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64 лв./50 мин КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ
Профилактичен масаж, който премахва натрупаната в тялото умора, засилва 
кръвообращението, подобрява дейността на лимфната, както и на нервната система.

72 лв./50 мин ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ
Масаж, при който се използват различни масажни похвати, предизвикващи благоприятни 
промени в тялото, като премахване на възпалителни процеси и засилване на 
кръвообращението.

72 лв./50 мин АРОМА МАСАЖ
Ароматерапевтична процедура, която съчетава натуралните терапевтични свойства на 
етеричните масла и лечебната сила на масажа чрез директно усвояване на маслата, които 
проникват през кожата в кръвоносната система.

88 лв./75 мин МАСАЖ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ
Релаксиращ масаж, при който се използват топли вулканични камъни, потопени в екзотични 
масла.
Дълбокопроникващата топлина на камъните, съчетана с ароматерапия и традиционни 
техники за пълноценен масаж, освобождава дълбокото мускулно напрежение.

МАСАЖИ НА ЦЯЛО ТЯЛО

64 лв./50 мин  АЮРВЕДИЧЕН МАСАЖ
Релаксиращ масаж с детоксикиращ ефект, който намалява умората и подхранва тъканите, 
подобрява съня, тонизира мускулите, засилва имунитета, подхранва сърцето и укрепва 
костите и нервите.

120 лв./60 мин  АБАНГЯМ НА 4 РЪЦЕ (аюрведичен масаж с парна баня)
Водеща аюрведична терапия с основна цел омасляване на цялото тяло.
Отпуска напрегнатите и болезнени мускули, успокоява ума.

100 лв./60 мин АБАНГЯМ НА 2 РЪЦЕ (аюрведичен масаж с парна баня)

120 лв./50 мин ПАУДЕР МАСАЖ НА 4 РЪЦЕ (маслено билков пилинг)
Интензивен и дълбок като въздействие масаж с лечебен билков прах наподобяващ пилинг. 
Подобрява метаболитните процеси и има редуциращо действие за мастната тъкан .

100 лв./50 мин ПАУДЕР МАСАЖ НА 2 РЪЦЕ

АЮРВЕДИЧНИ ТЕРАПИИ
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ЛИЦЕ И СКАЛП

МАСАЖНА ЯКА – ВРАТ И РАМЕНЕ

МАСАЖ НА ГРЪБ

МАСАЖ НА ГРЪБ И КРАКА

36 лв./25 мин 

36 лв./25 мин 

36 лв./25 мин 

40 лв./30 мин 

36  лв./25 мин РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Масаж, при който се използват рефлекторни точки за натиск на стъпалата с цел 
възстановяване на баланса на чакрите и подпомагане на енергийния поток в 
тялото.
Има положителен ефект върху всички органи и системи в тялото, като ги 
активизира и хармонизира.

ЧАСТИЧНИ МАСАЖИ

НОВО:
КРАЛСКИ МАСАЖ
( различни масажни техники, събрани в един масаж:
Ломи-ломи, Шиятцу, Тай, Класически и Балийски масаж.)

96 ЛВ. /  80 МИН  



ДЕТСКИ
МАСАЖИ
32 лв./30 мин  МОРСКО ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Релаксиращ масаж с полюляване и топли пясъчни торбички за стъпалата, ръцете и гърба.

28 лв./25 мин  СЛАДЪК СЪН
Масаж на цяло тяло, който подобрява кръвообращението, тонизира мускулите и подхранва 
нежната детска кожа.

18 лв./15 мин  КРАТКА ВАКАНЦИЯ - МАСАЖ НА ГРЪБ 

Релаксиращ масаж на гръб, ръце и скалп.

64 лв./50 мин  МАЛКАТА ПРИНЦЕСА 

Комбинация от детски масаж, маникюр и педикюр.

88 лв./80 мин  ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Комбинация от ориенталски пилинг Кесе, класически масаж и маска за лице.

88 лв./80 мин  АНТИСТРЕС
Комбинация от перлено-вихров масаж, класически масаж и маска за лице.

СПА  РИТУАЛИ
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ПРОЦЕДУРИ В
ТУРСКА БАНЯ ХАМАМ
40 лв./25 мин  ОРИЕНТАЛСКИ ПИЛИНГ КЕСЕ
Традиционна ориенталска процедура за почистване на тялото със специално изработена 
ръкавица от копринени конци (кесе) след предварително затопляне и овлажняване на кожата 
в турската баня.

48 лв./25 мин  ПИЛИНГ НА ТЯЛО С МЕД И КАФЕ

Невероятно съчетание от натурално кафе, захаросан мед и билкови масла за постигане на 
коприненомека, натурално хидратирана, стегната и с подобрена еластичност кожа.

76 лв./55 мин  ОРИЕНТАЛСКИ ПИЛИНГ С ПЕНЕН МАСАЖ

Една чудесна комбинация от традиционна ориенталска терапия за ексфолиране на цялото 
тяло с копринена ръкавица и класически масаж с ароматна пяна от натурални сапуни.

128 лв./90 мин  ОРИЕНТАЛСКА ПРИКАЗКА 

Едно вълшебно и екзотично изживяване с автентичен ориенталски пилинг (Кесе), последвано 
от релаксиращ ароматен пенен масаж с натурални сапуни и завършващо с маска от 
водорасли за лице и тяло за пълно детоксикиране и почистване на тялото на всички нива и 
дълбоко подхранване на кожата.
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АНТИЦЕЛУЛИТНИ И
ОТСЛАБВАЩИ ПРОЦЕДУРИ
36 лв./30 мин РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ НА 

ТЯЛО (ЕДНА ЗОНА ПО ИЗБОР) 

Иновативен метод за моделиране на тялото.
Ефективна процедура, използваща радиовълни с ниска честота, които преминават 
през епидермиса, без да го загряват, и активират своето действие в слоевете на 
дермата. 
Топлинният ефект възстановява синтеза на еластин и колаген, ускорява обмяната 
на веществата, подобрява тонуса на кожата и спомага за премахване на целулита.

Пакет от 5 процедури: 144 лв.

44 лв./40 мин АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ

Пакет от 5 процедури: 160 лв.



ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО
THALGO ФРАНЦИЯ

36 лв./30 мин  ПИЛИНГ НА ТЯЛО

Отстранява мъртвите клетки и загрубялата кожа, придава равномерен и блестящ тен .

112 лв./90 мин  СПЕЦИАЛНА РЕЛАКСИРАЩА 
    СПА ТЕРАПИЯ INDOCEANE

Екзотична терапия, започваща от Средиземноморието, с ексфолиация на цялото тяло с 
кафява захар, морски соли и етерични масла от цитруси, които ще съживят и донесат 
жизненост и блясък на кожата Ви, след като е дълбоко почистена и полирана до 
съвършенство. 
Терапията преминава през Индия с релаксиращ масаж, включващ комплекс от аюрведични 
техники, и завършва в Китай с хидратираща и подхранваща маска за тяло с оризови 
екстракти и свещен лотос.

96 лв./90 мин  РЕЛАКСИРАЩ СПА РИТУАЛ ПОЛИНЕЗИЯ 

Виртуалното пътешествие на сетивата до островите на Полинезия започва с 
ексфолиация на тялото с бял пясък от Бора Бора, комбиниран с натурални морски соли и 
кокосови черупки, за копринена мекота и гладкост на кожата и продължава с екзотичен 
ломи-ломи масаж, съчетан с топли пясъчни торбички. 
Приказният  ритуал завършва с нанасяне на специално подхранващо масло със златисти 
частици за божествено усещане.
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ХИДРОМАСАЖНИ ТЕРАПИИ
В ПРОФЕСИОНАЛНА ВАНА
24 лв./20 мин ИНТЕНЗИВЕН РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ

Запомнящо се релаксиращо преживяване в топла ароматна вана с вградена система 
от дюзи, които изграждат уникалната й конфигурация и създават водни потоци, 
масажиращи тялото с различна сила и под различен ъгъл. 
Премахва напрежението и умората, като същевременно успокоява нервната система.

28 лв./25 мин ИНТЕНЗИВЕН ЛИМФЕН МАСАЖ

Специалната ароматна вана Ви предлага усещане за лекота и блаженство с 
интензивен лимфен масаж чрез последователно включване на водни струи в четири 
зони, като се започва от краката и се завършва с горната част на тялото. 
Резорбира отоците и има освобождаващ и болкоуспокояващ ефект. 
Завършва с галещ перлен масаж.

28 лв./25 мин АНТИЦЕЛУЛИТЕН ТАНГЕНТОРЕН МАСАЖ

Тангенторният масаж е изключително ефикасен  метод за разбиване на целулитa. 
Топлинното въздействие на водата, насочена под налягане към проблемните зони в 
тялото, ще въздейства в дълбочина върху токсините, натрупани около мастните 
депа, ще спомогне за разбиване на целулита и заглаждане на кожата. 
Завършва с нежен перлен масаж.

НАПРАВЕТЕ ИЗБОР ЗА  АРОМАТА НА ВАШАТА ВАНА:
• Таблетка с екстракти от лотос
• Таблетка с микроводорасли и екстракти от бяла лилия
• Соли за вана с хвойна



ДЕТОКС ТЕРАПИИ С
ВОДНО ЛЕГЛО AEMOTIO
76 лв./55 мин  ОБВИВАНЕ С МИКРОНИЗИРАНИ ВОДОРАСЛИ

/ПАРНА БАНЯ, ТАЛАСОТЕРАПИЯ, ХРОМОТЕРАПИЯ И ДУШ ВИШИ/
Тялото се обвива с маска от 100 % натурални водорасли, след което е нежно обгърнато от 
парната баня, последвана от ръчен масаж под душ Виши.
Терапията има дълбок дрениращ и детоксикиращ ефект, като спомага за елиминирането 
на токсините в организма, предотвратява задържането на вода и подпомага отслабването. 
Истински тонизиращ ефект върху цялото тяло, който ще Ви помогне да постигнете 
желаната форма.

76 лв./55 мин  ОБВИВАНЕ С КАЛ ОТ МЪРТВО МОРЕ
    И ЕКСФОЛИАЦИЯ С МОРСКИ СОЛИ

/ПАРНА БАНЯ, ЕКСФОЛИАЦИЯ, КАЛОЛЕЧЕНИЕ, ХРОМОТЕРАПИЯ И ДУШ ВИШИ/
Тялото се покрива с кал, събрана от бреговете на Мъртво море, след което е нежно 
обгърнато от парната баня.
Следва ексфолиация с морски соли, a за финал – релаксиращото действие на душ Виши. 
Терапията почиства порите, отнема излишната мазна секреция на кожата и е отлично 
средство за повлияване на широк обхват от кожни заболявания, като псориазис, екземи, 
пъпки и възпалителни проблеми.
Терапията е високоефективна при борбата с целулита.
Кожата се хидратира, става гладка и здрава, повишава се нейната еластичност и блясък.
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76 лв./55 мин  ОБВИВАНЕ С ЛЕЧЕБНА ТОРФЕНА КАЛ
/ПАРНА БАНЯ, КАЛОЛЕЧЕНИЕ, ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ НА ТЯЛО/
Апликация на цяло тяло със затоплена лечебна кал, която изсмуква токсините и 
има силен детоксикиращ ефект.
Лечебната торфена кал има също противовъзпалително, обезболяващо и имуно 
стимулиращо действие, подобрява кръвообращението, активизира обмяната на 
веществата и укрепва костната система.
Терапията завършва с лечебен масаж на цялото тяло.
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КОЗМЕТИЧНИ ТЕРАПИИ
ЗА ЛИЦЕ THALGO ФРАНЦИЯ

56 лв./50 мин  ХРОНО-ДЕТОКС ТЕРАПИЯ
Кислородна и антистрес терапия, предназначена за кожа, подложена на неблагоприятното 
въздействие на градската среда.
Чрез своя патентован троен комплекс срещу свободните радикали тази терапия 
възвръща блясъка и тонуса на лицето и зарежда кожата с кислород и енергия.

80 лв./55 мин  ПРОГРАМА КОЛАГЕН
Предлага ефикасна грижа за подмладяване и ревитализиране.
Подобрява хидролипидния слой на кожата. 
След тази терапия кожата на лицето Ви ще има нов блясък, а фините линии и бръчки ще 
бъдат изгладени.
Тайната се крие в изглаждащия морски колаген, който поддържа еластичността на кожата 
и й придава стегнат вид.

104 лв./75 мин  ПРОГРАМА СИЛИЦИЙ
Супер лифтинг ефект за кожата, видимо изглаждане на бръчките и невероятен блясък. 
Само след една козметична терапия лицето Ви ще изглежда с няколко години по-младо – 
кожата е блестяща, бръчките са по-малко забележими, овалът на лицето е по-стегнат и 
лифтингиран.
Моменталният лифтинг ефект се дължи на силиция с морски произход.
Това е елемент, който присъства в човешкия организъм, особено в кожата, и е необходим за 
производството на поддържащите нишки колаген и еластин.
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КОЗМЕТИЧНИ ТЕРАПИИ
ЗА ЛИЦЕ ACADEMIE ФРАНЦИЯ

40 лв./30 мин ТЕРАПИЯ НА ОКОЛООЧЕН КОНТУР
ПРОТИВ БРЪЧКИ

Кожата на околоочния контур е най-деликатната и нежна част от лицето, ето защо се 
нуждае от специална грижа.
Терапията намалява торбичките, подпухналостта и тъмните кръгове под очите.

72 лв./55 мин ТЕРАПИЯ С МАНУАЛНО ПОЧИСТВАНЕ
За чиста, свежа и блестяща кожа.

72 лв./55 мин ПРОГРАМА  ХИАЛУРОН
Изключително подходяща за много суха, дехидратирана и увредена кожа. 
Основна съставка в терапията е изпълващата хиалуронова киселина – жизненоважна 
за плътността на кожата молекула, която осигурява поддържащата функция на 
епидермиса посредством свойството  си да привлича и задържа вода.

72 лв./55 мин ТЕРАПИЯ ПРОТИВ БРЪЧКИ
Хидратираща терапия за превенция и третиране на първите бръчки за всеки тип кожа.

72 лв./55 мин ТЕРАПИЯ ЗА ХИДРАТАЦИЯ И ПОДХРАНВАНЕ
Уникален ритуал за лице, който омекотява и хидратира кожата Ви в дълбочина. 
Този ритуал облекчава стреса, дълбоко отпуска и премахва напрежението от лицето. 
Възстановява и подхранва кожата, като поддържа естествените нива на хидратация.

72 лв./55 мин ТЕРАПИЯ ЗА МЪЖЕ
Успокоява дехидратираната кожа, като възстановява естествения воден баланс и 
премахва неприятното усещане за опънатост и дискомфорт.

76 лв./55 мин  ПРОГРАМА ХИДРАТАЦИЯ +
РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ

Комплексна терапия – последна иновация в нехирургичното, безопасно и безболезнено 
третиране на отпуснатостта на кожата в областта на лицето, за моментален 
лифтинг ефект и интензивна хидратация.
Видим ефект в дългосрочен план.



КОЗМЕТИЧНИ  ТЕРАПИИ ЗА
ЛИЦЕ С АПАРАТ INTRACEUTICALS
Процедурата идва от Холивуд и се използва от Мадона и много други звезди.
Апаратът произвежда чист кислород, чрез който в кожата се впръскват серуми, 
разработени с използване на нанотехнологии.

180 лв./55 мин  REJUVENATE - ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪЛБОКА
    ХИДРАТАЦИЯ И ПОДМЛАДЯВАНЕ
Подмладяващият серум, който съдържа специална олекотена молекула на 
хиалуроновата киселина в комбинация с витамини и мощни антиоксиданти, 
предизвиква мигновено овлажняване на кожата, което се проявява като видима 
стегнатост, изглаждане на фините бръчки,  лифтинг ефект на контура на 
лицето и цялостен.

190 лв./55 мин  OPULENCE -
    ИЗБЕЛВАЩА ТЕРАПИЯ
Представлява кислородно проникване в дермата с активни избелващи съставки. 
Терапията има хидратиращ ефект. 
Повлиява пигментации в дълбочина и осигурява видим резултат.

180 лв./55 мин  ATOXELENE -
    УНИКАЛНА ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ
Видимо изглажда фините и по-дълбоките бръчки, омекотява линиите на лицето и му придава 
младежки вид.

180 лв./55 мин  ВИТАМИН А + БУСТЕР -
    РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ
Серумът подобрява неравномерната текстура и дълбоките бръчки, стимулира 
производството на колаген и еластин, омекотява кожата, помага за нейното 
почистване и за отпушване на порите, затова има добър ефект при премахване 
на пъпки.
Има антиоксидантни свойства и защитава от свободните радикали.
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180 лв./55 мин  ВИТАМИН С + БУСТЕР –
ЗАЩИТАВАЩА КОЖАТА ТЕРАПИЯ

Супер антиоксидант, с помощта на който се постига сияещ и подмладяващ ефект.
Трите синергични форми на витамин С помагат за изглаждане, укрепване и защита на 
кожата. 
Витамин С допринася също така за по-доброто омекотяване на кожата.

180 лв./55 мин  КОЛАГЕН + БУСТЕР –
ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ

Осигурява мощен коктейл от пептиди, стимулиращи производството на колаген и 
еластин в кожата.
Новосинтезираният колаген възстановява кожата, подмладява я и попълва обема.

180 лв./55 мин  АНТИОКСИДАНТ + БУСТЕР –
БАЛАНСИРАЩА ТЕРАПИЯ

Съживява и балансира стресираната кожа с изключително мощните си природни 
съставки – антиоксиданти.
Подходящ е за премахване на видимата подпухналост и тъмните кръгове около очите.
Активен антиоксидант, който поддържа ефективно кожата, преминаваща през 
процесите на стареене; съхранява нейната еластичност, защото пази липидите и 
колагеновите влакна да не се окислят или разрушат. 
Предпазва кожата от преждевременно стареене, както и от външните въздействия.



ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
INTRACEUTICALS
470 лв./3 процедури АНГЕЛСКО ЛИЦЕ

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ФИНИТЕ БРЪЧКИ, ХИДРАТИРАНЕ И ИЗГЛАЖДАНЕ

– REJUVENATE – ЗА ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ И ПОДМЛАДЯВАНЕ
– ATOXELENE – УНИКАЛНА ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ
– ВИТАМИН С + БУСТЕР – ЗАЩИТАВАЩА КОЖАТА ТЕРАПИЯ

495 лв./3 процедури ЧИСТА КРАСОТА
ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА ТЕНА, НАМАЛЯВАНЕ НА ПЕТНАТА И ДРУГИ НЕСЪВЪРШЕНСТВА

– OPULENCE – ИЗБЕЛВАЩА ТЕРАПИЯ
– ВИТАМИН А + БУСТЕР – РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ
– ВИТАМИН С + БУСТЕР – ЗАЩИТАВАЩА КОЖАТА ТЕРАПИЯ

595 лв./4 процедури НОВ ЖИВОТ

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ВЪЗРАСТ 40+ С ЛИФТИНГ ЕФЕКТ

– REJUVENATE – ЗА ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ И ПОДМЛАДЯВАНЕ
– ATOXELENE – УНИКАЛНА ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ
– ВИТАМИН А + БУСТЕР – РЕГЕНЕРИРАЩА ТЕРАПИЯ
– КОЛАГЕН + БУСТЕР – ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ

745 лв./5 процедури ФЕНИКС

ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА ЗРЯЛА КОЖА С ПО-СИЛЕН ЛИФТИНГ ЕФЕКТ, ПРЕМАХВА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА, 
ИЗГЛАЖДА, ТОНИЗИРА

– REJUVENATE – ЗА ДЪЛБОКА ХИДРАТАЦИЯ И ПОДМЛАДЯВАНЕ
– ATOXELENE – УНИКАЛНА ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ
– КОЛАГЕН + БУСТЕР – ВЪЗСТАНОВЯВАЩА ТЕРАПИЯ
– ВИТАМИН С + БУСТЕР – ЗАЩИТАВАЩА КОЖАТА ТЕРАПИЯ
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СПЕЦИАЛНИ ТЕРАПИИ
ЗА ЛИЦЕ
28 лв./20 мин  УЛТРАЗВУКОВ  ПИЛИНГ НА ЛИЦЕ
Премахва горния слой мъртви клетки и минимализира белезите на стареенето – 
пигментните петна, бръчките и дехидратацията.

36 лв./25 мин  РАДИОЧЕСТОТЕН  ЛИФТИНГ НА ЛИЦЕ
Високочестотна радиовълна, която прониква през кожата и предизвиква 
затопляне на колагеновите нишки, като по този начин ги активира и предизвиква 
уплътняване и редукция на бръчките. 
Кожата се заглажда, стяга и възстановява еластичността си; подобрява се 
кръвообращението.

Терапия за лице + детензор  плюс   18 лв.

Терапия за лице + маникюр плюс   18 лв.

Терапия за лице + педикюр плюс   23 лв.

Терапия за лице + рефлексотерапия плюс   32 лв.

Хидромасажна вана + маска за лице плюс   32 лв.

КОМБИНИРАНИ
ТЕРАПИИ 2 В 1
(10% отстъпка за втората)
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ДРУГИ
ТЕРАПИИ
20 лв./20 мин  ФИШ СПА

Рибките гара руфа се отличават със способността си да отстраняват от човешката 
кожа болни и мъртви епителни клетки. 
Слюнката на тези рибки съдържа специалния ензим дитранол, който действа на кожата, 
като я прави забележително гладка.

20 лв./40 мин  ДЕТЕНЗОР ТЕРАПИЯ
Системата Детензор е разработена от проф. Леонард Кинляйн след повече от 10 години 
клинични изпитвания. 
Пациентът лежи 40 минути на специален матрак от три части, при което се въздейства 
както върху прешлените на гръбначния стълб, които се разширяват, така и върху 
мускулатурата. 
Премахва болките в гърба и кръста с гарантиран дълготраен ефект.
Процедурата се извършва във Вашата хотелска стая или докато сте на козметична 
процедура в СПА центъра.

10 лв./4 мин  СОЛАРИУМ

За равномерен тен през цялата година.

80 лв./40 мин  ХИДРОКОЛОНТЕРАПИЯ

Хидроколонтерапията е метод, чрез който прецизно и качествено се изчиства дебелото 
черво. 
Терапията представлява въвеждане на филтрирана вода с цел елиминиране на 
натрупаните отпадъчни и токсични вещества. 
Изчиствайки токсините, тя спомага за по-бързото възстановяване на добрата чревна 
флора и по-ефективното и функциониране.
Терапията е подходяща при хора, страдащи от: запек, диария, газове, колит, целулит, 
наднормено тегло и други.

Пакет от 2 процедури: 136 лв.  

Пакет от 3 процедури: 176 лв.
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МАТРИЧНО-РИТЪМНА
ТЕРАПИЯ
95 лв./85 мин ТЕРАПИЯ НА ЦЯЛО ТЯЛО
Комплекс от описаните по-долу терапии.

40 лв./25 мин ТЕРАПИЯ НА ЛИЦЕ И ШИЯ
Подпомага оздравителния процес и подобрява състоянието при: синузит, мигрена, стрес, 
бръчки, зъбобол, увреда на лицевия нерв, спазми и болки в лицевите мускули.

50 лв./30 мин ТЕРАПИЯ НА ГРЪБ
Подпомага оздравителния процес и подобрява състоянието при: дископатия, гръбначни 
изкривявания, остеопороза, радикулит, ниско кръвно налягане, високо кръвно налягане, 
болест на Бехтерев, шипове, диабет, плексит, болки в гърба и кръста, дихателни 
заболявания, болест на Паркинсон.

40 лв./25 мин ТЕРАПИЯ НА РЪЦЕ
Подпомага оздравителния процес и подобрява състоянието при: отоци, лимфен застой, 
счупвания, плексити, синдром на Зудек, възпаления на сухожилия, синдром на карпалния 
канал, ревматоиден артрит, артроза, артрит, мускулни и ставни болки, белези, 
сраствания, контрактури, фантомна болка, парастезии и парализи.

50 лв./30 мин ТЕРАПИЯ НА КРАКА
Подпомага оздравителния процес и подобрява състоянието при: парализи, целулит, 
невралгии, мускулни схващания /крампи/, счупвания, лимфен застой, конско стъпало, 
плоскостъпие, спортни травми, фантомна болка, гипсова имобилизация, следоперативно 
възстановяване, отоци, разширени вени.

40 лв./25 мин МАСАЖНА ЯКА
Подпомага оздравителния процес и подобрява състоянието при: безсъние, високо кръвно 
налягане, плексити и неврити, ниско кръвно налягане, счупвания и травми, скованост, 
ригидност на шийните мускули, ошипяване, бурсити.

70 лв./50 мин АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ

spa-mng
Highlight
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