás)

Hair Trimmer – Hajvégfrissítő hajvágás (30’) 2 000 Ft (+ szárítás)

Meleg ollós hajvágás  + 2 000 Ft

Urak

Hajvágás hajfürdővel  6 000 Ft

Hajvágás hajfürdő nélkül  4 000 Ft

Szakállvágás  2 500 Ft

Fejmasszázs frissítő hajtonikkal  3 000 Ft

Extra hosszú, vagy extra dús hajtípusnál + 10% felárat számolunk fel. A fodrászati 
díjakat kérjük közvetlenül a fodrásznál rendezni!

ÚJ!


