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Tisztelt Vendégeink!
A szépségfilozófiánk mottója: A szépség szakember és ügyfele közötti összhang.
A szépségfilozófiánk lehetővé teszi számunkra, hogy minden vendégnek az ő igényeihez igazított kezelésekre, életmódjára,
kívánságaira tegyünk javaslatot.
A SPA du Mond Párizs a francia elegancia és a kifinomult illatok varázslatos kompozíciójával burkolja be az egész testet és lelket
egyaránt. Hatóanyagai egzotikus növények és gyümölcsök, valamint az ázsiai fűszerek egyedülálló választékából állítható össze.
A SELVERT termékcsalád svájci remekmű, amely rendkívül kidolgozott kezelési vonalakkal rendelkezik, mind a hagyományos,
mind a korszerű kozmetikumokban. Az aktív és hatékony kozmetikai technológia biztosítja a modern szépségszolgálatot.
A SELVERT THERMAL sorozat kozmetikai tevékenysége a professzionális kezelésektől a kiskereskedelmi termékekig
a leghatékonyabb összetevők és termálvíz használatán alapul minden készítményben.
Engedje, hogy a svájci professzionalizmus és a francia elegancia által alkotott termékek varázslatos világába elkalauzolhassuk...
Knoll Rita, fürdőigazgató

PLATINUM
PEPTID LIFT ULTRA
BŐRFESZESÍTŐ –
ARCKONTÚR-MODELLÁLÓ KEZELÉS
Az új PEPTIDE LIFT arckezelés az innovatív peptide technológián és egyéb
rendkívül értékes összetevőkön, mint az EGF (Epidermális Növekedési Faktor)
alapul. Ezen összetevők hatékonyan helyreállítják a bőr szerkezetét, csökkentik
a mimikai ráncok mennyiségét. A peptidek egy része bőrfeszesítő hatású,
melyek javítják és helyreállítják a sejtek közötti kohéziót, intenzíven feszesítik
a bőrt, újramodellálják az arckontúrt, továbbá védik a bőrt a korai öregedéstől.
90 perc 25.500,-

PLATINUM
ARANY RITUÁLÉ –
24 KARÁTOS TELJES TEST KÉNYEZTETÉS
Luxus regeneráló és feszesítő 24 karátos tiszta arany, gyémánt valamint gyöngy
felhasználásával. Az exluzív összetevők, valamint az EGF serkenti a sejtek
reprodukcióját és regenerálódását, a kollagén és elasztin szintézisét, melynek
hatására a bőr simává és feszessé válik. Gyémánt kristály tartalmú peelinggel
eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, majd 24 karátos arany lapokat helyezünk fel
a testre, melyet Capricious Arany masszázsolaj segítségével masszírozunk be
a bőrbe. Végül aranyba burkoljuk a testet egy pakolás formájában, mely intenzív
bőrfeszesítő, sejtregeneráló, antioxidáns hatású.
90 perc 26.000,-

ESSENTIAL
3D TÉRDIMENZIÓBAN HATÓ
HIDRATÁLÓ – FELTÖLTŐ ARCKEZELÉS
Rendkívül aktív, hidratáló arckezelés, mely a bőr mindhárom rétegében hat,
javítva a sejtközi mátrixban a hidratáltság mértékét, köszönhetően az
aquaporin hatóanyagnak, valamint a nagy molekulasúlyú hialuronsavnak.
A kezelés hatására a bőr nedvességtartalma helyreáll, a felületi ráncok
csökkennek. A normál és érzékeny bőr ápolására ajánljuk.
60 perc 16.000,-

ANTI-AGEING ARCKEZELÉS –
HIALURONSAVVAL
Az anti-age arckezelés készítményei 3 eltérő molekulasúlyú hialuronsavat
tartalmaznak. A kezelés hatására a bőröregedés látható tünetei fokozatosan
csökkennek. A hialuronsavnak köszönhetően a ráncok kiemelkednek,
hosszuk és mélységük csökken. A bőrszövet tömörsége, rugalmassága javul,
az arc tónusa élessé válik, természetes fénye helyreáll.
60 perc 16.000,-

PRÉMIUM
TISZTA C-VITAMIN +
REVITALIZÁLÓ ARCKEZELÉS
ANTIOXIDÁNS HATÁSSAL
A kozmetikai kezelés során a C-vitamint széles körben alkalmazzák. A +Pure
C-vitamin-kezelés megerősíti a C-vitamin védelmi mechanizmusát,
semlegesíti a szabadgyököket, védi a bőrt a fénykárosodástól, a káros
ultraibolya-sugárzástól, serkenti a sejtek megújulási folyamatait és az új
kollagénrostok keletkezését. A kezelés hatására a bőr megfelelően feszessé
válik, visszanyeri természetes fényét, fiatalos megjelenését.
60 perc 18.000,-

PRÉMIUM
URBAN RESPONSE DEFENSE
BŐRVÉDŐ – OXIGENIZÁLÓ KEZELÉS
Az Urban Response úgy hat, mintha egy védőpajzsot tennék bőrünk elé.
Köszönhetően a hatékony Pajzs MP technológiának, védelmezi a bőrt
a szabadgyökök káros hatásaitól, a légszennyezés okozta bőrkárososdástól.
Az aktív összetevők újraépítik a fény- és külső szennyező anyagok hatására már
sérült bőrt. A kezelés hatására a sejtek oxigénellátása megnövekszik, a sejtek
anyagcseréje javul, melynek hatására a bőr természetes, fiatalos, ragyogó
megjelenésűvé válik.
60 perc 17.500,-

PRÉMIUM
HIALURONIQUE –
INTENZÍV RÁNCFELTÖLTŐ PROGRAM
HIALURONSAVVAL
A hialuronsav a sejtközi mátrix egyik legfontosabb összetevője. Hatalmas
mennyiségű vizet képes tartósan megkötni, melynek hatására a bőr
megfelelően hidratált, rugalmas lesz, a ráncok kitöltődnek és kiemelkednek,
a bőr simává válik. A Hialuronique arckezelés egy kitűnő bőrfiatalító eljárás.
A biotechnológiával előállított kis molekulasúlyú hialuronsav hatására
a ráncok kitöltődnek, a bőröregedésre jellemző tünetek együttesen
csökkennek. A ráncok hossza és mélysége csökken, a bőr simává válik.
60 perc 24.500,-

PRÉMIUM
CELL VITALE ANTI-AGE BŐRFIATALÍTÓ KEZELÉS
ALMA ŐSSEJT TERÁPIÁVAL
A terápiához szükséges őssejtek az Uttwiler Spätlauber alma derivátuma, a
cytozol, mely liposzómákkal jut a bőrbe, ahol serkentik a sejtek megújulását és
késleltetik a bőr öregedési folyamatait. Az OVALISS™ (glaucine) koncentrátum
segíti a sejtek fokozott oxigénfelvételét és anyagcseréjét. Hatására a bőr feszessé,
kitöltötté válik. Semlegesíti a szabadgyököket, segíti a bőr regenerálódását.
Az EGF- és peptid-koncentrátum serkenti a kollagénképződést. Hatására a bőr
feszes, tömör, térben kitöltött lesz.
90 perc 23.500,-

LUXUS
L'ESPIRIT DERMO – MEDICAL
BŐRFIATALÍTÓ KORRIGÁLÓ ARCKEZELÉS
A tisztító, egyensúlyt helyreállító, regeneráló és antioxidáns hatású arckezelés
kifejezetten az olajos, aknés bőr ápolására ajánlott. A biotechnológiával
előállított, nagy hatékonyságú összetevők, mint a C-60-karbon,
a proteoglykanok, valamint a C-vitamin, továbbá az allantoin és a szalicilsav
összetett módon védik és regenerálják a bőrt, szabályozva az intenzív
faggyútermelődést, a hiperkeratózist, a mikróbák fejlődését, valamint
a gyulladásos folyamatokat.
60 perc 16.000,-

LUXUS
REGENERATION ABSOLUE – INTENZÍV
REGENERÁLÓ ARCKEZELÉS CSIGAPROTEINNEL
A Regénération Absolue csigaproteines arckezelés azon alapötletre épül, mely
szerint a csiga – sérülését követően – természetes módon képes gyorsan
regenerálni sérült bőrszövetét és házát. A csigaprotein-kivonatban gazdag
termékek hatására az elhalt hámsejtek távoznak, a baktériumok elpusztulnak,
a bőr kitűnően és gyorsan regenerálódik, megújul. Többdimenziós
bőrmegújulás megy végbe. Az eredmény kiváló, az alapvető fehérjék szintézise
fokozódik, az elasztikus rostok hálózata sűrűsödik, a bőr tömörödik,
természetes módon feltöltődik. A bőr tónusa javul, a ráncok hossza és mélysége
csökken.
60 perc 22.500,-

CELL VITALE PROGRAMOK
CELL VITALE – ALPI RÓZSA ŐSSEJT TERÁPIÁVAL,
HIDRATÁLÓ HATÁSSAL
A legfontosabb bőrregeneráló lépés a bőr hidratáltságának megtartása és a bőr
nedvességtartalom-elpárolgásának megakadályozása. Nyugtató és bőrregeneráló
hatásának köszönhetően a leghatékonyabb aktív összetevő az aloe vera.
A kókuszkivonat puhítja, kisimítja a bőrt és visszaadja a bőr természetes ragyogását.
Az Alpi Rózsából előállított őssejt derivátum intenzíven hidratálja a bőrt és gyorsítja
a bőrsejtek megújulását. A kezelést követően a bőr hidratált, puha és feltöltött lesz.
60 perc 13.500,-

CELL VITALE ARCKEZELÉS
ALPI RÓZSA ŐSSEJT TERÁPIÁVAL – ÉRZÉKENY BŐRRE
Kellemetlen érzés, ha a bőr feszül, viszket és száraz. A bisabolol és a zabkivonat
stresszcsökkentő hatású, nyugtatja az érzékeny bőrt. Az Alpi Rózsából előállított őssejt
derivátum intenzíven hidratálja a bőrt és gyorsítja a bőrsejtek megújulását. A nyugtató
hatású arckezelés hatására a bőr komfortérzete javul, az irritációra jellemző tünetek
megszűnnek, a hidratáltság helyreáll.
60 perc 13.500,-

CELL VITALE KORAI BŐRFIATALÍTÁS
ŐSSEJT TERÁPIÁVAL, GINZENGKIVONATTAL
A száraz, vitalitását vesztett bőr a bőröregedés első jeleit mutatja. Az aktív
összetevőknek köszönhetően, mint az Alpi Rózsából előállított őssejt derivátum,
intenzíven hidratálja a bőrt és gyorsítja a bőrsejtek megújulását. A gyömbér hatékony
antioxidáns, tisztítja a bőrt és serkenti a bőr anyagcsere-folyamatait és csökkenti
a bőrörgedés látható tüneteit. A kényeztető arckezelés fáradtságűző hatású,
energizálja a bőrt, javítja annak rugalmasságát és feszességét.
60 perc 15.500,-

CELL VITALE RÁNCTALANÍTÓ – FESZESÍTŐ KEZELÉS
ALPI RÓZSA ŐSSEJT TERÁPIÁVAL
A magas C-vitamin-tartalomnak köszönhetően megfelelően védi a bőrt a szabadgyökök
káros hatásaitól, valamint a fénykárosodástól. Halványítja a pigmentfoltokat,
minimalizálja a bőrörgedés első jeleit, mint a mimikai ráncok, továbbá aktiválja
a kollagénképződést. Az Alpi Rózsából előállított őssejt derivátum intenzíven hidratálja
a bőrt és gyorsítja a bőrsejtek megújulását. A kezelés hatására a bőr védetté válik a korai
bőröregedéstől, visszanyeri természetes színét, ragyogását.
60 perc 15.500,-

KALANDOZÁSOK A TRÓPUSOKON
TRÓPUSI MANGO PASSION REGENERÁLÓ BŐRMEGÚJULÁS
Az intenzív aromás trópusi illatok kényeztetik és megújítják a lelket. A bőrradírral
végzett masszázs fokozza a bőr vitalitását, tisztítja, megújítja és táplálja a
bőrréteget.
30 perc 8.500,TRÓPUSI MASSZÁZS TIARÉ VIRÁG ILLATTAL, SVÉDMASSZÁZS-ELEMEKKEL
50 perc 15.500,MASSZÁZSGYERTYÁS SZERTARTÁS TAHITI TIARÉ VIRÁG ILLATTAL
50 perc 15.500,TRÓPUSI TIARÉ VIRÁG BŐRREGENERÁLÓ TESTMASZK
A tiaré virág kivonatot tartalmazó testmaszk egy különleges, könnyen lehúzható
második bőrrétegként hat a testen. Magas vitamintartalmának, vízmegtartóképességének köszönhetően kiválóan regenerálja és mélyen hidratálja a száraz,
energiáját veszített bőrt.
30 perc 9.000,Trópusi regeneráló masszázsrituálé
75 perc 23 500 Ft

EGZOTIKUS BARANGOLÁS
AZ ÁZSIAI RIZSFÖLDEKEN
EGZOTIKUS ÁZSIA • IZOMSTIMULÁLÓ–TÁPLÁLÓ SHEA VAJAS MASSZÁZS
MUSK AROMÁVAL
30 perc / 50 perc 9.500,- / 15.500,EGZOTIKUS ÁZSIA • AROMAGYERTYA MASSZÁZS ZÖLDTEA-ILLATTAL
30 perc / 50 perc 9.500,- / 15.500,EGZOTIKUS ÁZSIA • ZÖLD TEA BŐRFIATALÍTÓ TESTMASZK
A zöld tea hatékony antioxidáns, élénkítő, méregtelenítő hatású, kedvelt frissítő.
A zöldtea-testmaszk egy különleges, könnyen lehúzható második bőrrétegként
táplálja és hidratálja a bőrt, jótékony hatásával fokozza a jó közérzetet.
30 perc 8.500,EGZOTIKUS ÁZSIA • ZÖLDTEA-MASSZÁZSSZERTARTÁS
A rizs és a mák különleges őrleményével eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, majd
a zöld tea aromagyertyás masszázs hatására az izmok felfrissülnek, a shea vaj
táplálja a bőrt, az antioxidánsok pótlódnak.
50 perc 16.500,-

EGZOTIKUS ÁZSIA • RIZS–MÁK MEGTISZTULÁS
A rizs és a mák különleges őrleményével eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, majd
a zöldtea-pakolás megújítja a bőrt, fokozza a bőrben a micro-cirkulációt,
pótolja a bőrből a hiányzó antioxidánsokat.
30 perc 8.500,EGZOTIKUS ÁZSIA • AROMAOLAJOS MASSZÁZS JÁZMINILLATTAL,
SVÉDMASSZÁZS-ELEMEKKEL
50 perc 15.500,EGZOTIKUS ÁZSIA • AROMAOLAJOS MASSZÁZS JÁZMINILLATTAL
30 perc 9.500,ÁZSIA VARÁZSLATOS MASSZÁZSRITUÁLÉJA
A rizs és a mák különleges őrleményével eltávolítjuk az elhalt hámsejteket, majd
az Egzotikus Ázsia aromaolajos masszázs a jázmin illatával vezet a varázslathoz,
melyet a zöldtea-testmaszk tesz teljessé. A testmaszk egy különleges újdonság,
könnyen lehúzható második bőrrétegként táplálja és hidratálja a bőrt, jótékony
hatásával fokozza a jó közérzetet.
75 perc 23.500,-

SÉTA
AZ ILLATOZÓ MEDITERRÁN ÖBLÖKBEN
MEDITERRÁN C-VITAMINOS BŐRMEGÚJULÁS
A mediterrán öblöket övező citrusültetvények aromáinak és a magas C-vitaminnak köszönhetően a zselés bőrradírral végzett masszázs megújítja és frissíti a bőrt.
30 perc 8.500,MEDITERRÁN C -VITAMINOS MASSZÁZSSZERTARTÁS
A mediterrán öblöket övező citrusültetvények aromáinak és a magas C-vitaminnak köszönhetően a zselés bőrradírral végzett masszázs megújítja és frissíti a bőrt.
Az édes narancs aromaolajos masszázs frissíti a keringést, stimulálja a test izmait,
valamint javítja a bőr külső agresszióval szembeni ellenálló képességét.
50 perc 16.500,MEDITERRÁN AROMAMASSZÁZS ÉDESNARANCS-AROMÁVAL,
SVÉDMASSZÁZS-ELEMEKKEL
50 perc 15.500,-

MEDITERRÁN ÉLMÉNYMASSZÁZS CITROM- ÉS ROZMARINGAROMÁKKAL
50 perc 15.500,MEDITERRÁN AROMAGYERTYA-MASSZÁZS A CÉDRUSOK ILLATÁVAL
50 perc 15.500,MEDITERRÁN MANDARIN-MÉZ VITALIZÁLÓ PAKOLÁS
A mandarinból és mézből készült krémmel bevonjuk a testet. A vitaminokban
gazdag pakolás mélyen táplálja és regenerálja a bőrt.
30 perc 9.000,SZERTARTÁS A MEDITERRÁN ÖBÖLBEN
A mediterrán öblöket övező citrusültetvények aromáinak és a magas C-vitaminnak köszönhetően a zselés bőrradírral végzett masszázs megújítja és frissíti a bőrt.
Az édes narancs aromamasszázs tovább fokozza az öböl hangulatát és végezetül
a mandarinból és mézből készült krémmel bevonjuk a testet. A vitaminokban
gazdag pakolás mélyen táplálja és regenerálja a bőrt.
75 perc 23.500,-

ORIENTÁLIS ILLATOK FELFEDEZŐ ÚTJÁN
ORIENTÁLIS AROMAOL AJOS MASSZÁZS ÉDESMANDUL A-ILL ATTAL,
SVÉDMASSZÁZS-ELEMEKKEL
Az orientális kertek titokzatosságát az intenzív aromák bódító illata adja.
50 perc 15.500,ORIENTÁLIS MASSZÁZS BŐRTÁPLÁLÓ SHEA VAJJAL, TEARÓZSA- ÉS MÉZILLATTAL
Az aromaterápiás spa-kezelések folyamán az érzéki érintések és a kifinomult
orientális aromák felébresztik az érzékeket, fokozzák a spa-kezelések élményét.
50 perc 15.500,ORIENTÁLIS AROMAGYERTYA-MASSZÁZS MÉZ- ÉS KÓKUSZILLATTAL
50 perc 15.500,PEZSGŐ CSOKOLÁDÉ-KRÉMPAKOLÁS
A trópusi eredetű, egyedi illata, magas endorfin tartalma növeli a boldogságot.
A pezsgő csokoládé-pakolás látványa karcsúsító, alakformáló hatása és az aromák
kényeztető illatozása különleges spa élményt biztosít.
30 perc 9.000,ARANY RITUÁLÉ – 24 KARÁTOS TELJES TEST KÉNYEZTETÉS
90 perc 26.000,-

KELETI WELLNESS és THAI MASSZÁZS
AJURVÉDIKUS MASSZÁZSOK
Abhyanga testmasszázs
India fejmasszázs
Marma
Hátmasszázs
Talp- és lábmasszázs
Gyermekmasszázs

75 perc
50 perc
30 perc
75 perc
30 perc
30 perc
20 perc

22.500,15.500,9.500,22.500,9.500,10.000,6.000,-

50 perc
50 perc
50 perc
50 perc

15.500,17.500,17.500,12.500,-

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

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK
EGYÉB WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK
Szolárium
Alpha Sphere

3 perc 400,25 perc 4.200,-

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

4.500,9.500,6.000,2.000,-

