
Спа ритуали и терапии, вдъхновени от природата, в които се използват еко и био 
продукти, ароматерапия, билки и натурални активни съставки ще релаксират 
вашето тяло и ще направят вашата почивка незабравима.

Специфични Масажи
РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ
Лек отпускащ масаж, включващ аюрведа техники с антистресов ефект, 
който регулира потока на енергия в тялото и отнема напрежението 
в сетивата и мускулатурата. 
 40 мин.- 65 лв.

МАСАЖ С АРОМАТИЧНА СВЕЩ
Въздействащ сетивата и настроението масаж с ароматна свещ,  
с тонизиращ, балансиращ и хармонизиращ ефект.
 50 мин.- 90 лв.

МАСАЖ С АРОМАТИЧНИ СВЕЩИ ДЕ ЛУКС
Извършва се с 3 вида ароматични масажни свещи.
 60 мин.- 95 лв.
АРОМА МАСАЖ
Комбинира действието на масажа с лечебните свойства на етерич-
ните масла, приети чрез кожата и обонянието (тонизиращо, релак-
сиращо, енергизиращо)
 60 мин.- 95 лв.

РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ С АЛГО МОНОЙ
Релаксиращият масаж с екзотично масло от Таити, с екстракт от 
Гардения, водорасли и кокосово масло, действа успокояващо, премахва 
насъбралото се напрежение и подпомага възстановителните сили на 
организма. Възвръща жизнеността на организма и хидратира кожата.
 60 мин.- 95 лв.



ЕКО МАСАЖ „ЛАВАНДУЛА”
Масаж с еко и био сертифицирано масло от лавандула.
 60 мин.- 95 лв.

ХИДРАТИРАЩ МАСАЖ ПИНОТАЖ
Вие сте блажено обгрижени с етеричен комплекс от мандарина, жа-
смин, нероли, гроздови семки и пшеничен зародиш, които даряват су-
хата кожа с хидратация, подхранване и сияен блясък.
 60 мин.- 95 лв.

МАСАЖ С ШОКОЛАД 
Релаксиращ масаж, оставащ кожата хидратирана и подхранена. 
  45 мин.- 80 лв. 
БАМБУКОВ МАСАЖ 
Има силно изразено биостимулиращо действие. Той подобрява цирку-
лацията на кръвта и лимфата. 
 60 мин.- 75 лв.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ
Регулира кръвообращението и лимфотока. Улеснява отстраняването 
на излишните течности и токсини натрупани в мастните клетки, 
изпозвайки различни мануални техники. 
  40 мин.- 75 лв.



АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ С БАМБУК
Премахва мастните натрупвания и заглажда кожата,    
използвайки специални масажни техники с бамбукови пръчки. 
 30 мин.- 75 лв.

ДЕТОКСИКИРАЩ МАСАЖ С ПЧЕЛЕН МЕД
Извлича натрупаните токсини през кожата, подобрява кръвообръще-
нието и лимфотока и укрепва имунната система. 
 20 мин.- 55 лв.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ С ПЧЕЛЕН МЕД 
Премахва токсините, подобрява кръвообръщението и лимфотока, 
намалява целулита и прави кожата по-стегната. 
 30 мин.- 65 лв.

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ
Комбинация от разнообразни масажни техники, които премахват 
напрежението в мускулите, разсейват чувството на умора, приятно 
затоплят и отпускат.  
 60 мин.- 85 лв.
 30 мин.- 50 лв.

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
Лечебен масаж за премахване на блокажите и напрежението. Различ-
ните части на тялото се масажират, в зависимост от индивидуал-
ните нужди, като се използва специален гел с луга и розмарин. 
 50 мин.- 100 лв.
 30 мин.- 65 лв.

ГОЛФ МАСАЖ
Дълбокотъканнен масаж, премахва напрежението в мускулите и ста-
вите и възстановява мускулния тонус. 
  45 мин.- 85 лв.



ЛОМИ-ЛОМИ МАСАЖ 
Хавайски масаж въздействащ не само физически, но и емоционално 
и духовно. Извършва се с ритмични плавни движения без прекален 
натиск. Съчетава няколко различни техники. Прави се с върха на пръ-
стите, с цяла длан и предмишници. Често се третират две части на 
тялото едновременно, за да се постигне цялостно отпускане. Усе-
щането наподобява на движение на нежни вълни върху тялото. Въз-
становява хармонията в тялото, като подобрява циркулацията на 
енергийния поток в организма.
 50 мин.- 95 лв.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
Това е специфичен масаж на стъпалата фокусиран върху рефлектор-
ните точки. Поддържа и възстановява нормалното функциониране на 
всички органи в тялото. 
 30 мин.- 55 лв.

ЕКЗОТИЧЕН МАСАЖ НА ЧЕТИРИ РЪЦЕ
Изпълнява се от двама терапевта, осигуряващи  на тялото Ви пълно 
блаженство.
 70 мин.- 195 лв.

ДЕТСКИ МАСАЖ
 30 мин.- 50 лв.

ТАЙ ЙОГА МАСАЖ 
Според тайландската медицинска теория жизнената енергия на ин-
дивида, тече по канали в тялото, наречени Сен. Блокирането на пото-
ка на енергията води до дискомфорт и болест.Тай масажа се фокусира 
върху обработването на Сен каналите за премахване на блокажите 
и възвръщане на баланса в организма. При Тай Йога масажа не се из-
ползва масажно олио, така че Вие сте напълно облечени. Изпълнява 
се върху матрак на земята. Прилага се точков масаж по енергийните 
линии на тялото в комбинация с пасивни стречинг движения. Из-
вършва се нежен натиск с ръце и ходила, който премахва мускулното 
и ставното напрежение и релаксира тялото. 
 120 мин.- 165 лв.
  80 мин.- 135 лв.



ЮМЕЙХО 
Намества костната система на цялото тяло, отпуска мускулите, 
подобрява кръвообращението и лимфообръщението. Премахва много 
проблеми, причинени от разместванията на тазовите кости, които 
са център на нашето тяло.
 50 мин.- 120 лв.
 90 мин.- 150 лв.

Аюрведа Масажи
АБЯНГА 
Аюрведа масаж на цялото тяло със затоплено растително масло. 
Извежда от тъканите токсините и отпадъчните продукти. Подобря-
ва циркулацията на кръвта, мускулния тонус, съня, жизнеността и 
прави кожата сияйна. Този масаж е също превантивен метод за под-
държане на здравето. 
 45 мин.- 100 лв. 
 60 мин.- 115 лв.
 90 мин.- 135 лв. 

АБЯНГА НА ЧЕТИРИ РЪЦЕ
Аюрведа масаж на цялото тяло със затоплено растително масло. 
Извежда от тъканите токсините и отпадъчните продукти. Подобря-
ва циркулацията на кръвта , мускулния тонус, съня, жизнеността 
и прави кожата сияйна. Този масаж е също превантивен метод за 
поддържане на здравето. Той подмладява организма и поддържа оп-
тимално физическо състояние.
 45 мин.- 115 лв. 
 60 мин.- 135 лв. 
 90 мин.- 155 лв. 



ШИРОДАРА
Релаксираща терапия на главата. Струя от топло лечебно олио рав-
номерно се стича върху челото съчетани с релаксиращи масажни пох-
вати. Действа анти-стресово, подобрява съня, облекчава хроничното 
главоболие и безсънието. Освобождава от психическия и физическия 
стрес, повишава кръвообращението в тялото, засилва паметта, под-
хранва косата и скалпа.
 60 мин.- 125 лв. 
 90 мин.- 150 лв. 

ШИРОБЯНГА
(масаж на главата)
Облекчава напрежението, главоболието, мигрената, подхранва скал-
па, предотвратява косопада, подобрява структурата на косъма. Ма-
саж с олио, който подхранва и овлажнява кожата на главата, отпус-
ка мускулите на лицето. Премахва всякакви стресови блокажи и също 
така гарантира, че Вие ще се чувствате отпочинали и подмладени.
 20 мин.- 55 лв.

ПАДАБЯНГА
(масаж на стъпалата)
Това е специфичен масаж на стъпалата и краката фокусиран върху 
рефлекторните точки. Ефикасна терапия за поддържане и възстано-
вяване на нормалното функциониране на всички органи в тялото чрез 
техники от рефлексологията.
 20 мин.- 60 лв. 
 30 мин.- 80 лв.



АНТИ-СТРЕС МАСАЖ 
(глава, врат и рамене)
Анти-стрес, релаксира шията, рамнете и гърба. Топли билкови мас-
ла ще премахнат всички схващания и болки в дадената област, чрез 
ритмични масажни движения. Помага при здравословни проблеми 
получени при работа с компютър и болки в рамете.
 30 мин.- 90 лв. 

ПРИСТАБЯНГА
(масаж на гърба)
Всекидневния стрес и напрежението на съвременния начин на живот 
оказват огромно влияние върху телата ни, което води до проблеми с 
гърба. Този масаж с билково лечебно масло помага като стимулира 
нервите и подобрява циркулацията на кръвта. Той облекчава схва-
щанията и отпуска мускулите. Помага за укрепване на гръбначната 
мускулатура като я прави силна и здрава и помага за облекчаване на 
болките в долната и горната част на гърба.
 20 мин.- 55 лв.
 30 мин.- 75 лв.



Терапии за тяло
АРОМАСЕАН 
Детоксикираща и релаксираща терапия, съчетаваща апликация на 
кал върху цялото тяло и масаж с ароматични масла. Извършва се 
върху хамам маса или се съчетава с парна баня.
 90 мин.- 135 лв.

МОРСКА ПРЕЛЮДИЯ 
Луксозна ексфолираща грижа, която включва обвиване с кал и ексфо-
лиация с морски соли. Процедурата се извършва върху хамам маса, в 
съчетание с парна баня. 
 70 мин.- 95 лв.

МОРСКИ БРИЗ
Луксозна ексфолираща грижа, която включва обвиване с кал и ексфо-
лиация с морски соли, в съчетание с релаксиращ мануален масаж. 
Процедурата се извършва върху хамам маса, в съчетание с парна баня. 
 110 мин.- 165 лв.

ПРОГРАМА ДЕТОКС 
Обвиване с микронизирани морски водорасли със 100% естествен про-
изход – терапия с активен реминерализиращ, антиоксидантен и де-
токсикиращ ефект върху организма. Извършва се върху хамам маса 
или се съчетава с парна баня. 
 45 мин.- 65 лв.



ДЕТОКС И РЕЛАКС 
Обвиване с микронизирани морски водорасли и масаж с ароматични 
масла. Терапия с антиоксидантен, детоксикиращ и релаксиращ ефект 
върху организма. Извършва се върху хамам маса или се съчетава с 
парна баня. 
 90 мин.- 135 лв.

ИНДОСЕАН 
Магическо пътуване към тайните на Ориента – релаксиращ спа ри-
туал в четири космополитни стъпки, който започва от Средиземно-
морието с ексфолиация на цяло тяло с ароматен пилинг с кафява 
захар, морски соли и етерични масла от цитруси, преминава през 
Египет, където се потапяте във ваната на Клеопатра, продължава 
през Индия – с релаксиращ масаж с аюрведа техники, който третира 
ключовите енергийни зони и завършва в Китай чрез приложението на 
маска с оризови екстракти и лотос, която хидратира и подхранва 
кожата на тялото.
 110 мин.-145 лв.



ПОЛИНЕЗИЯ
Релаксиращ спа ритуал, който включва ексфолиация с бял пясък от 
Бора Бора, морски соли и кокосови черупки, вана „Морска лагуна”, ма-
саж с топли пясъчни торбички, ломи-ломи масаж и финално нанася-
не на подхранващо масло със златисти частици.
 100 мин.- 155 лв.

СЪБУЖДАНЕ КЪМ ЗЕМЯТА 
Ритуал за дълбока релаксация със скъпоценни и топли 
базалтови камъни Този ритуал е изключителна комбинация от ин-
тензивен масаж с топлибазалтови и скъпоценни къмъни (яспис, пла-
нински кристал), коиторелаксират тялото и го зареждат с енергия.
 75 мин./95 мин. с ексфолиация- 135 лв./155 лв.

АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ „СИЛУЕТ”
Модерна отслабваща и стягаща терапия за тяло, която видимо нама-
лява обиколките, изглажда целулита и стяга тялото. Приложението 
на маска с активен кислород стимулира отслабването, а специфичният 
масаж в съчетание със зоналните продукти за въздействие в специфич-
ните проблемни зони (бедра, ханш, корем, талия, бюст, ръце) доприна-
сят за изключителния извайващ ефект на терапията. Накрая се нанася 
продукт с дрениращ ефект, предпазващ от напълняване. 
 45 мин./70 мин. с ексфолиация- 125 лв./155 лв.



АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ СРЕЩУ  
“ПОРТОКАЛОВА КОЖА”
Съчетанието от ефикасни стягащи съставки извайва силуета и подо-
брява еластичността на кожата. Дрениращият масаж стимулира и 
подсилва действието на последващото обвиване с ластични бинтове, 
напоени с високо концентриран лифтинг серум. Краката са видимо 
по-слаби и стегнати.
 60 мин./90 мин. с ексфолиация- 125 лв./155 лв.

ФРИДЖИ ТАЛГО
Охлаждаща терапия за тежки и уморени крака, която подобрява цир-
кулацията и създава усещане за лекота.
 45 мин.- 65 лв.

МОРЕ И УСЕЩАНИЯ
Спа ритуал с топли вулканични камъни за постигане на дълбока ре-
лаксация. Включва ексфолиация на тялото с морски соли, водорасли 
и невероятен масаж с топли камъни и луксозно масажно масло.
 90 мин.- 135 лв.



ШОКОЛАДОВА НАСЛАДА
Релаксираща и хидратираща терапия, съчетаваща масаж с топъл шо-
колад и билково масло с последващо обвиване със 100 % чист шоколад. 
 70 мин.- 135 лв.

ТОПЪЛ ШОКОЛАД
Терапия за копринено гладка кожа с дълготраен ефект, съчетаваща 
нежна ексфолиация с билки , в комбинация с релаксиращ масаж с то-
пъл шоколад и билково масло, с последващ бодирепинг с чист шоколад.
 90 мин.- 155 лв.

ТЕРАПИЯ С ТЕЧНИ КРИСТАЛИ
(регенерация, хидратация и тонус) 
Възстановява еластичността на кожата, подхранва, хидратира и 
стимулира регенерацията на клетките. Използва се регенериращ екс-
фолиант с микронизирани кристали от корунд, екстракт от родохро-
зит, червени водорасли, алое и невен, които изглаждат и регенерират 
кожата, намаляват стреса. Следва дълбока хидратация с мус крем, 
съдържащ екстракт от малахит последван от хармонизиращ масаж 
на цялото тяло и масаж на лицето с розов родохрозит и планински 
кристали. Завършващия продукт “Firming Elexir”с хематит оставя ко-
жата мека, еластична и стегната.
 110 мин.- 155 лв.

ТЕРАПИЯ КЕХЛИБАР
Кехлибарената терапия освобождава от напрежение мускулите, 
премахва стреса и умората, балансира тялото и ума .Процедурата 
включва почистване на тялото с ексфолиант „Златен Кехлибар”,който 
освежава, омекотява и тонизира кожата, и противодейства на при-
знаците на стареене. Ритуалът продължава с хармонизиращ масаж 
с микс от благородни масла и арган. В резултат на който кожата е 
ревитализирана, гладка и „позлатена“. Масажа с кехлибар допълни-



телно релаксира тялото, детоксикира, подобрява кръвообращението 
и стимулира снабдяването на клетките с кислород. Скъпоценната 
янтарна киселина, естествено съдържаща се в балтийският кехли-
бар, прониква дълбоко в кожата, за пълно възстановяване.
Терапия с кехлибарени екстракти и арган поддържа свежестта и мла-
достта на лицето . Кехлибарените екстракти проникват в кожата 
оставяйки я подмладена и дълбоко хидратирана. Кехлибарът деток-
сикира и стимулира снабдяването на клетките с кислород. Кожата 
става видимо по-млада и по-стегната.
 120 мин.- 165 лв.

ЛУЛУР
Традиционен древен Балийски ритуален масаж. Подобрява циркулаци-
ята, забавя стареенето, спомага за отстраняването на токсините и 
регулира правилният процес на отводняване. Дава чудесно усещане за 
прилив на енергия, свежест и добро самочувствие. Кожата е коприне-
но мека, еластична и добре подхранена. Терапията започва като със 
специална кърпа Лулур се прави пилинг и полиране на тялото. Релак-
сираното Bи тяло е готово за същинския Лулур масаж със специална 
смес от екзотични билки и крем „Йогурт”. Следва нанасяне на маска 
„Йогурт” на лицето, която подхранва и хидратира кожата. Емулсия 
от тропически плодове се нанася за финал на терапията. 
 90 мин.- 145 лв.



СПА ЦЕРЕМОНИЯ ВИНЕНО ОТКРИТИЕ
Тялото се почиства и масажира с ексфолираща гъба, напоена с екс-
тракт от люспите на червено грозде, ройбос и растителен сапун, пос-
ледван от релаксиращ масаж със специално масло от гроздови семки, 
мандарина и жасмин. Кожата на тялото се подхранва и овлажнява 
с маска от гроздови семки и сладък бадем и за финал се хидратира с 
лосион Каберне.
 100 мин.- 145 лв.

СПА ЦЕРЕМОНИЯ ВИНЕНА НАСЛАДА
Потопете тялото си във вана с мощни анти-оксидантни екстракти от 
гроздови люспи и лозови листа, комбинирани с лечебни етерични масла. 
Отдайте се на усещането за благоденствие и подмладяване, достигайки 
до състояние на абсолютна и терапевтична релаксация. Насладете се 
на нежното ексфолиране на тялото с богат на билки почистващ крем и 
частици гроздови семки, което подготвя тялото за последващия релак-
сиращ масаж с масло от гроздови семки, мандарина и жасмин.Сухата 
и дехидратирана кожа загубила своята еластичност се възстановява 
изцяло с хидратиращата маска с екстракт от листата на червено гроз-
де и алое. За финал лосиона Каберне допълнително хидратира кожата.
 120 мин.- 165 лв.

РЕЛАКСИРАЩА ВИНЕНА ТЕРАПИЯ „ПИНОТАЖ”
Терапията започва с парна баня. Тялото се почиства и масажира с 
ексфолираща гъба, напоена с екстракт от люспите на червено грозде, 
ройбос и растителен сапун, последван от релаксиращ масаж със спе-
циално масло от гроздови семки, мандарина и жасмин.
 100 мин.- 125 лв.

ВИНЕНО ПОТАПЯНЕ
Вана с мощни анти-оксидантни екстракти от гроздови люспи и лозо-
ви листа, комбинирани с лечебни етерични масла и релаксиращ ма-
саж с масло от гроздови семки, мандарина и жасмин.
 70 мин.- 105 лв.



ХИДРАТИРАЩА И СТЯГАЩА  
ВИНЕНА ТЕРАПИЯ „ПИНОТАЖ”
Терапията започва с парна баня и релаксиращ масаж с масло от гроз-
дови семки, мандарина и жасмин. Сухата и дехидратирана кожа за-
губила своята еластичност се възстановява изцяло с хидратираща-
та маска, съдържаща екстракт от листата на червено грозде и алое. 
За финал лосиона Каберне допълнително хидратира кожата.
 100 мин.- 125 лв.
СРЕДИЗЕМНОМОРСКА СВЕЖЕСТ’
Парна баня, ексфолиация със захарен пилинг – фино съчетание от 
кафява, бяла захар и етерични масла от цитруси и обвиване с маска 
от гроздови семки и сладък бадем с релаксиращ и подхранващ ефект. 
 70 мин.- 95 лв.

ПРОБУЖДАНЕ
Парна баня, ексфолиация с бял пясък от Бора Бора, морски соли и 
кокосови черупки и обвиване с маска с оризови зърна и екстракти от 
лотос с релаксиращ, хидратиращ и подхранващ ефект.
 70 мин.- 95 лв

СВЕЖО ДОКОСВАНЕ
Парна баня, ексфолиация с морски соли и водорасли в комбинация с 
топли камъни, обвиване и хидратираща маска с екстракт от листа-
та на червено грозде и алое.
 100 мин.- 120 лв.

МОРСКА НАСЛАДА
Детоксикираща вана с микронизирани морски водорасли и релакси-
ращ масаж с ароматно масло. 
 70 мин.- 105 лв.

ЕГИПЕТСКА МЕЧТА
Вана на Клеопатра с релаксиращо мляко и релаксиращ масаж с аро-
матно масло.
 70 мин.- 110 лв.



МОРСКА ЛАГУНА
Релаксираща вана с микронизирани вододрасли и водна бяла лилия, 
последвана от релаксиращ масаж с ароматно масло. 
 70 мин.- 105 лв.

ВОДНА МАГИЯ
Вана с микс от тропически плодове (папая, манго, пасифлора), с хи-
дратиращо и реминализиращо действие и масаж с ароматна свещ.
 70 мин.- 110 лв.

СЛАДЪК СЪН
Парна баня, ексфолиация с пилинг с микронизирани кристали от ко-
рунд, екстракт от родохрозит, червени водорасли, алое и невен, които 
изглаждат и регенерират кожата и намаляват стреса, последвани 
от Арома масаж.
 100 мин.- 130 лв.

ИЗКУШЕНИЕ
Парна баня, ексфолиация със захарен пилинг – фино съчетание от 
кафява,бяла захар и етерични масла от цитруси и масаж с арома-
тична свещ.
 100 мин.- 125 лв.

БЯГСТВО
Парна баня, ексфолиация с натрошени гроздови семки и кайсиеви ядки 
в комбинация с етерично масло от лайка, майоран и евкалипт, които 
успокояват, овлажняват и тонизират кожата последвани от бамбу-
ков масаж. 
 100 мин.- 120 лв.



СИНДЕРЕЛА
Парна баня, ексфолиация с морски соли и водорасли и релаксиращ 
масаж с ароматно масло. 
 100 мин.- 120 лв. 

ВЪЛШЕБЕН ПЯСЪК
Парна баня, ексфолиация с бял пясък от Бора Бора, морски соли и ко-
косови черупки и релаксиращ масаж с ароматно масло. 
 100 мин.- 120 лв.

ОРИЗОВО ВЪЛШЕБСТВО
Парна баня, релаксиращ масаж с Алго Моной и обвиване с маска с 
оризови зърна и екстракти от лотос с релаксиращ, хидратиращ и 
подхранващ ефект. 
 110 мин.- 125 лв.

ОТКРИТИЕ
Парна баня, релаксиращ масаж с ароматно масло и обвиване с маска 
от гроздови семки и сладък бадем. Подхранва и овлажнява кожата на 
тялото.
 110 мин.- 125 лв.



Аюрведа терапии за тяло
НАВАРА КИЖИ
Цялото тяло се масажира с малки ленени торбички пълни с ориз 
сварен в мляко заедно със специална билкова смес. Дава сила и ста-
билност на мускулите. Терапията е полезна също така при парализи, 
артрити, мускулни и ставни заболявания и болки в гърба. Укрепва 
мускулите, омекотява кожата и действа анти ейдж.
 45 мин.- 105 лв. 
 60 мин.- 135 лв. 

ПОДИКИЖИ
Детоксикиращ масаж на цялото тяло с билкови торбички.
Облекчава болките в тялото, в ставите, намалява излишните маз-
нини и целулита. Възстановява нормалната циркулация на кръвта 
и лимфата. Препоръчва се при мускулни болки, артрит, ревматични 
проблеми, болки в гърба и врата.
 45 мин.- 105 лв. 
 60 мин.- 135 лв. 

КАДИКИЖИ
Сушени билки се опаковат в ленени торбички. Тези торбички са заду-
шени в билкова отвара. Лечебно масло се нанася по цялото тяло, пос-
ледвано от релаксиращ масаж с билковите торбички. Тази терапия е 
много добра за кожни проблеми, високо кръвно налягане, затлъстява-
не и неврологични заболявания.
 55 мин.- 110 лв. 



ЕЛАКИЖИ
Билкови торбички от различни билки и лечебни пудри затоплени в 
лечебно масло се използват за масаж на цялото тяло. Подобрява 
притока на кръв, елиминира токсините и тонизира кожата. Изгаря 
мазнините и целулита. Препоръчителна терапия за всички видове те-
лесни болки.
 55 мин.- 120 лв.

ПИЖИЧИЛ
Струя от топло масло се излива по цялото тяло за определен пе-
риод от време. Тази терапия предпазва от заболявания и подобрява 
имунната система. Препоръчва се при неврологични разстройства, 
при всички Вата нарушения, артрит, болки в ставите и парализа. 
Смазва ставите и намалява триенето в тях. Укрепва мускулите и 
подхранва кожата.
 55 мин.- 120 лв. 



ТАЛАПОТИЧИЛ
Нанасяне и масажиране на главата с билково масло. Нанася се билко-
ва паста върху главата и се увива със специална кърпа. Това лечение 
е много добро при косопад, пърхот, побеляване, безсъние, ниско кръвно 
налягане и хроничен синузит.
 45 мин.- 110 лв. 

УДВАРТАНА
Лек масаж с масло, последван от масаж с фина билкова пудра и мас-
ло, който почиства кожата, премахва мъртвите клетки, засилва 
кръвообращението, намалява целулита,изгаря мазнините и засилва 
метаболизма.
 45 мин.- 95 лв. 
 60 мин.- 120 лв. 
 90 мин.- 150 лв.

УДГАРШАНАМ
Масаж с фина билкова пудра и лечебна отвара. Използва се като екс-
фолиация на тялото. Намалява целулита и укрепва мускулите. Тази 
терапия е подходяща и при кожни заболявания като екземи и др.
 45 мин.- 100 лв. 
 60 мин.- 125 лв. 
 90 мин.- 160 лв.

НАСЯ
Билкова пара за лицето, последвана от поставяне на лечебно масло 
в носа. Подобрява зрението, вкуса и обонянието. Препоръчва се при 
възпаление на синусите, мигрена и главоболие.
 30 мин.- 60 лв. 

КАТИ БАСТИ
Аюрведа лечение на болки в кръста и долната част на гърба.
Кладенче от гъста черна паста пълно с топло билково олио престоя-
ва в долната част на кръста. Стимулира самовъзстановяващия ме-
ханизъм в организма, подобрява мобилността, укрепва и подхранва 
мускулната и костната тъкан.
 45 мин.- 80 лв. 



ГРИВА БАСТИ
Кладенче от билково тесто пълно с топло билково олио престоява в 
областта на врата. Това помага при цервикална спондилоза, болки 
във врата, скованост и спазми.
 45 мин.- 80 лв.

КЕЯ ЛЕПА
Обвиване на тялото с билкова маска, която ексфолира и възстано-
вява структурата на кожата. Съдържа куркума, сандалово дърво и 
различни растителни съставки, които охлаждат кожата и предпаз-
ват от неблагоприятното въздействие на екстремните климатични 
условия.
 60 мин.- 120 лв.

НАВАРА-УДВАРТАНА СКРАБ
Специален билков прах и билков ориз се нанасят върху тялото като 
го ексфолират. За предпазване на кожата от по-нататъшни вреди се 
нанася специално билково масло.
 45 мин.- 120 лв.
 60 мин.- 140 лв.

НАВАРА ЛЕПА
Луксозно обвиване със специален ориз (Navara), лечебно мляко и бил-
кова отвара, оставя кожата еластична и хидратирана. Маската съ-
държа различни растителни съставки, които ексфолират, подхран-
ват, съживяват и успокояват чувствителната кожа.
 45 мин.- 120 лв.
 60 мин.- 140 лв.



Терапии за лице
РИТУАЛ НА ЧИСТОТАТА 
Ритуал за лице, който включва нежно почистване на кожата на лице-
то, шията и деколтето, в съчетание с релаксиращ масаж и обновява-
ща маска, адаптирана според типа кожа.
 45 мин.- 55 лв.

АКВАРЕЛ 
Реминерализираща, почистваща, детоксикираща терапия за лице със 
100% естествени микронизирани морски водорасли, за всеки тип кожа. 
 60 мин.- 65 лв.

ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ”
Съчетавайки дълбокия хидратиращ ефект на морската вода с деток-
сикиращото действие на микроелементи и морски соли, тази козме-
тична терапия повишава нивата на хидратация и възвръща блясъка 
на кожата. С помощта на планински кристал и розов родохрозит се 
извършва релаксиращ масаж.
 60 мин.- 95 лв.



ЧИСТ КОЛАГЕН за околоочен контур
Хидратираща и регенерираща терапия с чист колаген за околоочния 
контур.
 30 мин.- 65 лв.
КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ ДЕ ЛУКС
Хидратираща терапия за превенция и третиране на първите бръчици 
за всеки тип кожа с чист морски колаген.
 60 мин.- 165 лв.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГРИЖА 
Луксозна регенерираща и подмладяваща терапия с естествени хормо-
ни от водорасли с ботокс-подобен ефект. Луксозната серия Exception 
Ultime съчетава най-ефикасните морски активни съставки с изклю-
чителния професионализъм на Thalgo. За първи път в козметиката 
се предлага козметична терапия, която реактивира клетките, които 
поддържат младостта на кожата за постигане на изключителни ре-
генериращи резултати.
 75 мин.- 165 лв.

ПРОГРАМА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
Козметичен „филър” за изпълване на бръчките и видимо подмладява-
не на кожата. Специфичният дермостимулиращ масаж в съчетание 
с хиалуронов филър видимо изглажда кожата, а двойната маска с 
хиалуронова киселина изпълва бръчките и подмладява лицето. 
 60 мин.- 160 лв.

ЛИФТИНГ ПРОГРАМА СИЛИЦИЙ
Супер лифтинг ефект за кожата, видимо изглаждане на бръчките 
и невероятен блясък на кожата. Патентованият дермостимулиращ 
масаж спомага за стягане и изглаждане на кожата, а съчетанието 
от две професионални маски третира всяка една зона на лицето – хи-
алуронова маска за изглаждане на бръчките около очите и челото и 
криоскулптурираща маска с морски силиций за извайване на овала и 
лифтиране на чертите. 
 75 мин.- 155 лв.



ОКЕАН
Регенерираща, хидратираща и анти-стрес козметична терапия за 
мъже с екстракти от сини водорасли. Терапията включва нежен пи-
линг на лицето, последван от релаксиращ масаж с енергизиращ и ре-
генериращ серум и свежа маска за хидратация и блясък. 
 60 мин.- 105 лв.

Лице Аюрведа
БИЛКОВА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ
Започва с масаж на лицето със специални билкови масла. Подхранва 
кожата и подобрява еластичността й. Това е последвано от прилага-
не на билкова маска, където билкови прахове се смесват с мляко. Ос-
тавя кожата сияйна и блестяща .Тази терапия е подходяща за Питта 
кожа, която е деликатна и чувствителна.
 30 мин.- 70 лв.

ОРИЗОВА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ
Вата кожата е суха, груба, дехидратирана и по-податлива към бръч-
ки. Така че тази терапия е особено за Вата кожата, осигурява по-
дхранване и съживяване. Предварително сварен в мляко специален 
ориз се нанася на лицето и се престоява с него.Той хидратира и из-
светлява кожата, премахва нежеланата пигментация.
 30 мин.- 70 лв.

ПЛОДОВА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ
Кафа кожата е дебела, мазна и по-склонна към натрупване на то-
ксини. Хората с кафа кожа се нуждаят от детоксикиране. Тази тера-
пия помага да се почисти и ексфолира кожата, премахва токсините 

и придава свеж блясък на 
лицето. Специална плодова 
маска премахва излишна-
та мазнина от кожата и я 
оставя нежна, подхранена 
и стегната.
 30 мин.- 70 лв.



Хамам
ИЗВЪРШВА СЕ В СПЕЦИАЛНА СТАЯ ВЪРХУ ХАМАМ МАСА

ОРИЕНТАЛСКИ ПИЛИНГ (КЕСЕ)
След предварително загряване в парната баня се премахват излиш-
ния слой мъртви клетки от вашата кожа със специално изработена 
мека ръкавичка от копринени конци. Кожата става гладка и подобря-
ва еластичността си. Следва нежно измиване на тялото със сапуне-
на пяна и финална завършваща грижа за кожата с подхранващ крем 
с масло от карите, какао и сладък бадем.
 80 мин.- 90 лв.

ХАМАМ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
След предварително загряване в парната баня, с леки масажни движе-
ния с мека копринена ръкавица (кесе) се премахват мъртвите клетки 
от повърхностния слой на кожата. Следва сапунен масаж на цялото 
тяло под въздействието на ароматна пяна. Тялото е пречистено от 
вредните токсини и готово за релаксиращ масаж с ароматни масла.
 110 мин.- 135 лв.

ОРИЕНТАЛСКА СВЕЖЕСТ 
Тялото се загрява в парната баня, след което се извършва ориентал-
ски пилинг (кесе) и сапунен масаж с ароматна пяна. За оформяне на 
контура и редуциране на мастните натрупвания се извършва моде-
лиращ масаж с антицелулитен гел и обвиване с ластични бинтове, 
напоени с високо концентриран лифтинг серум. Накрая се нанася про-
дукт с дрениращ ефект, предпазващ от напълняване. 
 110 мин.- 155 лв.



ПУСТИНЕН ОАЗИС 
интензивна хидратация
След предварително загряване в парната баня, се извършва ориентал-
ски пилинг (кесе) и сапунен масаж включващ несравними похвати от 
класическия масаж под релаксиращото и тонизиращо въздействие на 
ароматната пяна. Кожата на тялото се подхранва и овлажнява с 
маска от гроздови семки и сладък бадем, последвана от подхранващ 
крем с масло от карите, какао и сладък бадем.
 90 мин.- 120 лв.

СЪКРОВИЩЕТО НА СУЛТАНА 
След предварително загряване на тялото в парната баня се извършва 
почистване на кожата с кесе. Следва сапунен масаж на цялото тяло 
с топли вулканични камъни и релаксиращ масаж с ароматни масла.
 110 мин.- 135 лв.

ТАЙНАТА НА ОРИЕНТА 
Тялото се загрява в парната баня, след което се извършва ексфоли-
ация с кафе и билки, благоприятстваща омекотяването на кожата. 
Следва сапунен масаж на цялото тяло и завършващ крем с масло от 
карите и сладък бадем. 
 80 мин.- 95 лв.

АРАБСКО ДОКОСВАНЕ 
Тялото се загрява в парната баня, след което се извършва ориентал-
ски пилинг (кесе) и сапунен масаж с ароматна пяна. Следва модели-
ращ антицелулитен масаж на определени зони с антицелулитен гел 
за редуциране на мастните натрупвания и оформяне на контура.
 100 мин.- 120 лв.



Лиманна кал и луга
КАЛОЛЕЧЕНИЕ ЦЯЛО ТЯЛО 
  30 мин.- 45лв.

КАЛОЛЕЧЕНИЕ – ЧАСТИЧНО 
 30 мин.- 30лв.
Лиманна кал съдържа голямо количество микроелементи, витамини, 
хормони и биологично активни вещества. Тя е с високо съдържание 
на сероводород и оказва най-добър ефект при отстраняване на бо-
лестни състояния, засягащи опорно-двигателния апарат. Повлиява 
благоприятно дейността на периферната нервна система, което се 
изразява в намаляване или напълно изчезване на чувството на болка. 

ВАНА С ЛУГА
Лугата е силно концентриран разтвор на различни йони, притежа-
ва добро противовъзпалително и болкоуспокояващо действие и се из-
ползва при проблеми на опорно-двигателния апарат и периферната 
нервна система. Съдържа голямо количество микроелементи, вита-
мини, хормони и биологично активни вещества.
 15 мин.- 35 лв.

ТЕРАПИЯ С ЛУГА
Вана с луга и лечебен масаж със специален гел с луга и розмарин. 
 45 мин.- 80лв.
 65 мин.- 120 лв.

ТЕРАПИЯ С ЛИМАННА КАЛ
Апликация с кал на цяло тяло и лечебен масаж със специален гел с 
луга и розмарин. 
 45 мин.- 90 лв.

Изберете 3 от нашите терапии  

и получавате 10% отстъпка!



Спа ден за нея
 205 лв.
ПАРНА БАНЯ 
РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ С АЛГО МОНОЙ
ОБВИВАНЕ с маска с оризови зърна и екстракти от лотос с релак-
сиращ, хидратиращ и подхранващ ефект.

ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ” - 
Съчетавайки дълбокия хидратиращ ефект на морската вода с деток-
сикиращото действие на микроелементи и морски соли, тази козме-
тична терапия повишава нивата на хидратация и възвръща блясъка 
на кожата.

Освежителна напитка 

Спа ден за него
 225 лв.
ПАРНА БАНЯ
АРОМА МАСАЖ
ОБВИВАНЕ с обвиване с микронизирани морски водорасли

ОКЕАН– регенерираща, хидратираща и анти-стрес козметична те-
рапия за мъже с екстракти от сини водорасли. 

Освежителна напитка 

Романтичен Спа ден за двама
 350 лв.
ПАРНА БАНЯ 
МАСАЖ С АРОМАТИЧНА СВЕЩ
ОБВИВАНЕ с хидратираща маска с екстракт от листата на чер-
вено грозде и алое.

РИТУАЛ НА ЧИСТОТАТА –за лице 

Освежителна напитка 



уикенд Спа пакет
 345 лв.

ПОЛИНЕЗИЯ  
Релаксиращ спа ритуал, който включва ексфолиация с бял пясък от 
Бора Бора, морски соли и кокосови черупки, вана „Морска лагуна”, ма-
саж с топли пясъчни торбички, ломи-ломи масаж и финално нана-
сяне на подхранващо масло със златисти частици.

ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ” 
Съчетавайки дълбокия хидратиращ ефект на морската вода с деток-
сикиращото действие на микроелементи и морски соли, тази козме-
тична терапия повишава нивата на хидратация и възвръща блясъка 
на кожата.

ХИДРАТИРАЩА И СТЯГАЩА ВИНЕНА  
ТЕРАПИЯ „ПИНОТАЖ”
Терапията започва с парна баня и релаксиращ масаж с масло от гроз-
дови семки, мандарина и жасмин. Сухата и дехидратирана кожа за-
губила своята еластичност се възстановява изцяло с хидратираща-
та маска с екстракт от листата на червено грозде и алое. За финал 
лосиона Каберне допълнително хидратира кожата.

Освежителна напитка 

ДЕТОКС ПРОГРАМА ( 5 дена )
ДЕТОКС И РЕЛАКС
РИТУАЛ НА ЧИСТОТАТА
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ”
ПРОГРАМА ДЕТОКС
РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ С АЛГО МОНОЙ
 425 лв.
ДЕТОКС ПРОГРАМА ( 7 дена )
ДЕТОКС И РЕЛАКС
РИТУАЛ НА ЧИСТОТАТА
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ”
ПРОГРАМА ДЕТОКС
РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ С АЛГО МОНОЙ
СИНДЕРЕЛА
МОРСКА НАСЛАДА
 615 лв.
ПРОГРАМА КРАСОТА ( 5 дена )
ТЕРАПИЯ КЕХЛИБАР
2 x КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ ДЕ ЛУКС
 ПРОГРАМА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
МАСАЖ С АРОМАТИЧНИ СВЕЩИ ДЕ ЛУКС
ОРИЗОВО ВЪЛШЕБСТВО
ХИДРАТИРАЩ МАСАЖ ПИНОТАЖ
 825 лв.



ПРОГРАМА КРАСОТА ( 7 дена )
ТЕРАПИЯ КЕХЛИБАР
2 x КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ ДЕ ЛУКС
2 x ПРОГРАМА ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА
ХИДРАТИРАЩА И СТЯГАЩА ВИНЕНА ТЕРАПИЯ „ПИНОТАЖ”
МАСАЖ С АРОМАТИЧНИ СВЕЩИ ДЕ ЛУКС
ХИДРАТИРАЩ МАСАЖ ПИНОТАЖ
ЕГИПЕТСКА МЕЧТА
РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ С АЛГО МОНОЙ
 1135 лв.

АНТИЦЕЛУЛИТНА ПРОГРАМА( 5 дена )
1 x ОРИЕНТАЛСКА СВЕЖЕСТ 
2 x АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ „СИЛУЕТ”
2 x АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ СРЕЩУ “ПОРТОКАЛОВА КОЖА”
 555 лв.

АНТИЦЕЛУЛИТНА ПРОГРАМА( 7 дена )
1 x ОРИЕНТАЛСКА СВЕЖЕСТ 
3 x АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ „СИЛУЕТ”
3 x АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ СРЕЩУ “ПОРТОКАЛОВА КОЖА”
 760 лв.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ПРОГРАМА ( 5 дена )
3 x АРОМАСЕАН
2 x ТЕРАПИЯ С ЛУГА
 550 лв.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНА ПРОГРАМА ( 7 дена )
4 x АРОМАСЕАН
3 x ТЕРАПИЯ С ЛУГА
 765 лв.

ПРОГРАМА РЕЛАКС ( 5 дена )
ТЕРАПИЯ КЕХЛИБАР
СЪБУЖДАНЕ КЪМ ЗЕМЯТА 
ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ”
МАСАЖ С АРОМАТИЧНА СВЕЩ
ХИДРАТИРАЩА И СТЯГАЩА ВИНЕНА ТЕРАПИЯ „ПИНОТАЖ”
ЕГИПЕТСКА МЕЧТА
 610 лв.



ПРОГРАМА РЕЛАКС ( 7 дена )
ТЕРАПИЯ КЕХЛИБАР
СЪБУЖДАНЕ КЪМ ЗЕМЯТА 
ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА ХИДРАТАЦИЯ”
МАСАЖ С АРОМАТИЧНА СВЕЩ
ХИДРАТИРАЩА И СТЯГАЩА ВИНЕНА ТЕРАПИЯ „ПИНОТАЖ”
ЕГИПЕТСКА МЕЧТА
РИТУАЛ НА ЧИСТОТАТА
АРОМА МАСАЖ
ПОЛИНЕЗИЯ
 870 лв.

5 x КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ ( 10 дена) 360 лв.
10 x КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ (20 дена) 680 лв.
5 x АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ (10 дена) 318 лв.
10 x АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ (20 дена) 600 лв.

  5 терапии - 15% отстъпка
  10 терапии - 20% отстъпка

Аюрведа еднодневни пакети
ТЕРАПИЯ ВЕЛИКОЛЕПНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ 
Това е една специална терапия, която ще Ви накара да се почувствате 
великолепно. Започва с традиционен масаж на краката, масаж на 
главата, масаж на тялото, масаж с билкова пудра, билкова терапия 
за лицето и завършва с парна баня (Падабянгя, Широбянга, Абянга, 
Удвартана, Мука Абянгя & Мука Лепа). Тази терапия ще Ви накара да 
се чувствате здрави и красиви.
 150 мин.- 280 лв.

ХОЛИСТИЧЕН ПАКЕТ
Тази терапия е комбинация от най-популярните ни индивидуални те-
рапии Абянга, Широдара, Мука Абянга & Мука Лепа , ще Ви накарат 
да се почувствате истински живи. Този пакет е предназначен като 
терапия за РЕЛАКС, ПОДМЛАДЯВАНЕ и ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.
 120 мин.- 230 лв.

СПЕЦИАЛЕН ПАКЕТ ЗА ТЯЛО
( АБЯНГА & УДГАРШАНА & КЕЯ ЛЕПА)
Терапия за тяло включваща Абянга, Удгаршана и Кея Лепа. Подходяща 
при затлъстяване, кожни проблеми, мускулно-скелетни заболявания, 
премахва мъртвите клетки и придава естествен блясък на тялото.
 130 мин.- 240 лв.



Аюрведа уикенд пакети
УЕЛНЕС ПАКЕТ
1 ден : Абянга & Широдара
2 ден : Абянга & Широдара
3 ден : Поди кижи & Билкова терапия за лице
 530 лв.

ДЕТОКСИКИРАЩ ПАКЕТ
1 ден : Абянга & Елакижи 
2 ден : Навара-Удваргана скраб & Елакижи
3 ден : Елакижи & Широдара
 600 лв.

АНТИ-СТРЕС ПАКЕТ
1 ден : Абянга & Широдара
2 ден : Анти-стрес масаж & Широдара
3 ден : Поди кижи & Широдара
 570 лв.

Аюрведа двудневни пакети
СУАСТ- РАДЖ( за мъже )
1 ден : Абянга & Поди кижи
2 ден : Навара-Удваргана скраб & Анти-стрес масаж
 375 лв.

СУАСТ – РАНИ ( за жени )
1 ден : Абянга & Широдара
2 ден : Елакижи & Кея Лепа & Билкова терапия за лице
 480 лв.

ПОДМЛАДЯВАНЕ
1 ден : Абянга & Кади кижи
2 ден : Широабянга & Падабянга & Билкова терапия за лице
 355 лв.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БОЛКАТА 
1 ден : Приста Абянга &Елакижи
2 ден : Кади кижи
 250 лв.

НАСЛАДА
1 ден : Абянга & Широдара
2 ден : Навара кижи & Билкова терапия за лице
 370 лв.



Панчакарма пакети (7 дена)

ОТСЛАБВАЩА ПРОГРАМА 
3 x Абянга
5 x Удвартана
3 x Елакижи
2 x Поди кижи
 1145 лв.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ БОЛКАТА 
5 x Абянга
5 x Поди кижи
3 x Елакижи
1 x Навара кижи
 1265 лв.

ДЕТОКСИКИРАЩА ПРОГРАМА
3 x Абянга
3 x Широдара
2 x Елакижи
2 x Пижичил
 980 лв.

ПАКЕТ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
2 x Абянга
3 x Кади кижи
3 x Елакижи
2 x Пижичил
 960 лв.

ПОСТНАТАЛНА ГРИЖА
3 x Абянга
2 x Кади кижи
3 x Елакижи
2 x Навара кижи
 935 лв.

КОНСУЛТСЦИЯ С АЮРВЕДА ЛЕКАР  
САМО ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 150 лв.
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД 90 лв.





Фризьорски услуги
Подстригване:
Дамско подстригване (с измиване)
Къса коса 45 лв.
Средна коса 55 лв.
Дълга коса 60 лв.

Дамско подстригване (с измиване и изсушаване)
Къса коса 55 лв.
Средна коса 65 лв.
Дълга коса 75 лв.
    

Мъжко подстригване 40 лв.
Детско подстригване 30 лв.

Измиване и изправяне:
Къса коса 45 лв.
Средна коса 55 лв.
Дълга коса 65 лв.

Боядисване и изсушаване:
Къса коса 90 лв.
Средна коса 110 лв.
Дълга коса 120 лв.

Кичури с фолио:
Къса коса 80 лв.
Средна коса 90 лв.
Дълга коса 100 лв.

Къдрене (с измиване и изсушаване):
Къса коса 50 лв.
Средна коса 60 лв.
Дълга коса 70 лв.

Официална прическа 80 лв.
Плитки 30 лв.
Терапия за коса с изсушаване 90 лв.
Терапия за коса 75 лв.
Терапия против косопад
Терапия за суха и изтощена коса
Терапия за боядисана коса





Маникюр и педикюр

Маникюр 30 лв.

Маникюр с лак 40 лв.

Маникюр с Гел-лак 55 лв.

Ноктопластика с изграждане 120 лв.

Ноктопластика на естествен нокът 100 лв.

Декорация на един нокът 2 лв.

Поправка на един нокът 15 лв.

Педикюр 40 лв.

Педикюр с лак 50 лв.

Терапия за ръце 40 лв.

Терапия за крака 50 лв.

Перманентни вежд /Микроблейдинг/ 450 лв.

Поставяне на мигли /косъм по косъм/ 240 лв.

Професионален грим 75 лв.




