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Spa & Gyógy- és Thermal Fürdő

Kedves Vendégeink!

Tisztelettel szeretnék ajánlani SPA kínálatunkat, melynek megkomponálásához a Germaine de Capuccini spanyol exkluzív
márka arckezeléseit, valamint masszázsait és masszázs szertartásait választottuk. A világ 88 országának méltán híres spa és
wellness oázisaiban már kedvelt mediterrán, ázsiai és afrikai aromákkal és gondosan megalkotott masszázsokkal kényeztetjük a
különleges kezelésekre vágyakozókat.
A Germaine de Capuccini 2005 óta GMPC (Good Manufacturing Practices of Cosmetic Products) tanúsítvánnyal rendelkezik,
mely a gyógyszeripar által a világon a legkiválóbb kozmetikai cégeknek adományozott komplex gyártástechnológiaiminőségbiztosítási tanúsítvány, egyes gyógyszergyártási alapanyagok előállítási jogával bővítve.
Knoll Rita, fürdőigazgató

VEZETŐ CAPUCCINI KEZELÉS

FORRADALMI ÚJDONSÁG!
HATÓANYAGA
KOZMETIKAI OSCAR-DÍJAS!
TIMEEXPERT SRNS INTENZÍV BŐRVÉDŐ-REGENERÁLÓ KEZELÉS
Stimulálja a bőr önvédelmi képességét, semlegesíti a káros környezeti folyamatokat, megóvva a
kollagén rostok leépülését, a bőr elszíneződését. A bőr öregedése lelassul, kikapcsolja a
ráncosodásnak, valamint a bőr megereszkedésének folyamatát.
75 perc 22.500,-

ANTI-AGING ARCKEZELÉSEK HÖLGYEKNEK
ANTI AGE KÉNYEZTETŐ PILLANATOK
Egy hatékony, rövid bevezető kezelés a Germaine kezelések birodalmába. A rövid tisztító rituálét
követően az arc-, nyak-, dekoltázsmasszázs megnyugtatja, hidratálja és tonizálja a bőrt.
30 perc 6.000,NATUR ARCKEZELÉS A TERMÉSZET EREJÉVEL
A Natur termékek legfőbb hatóanyaga a fehér tea természetes kivonat, mely rendkívül gazdag
polyphenolokban, flavonoidokban, továbbá C- és E-vitaminokban. A termékek természetes eredetű,
ECOCERT minősítésű hatóanyagokat tartalmaznak, nem tartalmaznak szilikonokat, parabeneket,
mesterséges színezékeket. A kezelés hatására a bőr természetesen táplált és hidratált lesz.
60 perc 11.500,SKINZEN ROSE BŐRFIATALÍTÓ KEZELÉS RÓZSA ESSZENCIÁKKAL
A különböző rózsák kivonatait tartalmazó kezelés semlegesíti a stressz okozta tüneteket a bőrön,
fenntartja és ápolja a bőr külső, természetes védőrétegét, javítja annak vitalitását. A kezelés visszaadja a
bőr természetes állapotát, bársonyos tapintását, tápláltságát. Érzékeny bőrre is ajánlott.
60 perc 14.500,ADAPTSKIN YOUNG & LIFT BŐRFIATALÍTÓ ARCKEZELÉS
A Germaine de Capuccini speciális maszkfelhelyezési technikájának köszönhetően a hatóanyaggal
átitatott bandázs szalagok felveszik az arc formáját, feszesítik a bőrt, helyreállítják az arc kontúrját,
javítják tónusát, mélyen regenerálják a bőrt és kisimítják a ráncokat. Azon hölgyeknek ajánljuk, akik
azonnali feszesítő hatást várnak a kezeléstől.
60 perc 14.500,-

HYDRACURE ARCFELTÖLTŐ, MÉLYHIDRATÁLÓ PROGRAM HIALURON SAVVAL
A hialuron sav az emberi szervezetben is megtalálható természetes anyag. Nagy mennyiségben megköti
a vizet, ezért kitűnően feltölti az arcbőrt, kisimítja a ráncokat és csökkenti a bőrszárazság kellemetlen
tüneteit. Az aktív kezelés hatására a bőr hidratálttá, feltöltötté válik.
60 perc 16.000,EXCEL DEFENSE „OXIGÉN” SEJTMEGÚJÍTÓ, BŐRFIATALÍTÓ KEZELÉS
A termékek exkluzív hatóanyagokat tartalmaznak, mint a bőrfiatalító komplex, természetes oxigén,
továbbá a hialuron sav. Az Excel Oxigen kezelés a bőröregedés látható jeleinek, mint a természetes
tónusvesztés, ráncok, gyulladások kialakulása ellen hat.
60 perc 17.500,TIMEXPERT RITUALIST ROLL & LIFT – AZONNALI RAGYOGÁS
A Roll&Lift masszázsbot 42 germánium kristályt, valamint speciális görgőfejet tartalmaz. A Timexpert
Ritualist masszázs emulzió, valamint az izomstimuláló masszázs javítja a bőr oxigén ellátását,
intenzíven stimulálja az izmokat. Hatására a bőr feszessége javul, az arc visszanyeri fiatalos tónusát.
60 perc 11.500,MÉLYTISZTÍTÁS
Csak egy választott arckezeléssel együtt vehető igénybe. Az Anti Age kényeztető pillanatok és a Timexpert
Roll&Lift masszázshoz a mélytisztítás nem foglalható.
30 perc 6.000,-

ANTI-AGING ARCKEZELÉSEK HÖLGYEKNEK
TIMEXPERT C-VITAMIN + (A.G.E.) energizáló, bőrfiatalító arckezelés
A bőröregedés első jelei ellen hat. Eltünteti illetve késlelteti az első ráncok megjelenését, bőrfeszesítő,
regeneráló hatású. Csökkenti a hiperpigmentáció tüneteit. Semlegesíti a káros glykációs folyamatok
okozta bőrkárosodásokat, mint az elasztikus rostok leépülését, világosítja és egységesíti a bőrszínt
(KUSUMI hatás), pótolja a C-vitamint, javítja a tónust.
60 perc 17.500,TIMEXPERT LIFT IN térdimenzióban ható feltöltő újramodelláló arckezelés
A bitechnológiával előállított összetevőknek, valamint egyéb hatóanyagoknak köszönhetően az arcbőr
térdimenzióban feltöltődik. A petyhüdt, megfáradt bőr megemelkedik, az arckontúr élessé válik. Az arc
természetes ovál formája helyreáll. A ráncok térben kitöltöttekké válnak, hosszuk és mélységük csökken. A
bőr hidratáltsága és tápanyag ellátottsága javul.
60 perc 22.000,TIMEXPERT RIDES ránctalanító(botox elven) és feltöltő kezelés pro kollagénnel
A mikrodermoxine csökkenti a mimikai ráncok hosszát és mélységét (botox elven ható, nem idegméreg),
a pro kollagén pedig tömöríti, feltölti, így feszesíti a bőrt az arc egyéb területein. A kitűnő masszázsrituálé
növeli a kémiai összetevők ránctalanító hatását.
75 perc 22.000,-

FOR MEN KÉNYEZTETŐ PERCEK
A frissítő, vitalizáló arcmasszázs megnyugtatja a bőrt, egyensúlyba hozza a testet és a lelket.
A méregtelenítő maszk megtisztítja a bőrszövetet. A kezelést bőrvédő emulzióval zárjuk.
30 perc 6.000,-

FOR MEN INTENZÍV REGENERÁLÓ ARCKEZELÉS
A kezelést a megfáradt, energiáját, vitalitását vesztett bőrű vendégeknek ajánljuk. A kezelés
hatására az arcbőr egyensúlyi folyamatai helyreállnak, a bőr hidratálttá válik, rugalmas, üde és
fiatalos marad. Élvezze a Germaine de Capuccini relaxáló hatású Shi Zen méregtelenítő
masszázsát és a kezelés jótékony hatását.
60 perc 12.000,-

KLASSZIKUS MASSZÁZSOK
AROMATERÁPIÁS SVÉD MASSZÁZS
A panaszok enyhítése mellett ellazítja az izmokat, csökkenti a stresszt, serkenti az anyagcserét
és a vérkeringést, így az immunrendszerműködésére is jótékony hatással van. Hatékony a
stresszből eredő vállfájás,fejfájásés nyaki húzódás kezelésére, valamint a hát- és lábfájást,

SPERIENCE levendulával-cédrussal
SPERIENCE fűszerek és virágok illatával
SPERIENCE mediterrán citrus illatokkal
SPERIENCE zsálya-menta aromával
SPERIENCE relaxáló hatású levendulával
50 perc 15.000,-

SPERIENCE AROMATERÁPIÁK

MEDITERRÁN ÉDENKERTEK AROMAGYERTYÁS MASSZÁZSA
A mediterrán aromagyertya meggyújtását követően keletkezett illatozva folyó aromás
viaszkrémmel végzett masszázsszertartás és a gyertya meghitt fénye valódi élményt jelent az
egzotikumot kedvelők számára.
Választható aromagyertya: levendula-, citrus- vagy olívaillattal.
50 perc 15.500,-

KONTINENSEK KÜLÖNLEGES MASSZÁZSAI
EGZOTIKUS SÁFRÁNYOS MASSZÁZS
A misztikus kelet „Vörös arany”-ával végzett masszázs semlegesíti a káros szabad gyököket,
hatékony anti-oxidáns, meggátolja a károsító oxidatív folyamatokat, melyek a bőr intenzívebb
öregedéséért felelősek. Kiváló közérzetjavító, ápolja a testet a szellemet és a lelket.
30 perc 9.000,50 perc 15.500,-

MESÉS INDIA – FAHÉJAS MASSZÁZS
A fahéj forradalmian új termék a Spa világában. Az illóolajokban gazdag kitűnő krémes állagú
masszázskrém fűszeres illata kényezteti a lelket. A fahéj rendkívül gazdag antioxidánsokban és
vitalizáló hatóanyagokban, élettani hatása kedvező.
30 perc 9.000,50 perc 15.500,-

VÖRÖS SZŐLŐ MASSZÁZS (+ ARC)
A vörös szőlőből készített krémmel végzett masszázs kitűnően frissíti a megfáradt testet,
kényezteti a lelket.
A vörös szőlő hatékony antioxidáns, tonizálja, frissíti a bőrt.
50 perc 15.500,-

DELUXE VÖRÖS SZŐLŐ RITUÁLÉ
A rituálé bőrradírral kezdődik, majd vörös szőlő kivonatot tartalmazó krémmel
izomstimuláló, feszesítő masszázst végzünk, majd a kellemes illatú szőlővel bevonjuk testét,
hogy bőre rugalmas és feszes legyen. A pakolás hatóideje alatt pihentető arcmasszázzsal
kényeztetjük.
75 perc 19.500,95 perc 24.500,-

KONTINENSEK KÜLÖNLEGES MASSZÁZSAI
ÚJDONSÁGOK!
AFRIKAI ARGÁNOS-MÉZES MEGTISZTULÁS
A mediterrán magok egzotikus kombinációja, elragadó illatokkal. Egyedülállóan finom, mégis hatékony bőrradír,
mellyel hatékonyan eltávolíthatók az elhalt hámsejtek.
30 perc 8.500,-

IDYLLIC JEJU BAMBUSZ–ARGÁN BŐRMEGÚJÍTÓ MASSZÁZS VULKÁNI ESZENCIÁVAL
Több mint egy sima bőrradírozás! Egy kényeztető masszázs megtisztulással! Egy egzotikus, extra érzéki bőrradírkezelés bamboszos–argános bőrradírral, melynek során Jeju szigetén érezheti magát.
30 perc 8.500,-

WELLNESS ÉRINTÉSEK TEASZÜNET IDEJÉRE
Egy teljes testet és arcot egyaránt kényeztető masszázs, mely megfelelően energizálja a testet és frissíti a lelket,
valamint pozitív energiákat mozgat meg. A rituálé felébreszti az érzékeket, energizál, harmóniába segít, továbbá
revitalizálja a testet. A kezelés folyamán a terapeuta a vendég hangulatának megfelelően zöld tea vagy fekete tea
nektárral maszírozza át a testet, valamint fehér tea masszázskrémmel maszírozza az arcot.
50 perc 15.500,-

FAHÉJ–GYÖMBÉR BŐRMEGÚJÍTÁS
Javítja a bőr tónusát, megvédi a bőrt a korai öregedéstől, támogatja a tápláló hatású összetevők
felszívódását.
30 perc

8.500,-

DAWN BREEZE MEDITERRÁN KERTEK MASSZÁZS (+ARC)
A mentát, citrusok illatát, az aloe vera simogatását adó lágy krémmel frissítjük testét és lelkét. Az arcmasszázs
segíti a méreganyagok távozását és segíti a relaxációt.
50 perc 15.500,-

JAPÁN SELYEM WELLNESS MASSZÁZS (+ARC)
Orientális selyembe burkoljuk a vendéget. A selyemkrémmel végzett masszázs izomstimuláló hatású,
kitűnően hidratálja, táplálja a bőrt. A masszázs nyugtatja az izmokat és kényezteti a testet.
50 perc 15.500,-

ZÖLD TEA NEKTÁR MASSZÁZS – MÉREGTELENÍTŐ PILLANATOK
A zöld tea kivonatának köszönhetően hatékony antioxidáns, gyulladáscsökkentő és semlegesíti a
mindennapok bőrre gyakorolt ártalmait. Megvédi a bőrt a korai öregedéstől.
30 perc 9.000,50 perc 15.500,-

FEKETE TEA NEKTÁR MASSZÁZS – ENERGIZÁLÓ ÉRINTÉS
A fekete tea kivonattal végzett masszázs feszültségoldó, izomlazító, ugyanakkor energizáló hatású. A magas
koncentrációban jelen lévő antioxidánsoknak köszönhetően csökkenti a fáradtságérzetet, sekenti az
anyagcserét. Javítja a szervezet általános állapotát, stimuláló hatású.
30 perc 9.000,50 perc 15.500,-

KÜLÖNLEGES SPA MASSZÁZSRITUÁLÉK
TIMEXPERT VITAMIN C+ ENERGIZÁLÓ, TELJES TEST KÉNYEZTETÉS
A kalábriai narancs és a mediterrán citrusok különleges illatának, valamint a magas C-vitamin
tartalomnak köszönhetően a teljes arcot-testet kényeztető masszázs frissíti a keringést, stimulálja
az arc és a test izmait, valamint javítja a bőr külső agressziókkal szembeni ellenálló képességét.
Valódi és komplex bőrfiatalító masszázs azoknak, akik valami különleges élményt szeretnének.
75 perc 19.500,95 perc 24.500,-

JAPÁN SELYEM WELLNESS RITUÁLÉ
A Wakanspa bevezető rituálét követően, fűszeres testradírral eltávolítjuk az elhalt hámsejteket,
majd orientális selyembe burkoljuk a vendéget, majd a keleti masszázs szertartásoknak
megfelelően izomstimuláló, frissítő masszást végzünk a selyemmel. Végül a kellemes, simogató
selyemkrémet bemasszírozzuk a vendég bőrébe.
75 perc 19.500,95 perc 24.500,-

A TERMÉSZET AJÁNDÉKAI MASSZÁZSRITUÁLÉ
Élvezze a mediterrán fűszerkertek különleges aromáit. Hagyja magát kényeztetni a különleges
masszázsrituáléval, melynek első lépéseként aromás bőrradírral megújítjuk bőrét, a
különleges mentás, aloe verás krémmel bevonjuk, masszázsrituálénkkal frissítjük testét.
75 perc 19.500,-

NAUTILUS CEYLONI FŰSZERES RITUÁLÉ TENGERI KAGYLÓKKAL
A Sperience Ázsia Spa bevezető rituálét követően ceyloni tengeri kagylókkal (Nautilus,
Nucellus, Colour Nucellus, Aquarius) és egzotikus fahéjas masszázskrém felhasználásával
akupresszúrás és izomstimuláló masszázst végzünk, hogy a testben helyreálljon a megfelelő
energiaáramlás. A test, a szellem és a lélek egysége ismét egyensúlyba jusson.
50 perc 17.500,-

ÁZSIAI FŰSZERKERTEK FAHÉJ- GYÖMBÉR MASSZÁZS SZERTARTÁSA
Egzotikus fahéj illathoz jön a gyömbér és a keserű narancs, valamint a narancsvirág víz
kivonat. Finoman de hatékonyan eltávolíthatók az elhalt hámsejtek. Serkenti a bőrben
felhalmozott toxinok távozását, valamint a mikro-cirkulációt. A fahéjas masszázsgél rendkívül
gazdag olajban, kitűnő állagú gél krém. Antioxidánsokat, vitalizáló hatóanyagokat tartalmaz.
Kellemes fűszeres illata kényezteti a lelket és a testet.
75 perc 19.500,-

PERFECT FORMS ZSÍROLDÁST FOKOZÓ MASSZÁZS
Az alga tartalmú masszázskrémhez zsíroldást fokozó booster szérumot adunk. A rendkívül
nagy hatékonyságú koncentrátum oldja az adipocitákban felhalmozódott zsírt, fokozza a
zsírmolekulák távozását, továbbá megakadályozza azok felhalmozódását.
30 perc 9.500,-

ZSÍROLDÓ, ALAKFORMÁLÓ KOMPLETT KEZELÉS BANDÁZZSAL
Intenzív és hatékony zsíroldó, alakformáló kezelés. Az algás masszázskrémmel és a zsíroldó
booster szérummal megmasszírozzuk a combokat a csípőt és a hasat, majd a bandázzsal
körbetekerjük a kezelt felületet (combok és a csípő). Hatására a zsíroldás fokozódik, a
narancsbőr tünetei csökkennek. A kezelt felületen jelentős térfogatcsökkenés következik be.
50 perc 18.000,-

KELETI WELLNESS és THAI MASSZÁZS
AJURVÉDIKUS MASSZÁZSOK
Abhyanga testmasszázs
India fejmasszázs
Marma
Hátmasszázs
Talp- és lábreflex-masszázs
Gyermek masszázs 3-14 éves korig

50 perc / 75 perc 10.000,- / 16.000,30 perc
9.500,50 perc / 75 perc 10.000,- / 16.000,30 perc 9.500,30 perc 10.000,20 perc 6.000,-

THAI MASSZÁZSOK
Thai (tradicionális száraz) masszázs
Thai gyógynövényes masszázs
Thai olajos masszázs
Thai talp- és lábmasszázs

50 perc
50 perc
50 perc
50 perc

15.500,17.500,17.500,12.500,-

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
EGYÉB WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK
Szolárium
Alpha Sphere

4 perc 300,25 perc 3.900,-

EGYÉB KOZMETIKAI KEZELÉSEK, KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS
Manikűr - a lakkok Ferrarijával, az Indigóval
Pedikűr lábmasszázzsal
Gél lakkozás
Gél lakk eltávolítása

50 perc 4.500,60 perc 5.500,60 perc 6.000,2.000,-

H-3394 Egerszalók
Forrás u. 6.
Tel.: (+36) 36 688 500
spa@salirisresort.hu
www.salirisresort.hu
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