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Масажи
Дзен Спа масаж 

Прецизно разработен и патентован от екипа на Дзен клуб, този масаж е с подчертан 

релаксиращ мускулите, успокояващ и възстановяващ нервната система ефект. 

По интелигентен начин са комбинирани техники от рефлекторния и миофасциалния масаж, 

лимфния дренаж, същевременно са застъпени основни принципи на ароматерапията.

25 мин.    45 лв. 50 мин.    79 лв. 80 мин.    129 лв.

Спортновъзстановителен (дълбокотъканен) масаж 
Използват се похвати на дълбок мускулен, спортен, съединителнотъканен, миофасциален, 

периостален и мобилизиращ масаж. Стимулира метаболизма, има изразен липолитичен ефект, 

подобрява тонуса на мускулите и гъвкавостта на ставите. 

Този масаж ще Ви помогне за по‐добри резултати при тренировките. 

Лечебен масаж  
Аналитичният подход, съобразен с конкретната проблематика е основното предимство 

на този масаж, който е особено подходящ при хора страдащи от заболявания на 

опорнодвигателен апарат и периферна нервна система. Подобрява трофиката 

на засегнатите тъкани, намалява усещането за дискомфорт и болка.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    99 лв. 80 мин.    149 лв.

25 мин.    49 лв. 50 мин.    89 лв. 80 мин.    139 лв.

Туйна  / Традиционен китайски масаж /                
Вековна лечебна система, базирана върху философията на традиционната китайска медицина. 

Балансира потока на жизнената енергия “чи“ по меридианите, 

подобрява трофиката и има подчертан тонизиращ ефект.

50 мин.    99 лв. 80 мин.    149 лв.

Ломи Ломи / Традиционен хавайски масаж /                                            
Екзотичен хавайски масаж. Изпълнява се предимно с предмишници, 

което дава усещане за изключителна мекота и цялостност на масажа. 

Отнема стреса, релаксира мускулите и балансира енергийните потоци в тялото.  

Масаж с горещи вулканични камъни 
Масажът с горещи вулканични камъни се съчетава с мануални техники от източни азиатски 

практики. Ефектът е изключително отпускащ, като за мускулите, така и за нервната система. 

50 мин.    109 лв. 80 мин.    149 лв.

50 мин.    109 лв. 80 мин.    159 лв.

Балийски масаж на четири ръце  
Ароматерапевтичен масаж взаимстван от полинезийската култура и традиционни 

практики. Изпълнява се от двама терапевти едновременно и има подчертан подобряващ 

психоемоционалното състояние ефект.

50 мин.    159 лв. 80 мин.    239 лв.
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Антицелулитен масаж  
Този масаж има изразен дрениращ, стимулиращ обмяната и антицелулитен ефект. 

За по‐добър ефект се препоръчват между седем и десет процедури 

в съчетание с антицелулитни маски.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    99 лв.

Масажи на лице
Козметичен масаж 

Изглажда бръчките и оформя 

контура на лицето.

20 мин.    45 лв.

Фитодренаж  
Лимфен дренаж на лице с етерични масла, 

които подпомагат дренажният ефект.

20 мин.    45 лв.

Скрабовете за тяло, които ще Ви предложим, отстраняват мъртвите клетки от епидермиса, 

подобряват кръвообръщението, нежно почистват и подхранват кожата.

Маските за тяло са тематични с ефект насочен към детоксикация, 

подхранване на кожата, отслабващо, стягащо или антицелулитно действие. 

Консултантите на Дзен клуб ще Ви помогнат с избора на подходящ за Вашите нужди продукт.

25 мин.    45 лв.

Пилинги и маски за тяло 

Терапии за тяло
Отслабваща и стягаща терапия 

Модерна отслабваща и стягаща терапия за тяло, която видимо намалява обиколките, 

изглажда целулита и стяга тялото. Специфичният масаж в съчетание със зоналните продукти 

за въздействие в специфичните проблемни зони (бедра, ханш, корем, талия, бюст, ръце) 

допринасят за изключителния извайващ ефект на терапията.

80 мин.    159 лв.

Програма Детокс 
Терапията включва пийлинг с морски соли, обвиване с микронизирани морски водорасли 

със 100% естествен произход  и лимфен дренаж, подпомагащ извеждането на токсините 

и свободните радикали от организма. Има подчертан  реминерализиращ, 

антиоксидантен и детоксикиращ ефект.

80 мин.    159 лв.

Луксозни спа ритуали
Романтичен спа суит за двама  

Включва Дзен Спа масаж и ароматно джакузи за двама с плодове и шампанско 

в изисканата атмосфера на ексклузивен ВИП спа апартамент.

90 мин.    289 лв.
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Екзотично Спа пътешествие                                                                                       
Холистичен спа ритуал, предлагащ грижата за  лице с тази за тяло, опияняващи аромати 

и екзотичен масаж. Незабравимо пътуване на сетивата през далечни страни...

Дзен Клуб подбира за Вас уникални ритуали, вдъхновени от чудодейните рецепти 

за красота от Африка, Мароко,Индия, Бали и Полинезия. 

110 мин.    199 лв.

Ухание на Българска Роза                                                                              
Започва с нежно обтриване на тялото с розова вода, следва пилинг, 

подмладяваща маска с екстракт от българска роза 

и масаж с хидрофилния ароматерапевтичен комплекс от розово и бадемово масло. 

Активира обменните и регенеративни процеси, забавя стареенето.  

80 мин.    139 лв.

Козметични терапии за лице
Ритуал на чистотата - почистващ ритуал за мазна кожа 

Съчетанието между ребалансиращи екстракти и алгинатна маска 

регулира мастната секреция, осигурява дълбоко почистващо действие 

и намалява възпаленията, като възстановява здравия и блестящ вид на кожата.

50 мин.    99 лв.

Хидратиращ ритуал „Извор на хидратация”  

50 мин.    99 лв.

Съчетавайки дълбокия хидратиращ ефект на морската вода с детоксикиращото действие 

на микроелементи и морски соли, тази козметична терапия повишава нивата на хидратация 

и възвръща блясъка на кожата. Терапията започва с цялостно почистване на лицето и шята 

и ексфолиация, последвани от релаксиращ мануален масаж. 

Специфичната алгинатна маска с активен хидратиращ серум насища кожата с хидратиращи 

и подхранващи активни съставки с морски произход, като я прави гладка, еластична и ослепителна.

Подхранващ ритуал „Изключителен комфорт”  

50 мин.    99 лв.

Тайната за ефикасността на тази козметична терапия се крие в алгинатната маска, 

която насища кожата с богати на липиди и силно реструктуриращи активни съставки. 

Кожата е истински подхранена и възстановява комфорта си.

„Океан”  

50 мин.    99 лв.

Регенерираща, хидратираща и анти‐стрес козметична терапия 

за мъже с екстракти от сини водорасли.
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360°  регенерираща грижа
Програма КОЛАГЕН  

Тази уникална терапия съчетава два вида колаген, които имат несравнима 

съвместимост с кожата и осигуряват незабавен изглаждащ ефект. Прецизна стимулация 

на кожата посредством специфични масажни техники позволява на клетките да усвоят 

морския колаген, а колагенова маска с чист колаген изпълва фините бръчици и прави кожата 

идеално гладка, хидратирана в дълбочина, еластична и блестяща.

75 мин.    149 лв.

НОВО 
НОВО 
НОВО 

Програма ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА  
Козметичен „филър” за изпълване на бръчките и видимо подмладяване на кожата. 

Специфичният дермостимулиращ масаж в съчетание с хиалуронов филър видимо изглажда кожата, 

а двойната маска с хиалуронова киселина изпълва бръчките и подмладява лицето.

75 мин.    159 лв.

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 – 

хиалуронова 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.    169 лв.

Програма EXCEPTION ULTIME  

75 мин.    229 лв.

Луксозната серия Exception Ultime съчетава най‐ефикасните морски 

активни съставки. За първи път в козметиката се предлага 

козметична терапия, която реактивира клетките, които поддържат 

младостта на кожата за постигане на изключителни регенериращи резултати.

Ориенталски пилинг с кесе 

40 мин.    79 лв.

Традиционна ориенталска процедура за почистване на тялото със специално кесе 

от копринени конци. След затопляне и овлажняване на кожата в турската баня терапевтът 

премахва мъртвите клетки на епидермиса с копринена ръкавица (кесе) за еднократна употреба, 

след което нежно измива с пяна от натурален сапун. Процедурата прави слънчевият загар по‐траен.

Ориенталски процедури 
и спа ритуали в турска баня

Ориенталски пилинг и хамам масаж 

50 мин.    109 лв.

Процедурата включва ориенталски пилинг с кесе, 

измиване и масаж с ароматна пяна от специален натурален сапун.

НОВО 
НОВО 
НОВО 



360°  регенерираща грижа
Програма КОЛАГЕН  

Тази уникална терапия съчетава два вида колаген, които имат несравнима 

съвместимост с кожата и осигуряват незабавен изглаждащ ефект. Прецизна стимулация 

на кожата посредством специфични масажни техники позволява на клетките да усвоят 

морския колаген, а колагенова маска с чист колаген изпълва фините бръчици и прави кожата 

идеално гладка, хидратирана в дълбочина, еластична и блестяща.

75 мин.    149 лв.

НОВО 
НОВО 
НОВО 

Програма ХИАЛУРОНОВА КИСЕЛИНА  
Козметичен „филър” за изпълване на бръчките и видимо подмладяване на кожата. 

Специфичният дермостимулиращ масаж в съчетание с хиалуронов филър видимо изглажда кожата, 

а двойната маска с хиалуронова киселина изпълва бръчките и подмладява лицето.

75 мин.    159 лв.

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 – 

хиалуронова 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.    169 лв.

Програма EXCEPTION ULTIME  

75 мин.    229 лв.

Луксозната серия Exception Ultime съчетава най‐ефикасните морски 

активни съставки. За първи път в козметиката се предлага 

козметична терапия, която реактивира клетките, които поддържат 

младостта на кожата за постигане на изключителни регенериращи резултати.

Ориенталски пилинг с кесе 

40 мин.    79 лв.

Традиционна ориенталска процедура за почистване на тялото със специално кесе 

от копринени конци. След затопляне и овлажняване на кожата в турската баня терапевтът 

премахва мъртвите клетки на епидермиса с копринена ръкавица (кесе) за еднократна употреба, 

след което нежно измива с пяна от натурален сапун. Процедурата прави слънчевият загар по‐траен.

Ориенталски процедури 
и спа ритуали в турска баня

Ориенталски пилинг и хамам масаж 

50 мин.    109 лв.

Процедурата включва ориенталски пилинг с кесе, 

измиване и масаж с ароматна пяна от специален натурален сапун.

НОВО 
НОВО 
НОВО 



Хамам масаж 
Ориенталски масаж в турска баня с ароматна пяна от натурален сапун. 

Комбинацията от масаж и мека топлина релаксира мускулите и подобрява метаболизма.

50 мин.    99 лв.

Маски за тяло в турска баня 
Подбрана от Вас маска за тяло според индивидуалните Ви нужди и последващо пенно измиване. 

Комбинацията с топлина и влажност дава възможност за оптимално въздействие 

на активните компоненти върху кожата. 

25 мин.    55 лв.

Хамам масаж на четири ръце 
Ориенталски масаж с пяна изпълнен синхронно от двама терапевта.

50 мин.    189 лв.

Маракеш Мароко ритуал  
Терапията включва: напарване, ориенталски пилинг със специален черен марокански сапун и кесе, 

маска с мароканска глина и арганово масло и хамам масаж. Ексрактите от евкалипт, кедър, канела, 

маслото от арган и роза правят кожата изключително гладка и копринено мека.

80 мин.    199 лв.

Хидротерапия
Подводен масаж (тангентор) 

Водноструев масаж в терапевтична вана, който се изпълнява от квалифициран терапевт. 

Отпуска мускулите и релаксира нервната система.

25 мин.    45 лв.

Вана Детокс 
Терапевтична вана с продукт ‐ микронизирани морски водорасли 

с детоксикиращо и антиоксидантно въздействие.

25 мин.    35 лв.

Вана Морска лагуна 
Терапевтична вана с ефервесцентна таблетка с висок минерален състав. 

Реминерализиращ ефект!

25 мин.    35 лв.

Вана Клеопатра 
Терапевтична вана с ефервесцентна таблетка с екстракт от Магарешко мляко.

Подхранващ и дълбок хидратиращ ефект!

25 мин.    35 лв.
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