WE L LNESS KEZEL ÉSEK
M ASSZ ÁZS ÁRAK
Fél test masszázs (erőteljes vagy nyugtató)

25 perc

5 800 Ft

Teljes test masszázs (intenzív vagy nyugtató)

50 perc

9 900 Ft

Talpmasszázs (méregtelenítő, lazító)

25 perc

6 500 Ft

Arc és dekoltázs masszázs (kényeztető, bőrsimító, testi-lelki feltöltődés)

25 perc

6 500 Ft

Gyógy masszázs (a fájó területek masszírozása és kimozgatása, intenzív)

25 perc

6 800 Ft

Gyógy masszázs

50 perc

10 900 Ft

Arc és fejmasszázs (hangulatjavító,stresszoldó hatású,élénkítő,fejfájás ellen)

25 perc

6 500 Ft

50 perc

11 500 Ft

50 perc

11 500 Ft

Mentaleveles masszázs (enyhíti az alvászavart, fejfájást, izomfájdalmat)

50 perc

11 500 Ft

Levendulaolajos masszás (energetizáló, nyugtató, testi-lelki feltöltődés)

50 perc

11 500 Ft

Kávés (alakformáló, feszesítő, méregtelenítő)

50 perc

12 500 Ft

Olívaolajos – bazsalikomos (bőrápoló, feszesítő)

50 perc

12 500 Ft

Holt-tengeri sós masszázs (felső elhalt hámréteg eltávolítása,

50 perc

12 500 Ft

50 perc

12 500 Ft

30 perc

7 500 Ft

50 perc

12 500 Ft

25 perc

6 500 Ft

25 perc /

6 500 Ft /

50 perc

12 500 Ft

BIO M ASSZ ÁZS
Szőlőmag olajos masszázs (rendkívül erős anioxidáns, bőrregeneráló,
javítja az erek állapotát, védi a sejteket)
Kókuszmasszázs (immunerősítő, bőrtápláló, vírusölő, hidratáló,
nyugtatja az irritált bőrt, lassítja az öregedést)

T ESTKE ZE LÉ SE K

miközben a só magas nyomelem és ásványi anyag tartalma is felszívódik,
erősíti az immunrendszert)
Egzotikus bambuszrudas masszázs (Kínából származó bambusz hengerrel
végzett tradícionális intenzív, erős masszázs kombináció, lazítja a blokkokat,
serkenti a nyirokrendszer működését, felszabadítja a gerincfájdalmakat)
Tibeti mézes hátmasszázs (intenzív, méregtelenítő, izomlazító, fájdalomcsillapító,
migrén esetén ajánlott, reumatikus és
izületi problémákra hatékony)
Csokoládé masszázs (kényeztető, testi-lelki feltöltődés, revitalizáló,
bársonyos bőrt varázsol)

ARCKE ZE LÉ SE K
Szőlő őssejtes anti-age bőrmegújító arckezelés (a növényi őssejtes kezelés során
a bőr regenerálódik, a bőr saját magát gyógyítja, fiatalítja, a kezelés az arc, nyak
és dekoltázs területére összpontosul)
Szőlős liftinges, kollagénes arckezelés (csodát művel a megfáradt,
megereszkedett bőrrel, revitalizál)
Maszkok (pl. lifting aroma maszk, csokoládés gélmaszk)

1 500 Ft

AKCIÓS AJÁNL ATUNK!
2db 25 perces masszázs együttes foglalása most csak 9 900 Ft!
A csomagárban lévő masszázs (felnőttenként egy db 25 perces masszázs) kuponokat nem lehet összevonni, egy alkalommal egy kupon használható fel.
Romantika csomag foglalása esetén a csomagárban személyenként egy db 25 perces válaszható wellness kezelést biztosítunk.
Előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés szükséges a szálloda recepcióján. Időpont módosítást vagy lemondást 24 órán belül tudunk elfogadni.

