
BG

ЛозенецЛозенец



Спортен дълбокотъканен масаж                    
Използват се похвати на дълбок мускулен, спортен, съединителнотъканен, миофасциален, 

периостален и мобилизиращ масаж. Ускорява метаболизма, има изразен липолитичен 

ефект, подобрява състоянието на мускулите и ставите. 

Този масаж ще Ви помогне за по-добри резултати в тренировките.

Дзен Спа масаж
Специална селекция от най-добрите масажни системи ломи-ломи, бали, китайски, 

тайландски и калифорнийски масаж в съчетание с екзотични арома масла. 

Изпълнява се персонализирано според индивидуалните нужди и функционално състояние.

Релаксира мускулите, успокоява нервната система, балансира енергийните процеси. 

25 мин.    55 лв. 50 мин.   95 лв.

МАСАЖИ

Лечебен масаж                                                           
Съчетание от класически, рефлекторни и източни масажни техники с подчертан 

терапевтичен ефект, насочен към конкретни проблеми.         

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

Класически масаж                                                            
Създаден на базата на най-добрите европейски школи (шведска, финландска, руска, 

немска и френска), чрез взаимставане на ефективни масажни похвати, съобразени 

с физологичното им въздействие.                  

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.



Спортен дълбокотъканен масаж                    
Използват се похвати на дълбок мускулен, спортен, съединителнотъканен, миофасциален, 

периостален и мобилизиращ масаж. Ускорява метаболизма, има изразен липолитичен 

ефект, подобрява състоянието на мускулите и ставите. 

Този масаж ще Ви помогне за по-добри резултати в тренировките.

Дзен Спа масаж
Специална селекция от най-добрите масажни системи ломи-ломи, бали, китайски, 

тайландски и калифорнийски масаж в съчетание с екзотични арома масла. 

Изпълнява се персонализирано според индивидуалните нужди и функционално състояние.

Релаксира мускулите, успокоява нервната система, балансира енергийните процеси. 

25 мин.    55 лв. 50 мин.   95 лв.

МАСАЖИ

Лечебен масаж                                                           
Съчетание от класически, рефлекторни и източни масажни техники с подчертан 

терапевтичен ефект, насочен към конкретни проблеми.         

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

Класически масаж                                                            
Създаден на базата на най-добрите европейски школи (шведска, финландска, руска, 

немска и френска), чрез взаимставане на ефективни масажни похвати, съобразени 

с физологичното им въздействие.                  

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.



Балийски масаж на четири ръце
Изпълнява се едновременно от двама терапевти. 

Подарете на тялото си това Кралско удоволствие. 

5     190 лв.0 мин.

МАСАЖИ

Индийски масаж на глава                 
Аюрведична система с изключително богатство от техники, повлияващи енергийния 

баланс на организма, насочен към областта на главата, раменете и врата. 

Има изразен ободряващ и релаксиращ ефект.

Антицелулитен масаж                                                               
Този масаж има изразен дрениращ, стимулиращ обмяната и антицелулитен ефект. 

Използват се специално подбрани масла. За по добър ефект се препоръчват 

миминум 5 процедури в съчетание с антицелулитни маски.

Рефлекторен масаж на стъпала                  
Въздействието върху рефлексогенните зони на стъпалата и подбедриците стимулира 

метаболизма, балансира енергийните процеси в организма и оказва благотворно 

въздействие върху всички органи и системи. Извършва се със специални продукти, 

които подобряват лимфния и венозен ток. Премахва чувството за умора в долните крайници. 

25 мин.   55 лв.

45 мин.    83 лв.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

Анти-стрес масаж с ароматна свещ               
Масажните свещи са изцяло натурални. Направени са от чисти есенциални и 

ароматерапевтични масла. Свещ, масажно масло и подхранващ лосион – всичко в едно. 

Ароматерапевтичният им ефект в комбинация с ексклузивния анти-стрес масаж 

ще Ви помогне да възстановите своя баланс.

50 мин.    105 лв.

МАСАЖИ 

Туйна /Традиционен китайски масаж/                                                                   
Лечебна система с вековна традиция, създаденa на базата на философията 

на традиционната китайска медицина, въздействащa върху енергийните процеси 

в човешкия организъм. 

50 мин.    115 лв. 80 мин.   155 лв.

Ломи Ломи /Традиционен хавайски масаж/                                             
Екзотичен хавайски ритуал, наричан още масаж на „любящите ръце“, 

отличаващ се с плавни движения и танцувален ритъм. 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.   

50 мин.    115 лв. 80 мин.    155 лв.

ScenTao масаж с горещи камъни
Масаж с вулканични камъни в съчетание с рефлекторни източни техники и специална 

селекция от ароматни масла с активен комлекс от жен шен, гинко билоба и зелен чай. 

50 мин.    130 лв. 80 мин.    180 лв.



Балийски масаж на четири ръце
Изпълнява се едновременно от двама терапевти. 

Подарете на тялото си това Кралско удоволствие. 

5     190 лв.0 мин.

МАСАЖИ

Индийски масаж на глава                 
Аюрведична система с изключително богатство от техники, повлияващи енергийния 

баланс на организма, насочен към областта на главата, раменете и врата. 

Има изразен ободряващ и релаксиращ ефект.

Антицелулитен масаж                                                               
Този масаж има изразен дрениращ, стимулиращ обмяната и антицелулитен ефект. 

Използват се специално подбрани масла. За по добър ефект се препоръчват 

миминум 5 процедури в съчетание с антицелулитни маски.

Рефлекторен масаж на стъпала                  
Въздействието върху рефлексогенните зони на стъпалата и подбедриците стимулира 

метаболизма, балансира енергийните процеси в организма и оказва благотворно 

въздействие върху всички органи и системи. Извършва се със специални продукти, 

които подобряват лимфния и венозен ток. Премахва чувството за умора в долните крайници. 

25 мин.   55 лв.

45 мин.    83 лв.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

Анти-стрес масаж с ароматна свещ               
Масажните свещи са изцяло натурални. Направени са от чисти есенциални и 

ароматерапевтични масла. Свещ, масажно масло и подхранващ лосион – всичко в едно. 

Ароматерапевтичният им ефект в комбинация с ексклузивния анти-стрес масаж 

ще Ви помогне да възстановите своя баланс.

50 мин.    105 лв.

МАСАЖИ 

Туйна /Традиционен китайски масаж/                                                                   
Лечебна система с вековна традиция, създаденa на базата на философията 

на традиционната китайска медицина, въздействащa върху енергийните процеси 

в човешкия организъм. 

50 мин.    115 лв. 80 мин.   155 лв.

Ломи Ломи /Традиционен хавайски масаж/                                             
Екзотичен хавайски ритуал, наричан още масаж на „любящите ръце“, 

отличаващ се с плавни движения и танцувален ритъм. 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.   

50 мин.    115 лв. 80 мин.    155 лв.

ScenTao масаж с горещи камъни
Масаж с вулканични камъни в съчетание с рефлекторни източни техники и специална 

селекция от ароматни масла с активен комлекс от жен шен, гинко билоба и зелен чай. 

50 мин.    130 лв. 80 мин.    180 лв.



АНТИЦЕЛУЛИТНИ И СКУЛПТУРИРАЩИ ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

Комплексна антицелулитна терапия с лифтинг ефект
Видимо редуцира целулита и намалява задържането на течности. Включва стимулиращ 
пилинг с кафе, ефективен антицелулитен масаж  и антицелулитна маска.
Изключително успешен подбор на активни компоненти – кофеин, бръшлян, екстракт от 
червени водорасли, масло от семената на люти чушки, l-carnitin и есцин.
Тази терапия Ви изпълва с енергия и прави кожата копринено гладка и мека.

80 мин.    165 лв.

Терапия за отслабване и оформяне на силуета 
Специалната селекция от активни съставки в комбинация с ефективен липолитичен 
масаж стимулира метаболизма в тъканите, редуцира мастните депа и оформя силуета.
Има изразен отслабващ и стягащ ефект. 

80 мин.    165 лв.

МАСАЖИ

Лимфен дренаж           

Специализиран мануален масаж за подобряване на лимфния ток.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

МАСАЖИ ЛИЦЕ
Козметичен масаж    

25 мин.    50 лв.

Фитодренаж       

25 мин.    50 лв.

Позволяват лесно отстраняване на мъртвите клетки от епидермиса, подобряват 
кръвообръщението, нежно почистват и подхранват кожата. Направете своя избор на пилинг 
от специалната продуктова  листа на Дзен Спа. Нашите консултанти са на Ваше разположение 
за подробна информация за всички спа продукти в нашия център.

25 мин.    65 лв.

ЕКСФОЛИРАЩИ ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

МАСКИ ЗА ТЯЛО

Дзен Спа подбира за Вас висококачествени маски с ефективни активни комплекси. 
Подсилете въздействието на Вашата спа терапия или масаж. Направете своя избор 
от специалната ни продуктова листа. Нашите консултанти са на Ваше разположение 
за подробна информация за всички спа продукти в нашия център.

25 мин.    65 лв.
Детски масаж с шоколад                                                                         
Изключително подходяща процедура за деца. Подпомага подхранването на кожата. 
Използват се подходящи похвати от класически и детски масаж.

25 мин.    60 лв.



АНТИЦЕЛУЛИТНИ И СКУЛПТУРИРАЩИ ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

Комплексна антицелулитна терапия с лифтинг ефект
Видимо редуцира целулита и намалява задържането на течности. Включва стимулиращ 
пилинг с кафе, ефективен антицелулитен масаж  и антицелулитна маска.
Изключително успешен подбор на активни компоненти – кофеин, бръшлян, екстракт от 
червени водорасли, масло от семената на люти чушки, l-carnitin и есцин.
Тази терапия Ви изпълва с енергия и прави кожата копринено гладка и мека.

80 мин.    165 лв.

Терапия за отслабване и оформяне на силуета 
Специалната селекция от активни съставки в комбинация с ефективен липолитичен 
масаж стимулира метаболизма в тъканите, редуцира мастните депа и оформя силуета.
Има изразен отслабващ и стягащ ефект. 

80 мин.    165 лв.

МАСАЖИ

Лимфен дренаж           

Специализиран мануален масаж за подобряване на лимфния ток.

25 мин.    55 лв. 50 мин.    95 лв.

МАСАЖИ ЛИЦЕ
Козметичен масаж    

25 мин.    50 лв.

Фитодренаж       

25 мин.    50 лв.

Позволяват лесно отстраняване на мъртвите клетки от епидермиса, подобряват 
кръвообръщението, нежно почистват и подхранват кожата. Направете своя избор на пилинг 
от специалната продуктова  листа на Дзен Спа. Нашите консултанти са на Ваше разположение 
за подробна информация за всички спа продукти в нашия център.

25 мин.    65 лв.

ЕКСФОЛИРАЩИ ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

МАСКИ ЗА ТЯЛО

Дзен Спа подбира за Вас висококачествени маски с ефективни активни комплекси. 
Подсилете въздействието на Вашата спа терапия или масаж. Направете своя избор 
от специалната ни продуктова листа. Нашите консултанти са на Ваше разположение 
за подробна информация за всички спа продукти в нашия център.

25 мин.    65 лв.
Детски масаж с шоколад                                                                         
Изключително подходяща процедура за деца. Подпомага подхранването на кожата. 
Използват се подходящи похвати от класически и детски масаж.

25 мин.    60 лв.



Антистрес програма с капките на д-р Бах 
Включва нежен пилинг за тяло, антистрес масаж и капки. Благодарение на специалните 
екстракти, елексирите на д-р Бах оказват благотворно въздействие върху организма, 
намаляват стреса и балансират състоянието.

80 мин.    165 лв.

Реминерализираща терапия с кал от Мъртво море
Терапията включва вулканичен пилинг, маска с кал от Мъртво море и лимфен дренаж. 
Реминерализира организма, подобрява метаболизма на клетките и стимулира 
микроциркулацията. 

80 мин.    165 лв.

Детокс програма  
Включва пилинг с морски соли, обвиване с микронизирани морски водорасли 
със 100% естествен произход и лимфен дренаж със специално масло със зелен чай 
и екстракт от див кестен. Терапия с активен реминерализиращ, антиоксидантен 
и детоксикиращ ефект върху организма.

80 мин.    165 лв.

Апликация на лечебна поморийска кал или луга
Лиманната лечебна кал от дъното на Поморийското езеро е богата на сероводород, 
магнезий, хлориди, калций, калий, натрий, железни съединения, хормони и др. 
Калолечението има доказано противовъзпалително и обезболяващо действие и стимулира 
метаболитните процеси в организма. Лугата екраен продукт от солодобива в Поморийските 
солници с многократно по-голяма концентрация на всички елементи на морската и езерната 
вода. Има противовъзпалително и антисептично действие.

25 мин.    65 лв.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СПА ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

80 мин.    165 лв.

Шоколадов Лукс 

Включва шоколадов пилинг, шоколадова маска и шоколадов масаж. 
С дъх на шоколад и богатсвото от естествени антиоксиданти този ритуал ще насити 
сетивата ви, ще подобри настроението ви и ще направи кожата ви кадифена и уханна.

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.

80 мин.    350 лв.

Екзотично Спа пътешествие                                                                                      
Холистичен спа ритуал, който включва комбинацията от изключителна грижа 

за лице и тяло, опияняващи аромати и екзотичен масаж. Незабравимо пътуване на 

сетивата през далечни страни... Дзен Спа подбира за Вас уникални ритуали, вдъхновени 

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

110 мин.    220 лв.

Източна церемония                                              

Луксозен ритуал от Азия със специалната селекция от ароматни подправки. Уникалният 

анти-стрес комплекс подпомага регенеративните процеси и стимулира кръвния и лимфен 

ток. Включва нежна ексфолиация, масаж с топли вулканични камъни и загряващи торбички 

с ароматно масло от канела и джинджифил и източен рефлекторен масаж на стъпала. 

Открийте Тайнството на Далечния изток. 

110 мин.    220 лв.



Антистрес програма с капките на д-р Бах 
Включва нежен пилинг за тяло, антистрес масаж и капки. Благодарение на специалните 
екстракти, елексирите на д-р Бах оказват благотворно въздействие върху организма, 
намаляват стреса и балансират състоянието.

80 мин.    165 лв.

Реминерализираща терапия с кал от Мъртво море
Терапията включва вулканичен пилинг, маска с кал от Мъртво море и лимфен дренаж. 
Реминерализира организма, подобрява метаболизма на клетките и стимулира 
микроциркулацията. 

80 мин.    165 лв.

Детокс програма  
Включва пилинг с морски соли, обвиване с микронизирани морски водорасли 
със 100% естествен произход и лимфен дренаж със специално масло със зелен чай 
и екстракт от див кестен. Терапия с активен реминерализиращ, антиоксидантен 
и детоксикиращ ефект върху организма.

80 мин.    165 лв.

Апликация на лечебна поморийска кал или луга
Лиманната лечебна кал от дъното на Поморийското езеро е богата на сероводород, 
магнезий, хлориди, калций, калий, натрий, железни съединения, хормони и др. 
Калолечението има доказано противовъзпалително и обезболяващо действие и стимулира 
метаболитните процеси в организма. Лугата екраен продукт от солодобива в Поморийските 
солници с многократно по-голяма концентрация на всички елементи на морската и езерната 
вода. Има противовъзпалително и антисептично действие.

25 мин.    65 лв.

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СПА ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

80 мин.    165 лв.

Шоколадов Лукс 

Включва шоколадов пилинг, шоколадова маска и шоколадов масаж. 
С дъх на шоколад и богатсвото от естествени антиоксиданти този ритуал ще насити 
сетивата ви, ще подобри настроението ви и ще направи кожата ви кадифена и уханна.

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.

80 мин.    350 лв.

Екзотично Спа пътешествие                                                                                      
Холистичен спа ритуал, който включва комбинацията от изключителна грижа 

за лице и тяло, опияняващи аромати и екзотичен масаж. Незабравимо пътуване на 

сетивата през далечни страни... Дзен Спа подбира за Вас уникални ритуали, вдъхновени 

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

110 мин.    220 лв.

Източна церемония                                              

Луксозен ритуал от Азия със специалната селекция от ароматни подправки. Уникалният 

анти-стрес комплекс подпомага регенеративните процеси и стимулира кръвния и лимфен 

ток. Включва нежна ексфолиация, масаж с топли вулканични камъни и загряващи торбички 

с ароматно масло от канела и джинджифил и източен рефлекторен масаж на стъпала. 

Открийте Тайнството на Далечния изток. 

110 мин.    220 лв.



80 мин.    165 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.    

ЛУКСОЗНИ СПА РИТУАЛИ

СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

PURE /Почистваща терапия/ 
Предлага ефективни продукти за борба с проблемната кожа. Активните комплекси 
подтискат бактериалния и гъбичен растеж, подпомага оздравяването на проблемната 
кожа и облекчава възпаленията. 

50 мин.    105 лв.

СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

BALANCE /Терапия за мазна и комбинирана кожа/

Ще матира и балансира Вашата кожа. Почиства порите, овлажнява сухите участъци 

и балансира производството на себума. Придава свеж и младежки вид.

50 мин.    140 лв.

SENSITIVE /Терапия за чувствителна кожа/
Ще осигури успокояващ и омекотяващ ефект. Зачервяването и чувството за обтегнатост 

изчезват. Ултра нежните текстури на тази терапия,базирана на спа термална вода от извора 

Мари Хенриет - гр. Спа, са формулирани с цел да са толерантни и към най-чувствителната кожа.

50 мин.    140 лв.

LIFTING /Лифтинг терапия колаген и хиалурон/
Тази луксозна anti-age терапия тонизира кожата и повишава еластичността й. 

Благодарение на високото съдържание на активни съставки и комбинирането 

на различни похвати, фините бръчки на кожата се изглаждат, а контурите на лицето, 

шията и деколтето се стягат.

50 мин.    165 лв.

HYDRADVANCE /Хидратираща терапия/
Терапия от ново поколение с екстракт от манатарка за моментален ефект. 

Изключително подходяща за суха и чувствителна кожа. 

Регулира водния баланс, хидратира в дълбочина и стимулира синтеза на липиди. 

Трайно намалява неприятното стягане и придава свеж и здрав вид.

50 мин.    140 лв.

80 мин.    165 лв.

Лятно предложение от Bernard Cassiere – Спа коктейл

С дъх на Пиня Колада или Мохито, тази лятна серия ще Ви съблазни с уникалното 

съчетание от кокос и ананас. Отдайте се на доброто настроение и се насладете 

на копринено мека, благоуханна и  безупречна кожа...  

ENERGIE /Енергизираща терапия за подхранване със сибирски жен шен/
Тази уникална терапия e базирана върху магическите съставки на сибирския жен шен. 

Подпомага регенеративните процеси, енергизира и възстановява виталността на кожата.

50 мин.    165 лв.



80 мин.    165 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.    

ЛУКСОЗНИ СПА РИТУАЛИ

СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

PURE /Почистваща терапия/ 
Предлага ефективни продукти за борба с проблемната кожа. Активните комплекси 
подтискат бактериалния и гъбичен растеж, подпомага оздравяването на проблемната 
кожа и облекчава възпаленията. 

50 мин.    105 лв.

СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

BALANCE /Терапия за мазна и комбинирана кожа/

Ще матира и балансира Вашата кожа. Почиства порите, овлажнява сухите участъци 

и балансира производството на себума. Придава свеж и младежки вид.

50 мин.    140 лв.

SENSITIVE /Терапия за чувствителна кожа/
Ще осигури успокояващ и омекотяващ ефект. Зачервяването и чувството за обтегнатост 

изчезват. Ултра нежните текстури на тази терапия,базирана на спа термална вода от извора 

Мари Хенриет - гр. Спа, са формулирани с цел да са толерантни и към най-чувствителната кожа.

50 мин.    140 лв.

LIFTING /Лифтинг терапия колаген и хиалурон/
Тази луксозна anti-age терапия тонизира кожата и повишава еластичността й. 

Благодарение на високото съдържание на активни съставки и комбинирането 

на различни похвати, фините бръчки на кожата се изглаждат, а контурите на лицето, 

шията и деколтето се стягат.

50 мин.    165 лв.

HYDRADVANCE /Хидратираща терапия/
Терапия от ново поколение с екстракт от манатарка за моментален ефект. 

Изключително подходяща за суха и чувствителна кожа. 

Регулира водния баланс, хидратира в дълбочина и стимулира синтеза на липиди. 

Трайно намалява неприятното стягане и придава свеж и здрав вид.

50 мин.    140 лв.

80 мин.    165 лв.

Лятно предложение от Bernard Cassiere – Спа коктейл

С дъх на Пиня Колада или Мохито, тази лятна серия ще Ви съблазни с уникалното 

съчетание от кокос и ананас. Отдайте се на доброто настроение и се насладете 

на копринено мека, благоуханна и  безупречна кожа...  

ENERGIE /Енергизираща терапия за подхранване със сибирски жен шен/
Тази уникална терапия e базирана върху магическите съставки на сибирския жен шен. 

Подпомага регенеративните процеси, енергизира и възстановява виталността на кожата.

50 мин.    165 лв.



СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

ROSE /Подмладяваща терапия с Българска роза и перли/
Съкровище от България с екстракт от уникалната българска роза и перли. 

Активира обменните и регенеративни процеси, забавя стареенето.  

50 мин.    165 лв.

FOR MEN /Специална грижа за мъже/
Създадена в съответствие с особеностите и потребностите на мъжката кожа.

Включва прецизно почистване, персонализирана маска, лифтинг масаж и anti-age серум.

50 мин.    140 лв.

30 мин.    45 лв.

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ

Маска с хума

Дълбокопочистваща маска с прополис

Дълбокопочистваща маска с розмарин

Хидратираща маска с витамини 

Подхранваща маска с невен и колаген

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

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.    65 лв.

Регенерираща терапия за коса и скалп                                                                        
Прекрасна терапия за възстановяване на косата и скалпа, както и при косопад, 

пърхут и себорея. Заздравява косата чрез активна микроциркулация. Стимулира растежа.

20 мин.    40 лв.

Ориенталски пилинг и хамам масаж

Включва ориенталски пилинг с кесе, измиване и масаж с пяна от специален 

натурален сапун. Почувствайте се отново свежи и заредени.

50 мин.     105 лв.

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

Ориенталски пилинг с кесе
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. Прави слънчевия загар по-траен.

40 мин.   65 лв.

Хамам масаж                                                                      
Ориенталски масаж в турска баня с пяна или глина. 

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

50 мин.    95 лв.

Хамам масаж с топъл шоколад                                                                      
Ориенталски масаж с топъл натурален шоколад в турска баня. 

Подобрява настроението, подхранва и омекотява кожата.

50 мин.    95 лв.



СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

ROSE /Подмладяваща терапия с Българска роза и перли/
Съкровище от България с екстракт от уникалната българска роза и перли. 

Активира обменните и регенеративни процеси, забавя стареенето.  

50 мин.    165 лв.

FOR MEN /Специална грижа за мъже/
Създадена в съответствие с особеностите и потребностите на мъжката кожа.

Включва прецизно почистване, персонализирана маска, лифтинг масаж и anti-age серум.

50 мин.    140 лв.

30 мин.    45 лв.

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ

Маска с хума

Дълбокопочистваща маска с прополис

Дълбокопочистваща маска с розмарин

Хидратираща маска с витамини 

Подхранваща маска с невен и колаген

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

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.    65 лв.

Регенерираща терапия за коса и скалп                                                                        
Прекрасна терапия за възстановяване на косата и скалпа, както и при косопад, 

пърхут и себорея. Заздравява косата чрез активна микроциркулация. Стимулира растежа.

20 мин.    40 лв.

Ориенталски пилинг и хамам масаж

Включва ориенталски пилинг с кесе, измиване и масаж с пяна от специален 

натурален сапун. Почувствайте се отново свежи и заредени.

50 мин.     105 лв.

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

Ориенталски пилинг с кесе
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. Прави слънчевия загар по-траен.

40 мин.   65 лв.

Хамам масаж                                                                      
Ориенталски масаж в турска баня с пяна или глина. 

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

50 мин.    95 лв.

Хамам масаж с топъл шоколад                                                                      
Ориенталски масаж с топъл натурален шоколад в турска баня. 

Подобрява настроението, подхранва и омекотява кожата.

50 мин.    95 лв.



Ориенталска Наслада                                                                 

Включва ориенталски пилинг с турско кафе, хамам масаж с топъл шоколад 

и хидратираща маска за лице по избор. 

Отдайте се на изкушението и доставете тази екзотична наслада на душата и тялото си. 

80 мин.    190 лв.

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

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

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

80 мин.    225 лв.

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

Римски масаж с мед и мляко                                                                    
Има изразен детокс ефект, хидратира и успокоява кожата.  

50 мин.    95 лв.

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

50 мин.    160 лв.

Султански Подарък                                                                      

Ексклузивен ритуал, съчетаващ ориенталски пилинг, хамам масаж с ароматна пяна, 

ревитализираща маска с хума за тяло и рефлекторен масаж на стъпала. Потопете се в 

блаженството на Ориента с тази уникална комбинация от чистота, вода, топлина и аромати.

80 мин.    190 лв.

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

Термална зона /включва – басейн, сауна, парна баня, релакс зона/

1 посещение - 30 лв. / 5 посещения - 130 лв. / 10 посещения - 250 лв.

Фитнес / басейн 

ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В SPA ЦЕНТЪРА 

Терапевтична сесия при мускулни и ставни болки                                                       

30 мин.    65 лв.

Кинезио тейп                                                 - 25 лв.

1 посещение - 8 лв. / 5 посещения - 35 лв. / 10 посещения - 60 лв.

Месечен абонамент фитнес - 100 лв.

ЗАНИМАНИЯ

Индивидуални фитнес тренировки + изготвяне на индивидуален хранителен режим

1 посещение - 30 лв. / 5 посещения - 130 лв. / 10 посещения - 250 лв.

Групово занимание Аеробика / Стречинг / Изправителна гимнастика за деца 

1 посещение - 15 лв. / 5 посещения - 60 лв. / 10 посещения - 100 лв. 



Ориенталска Наслада                                                                 

Включва ориенталски пилинг с турско кафе, хамам масаж с топъл шоколад 

и хидратираща маска за лице по избор. 

Отдайте се на изкушението и доставете тази екзотична наслада на душата и тялото си. 

80 мин.    190 лв.

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

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

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

80 мин.    225 лв.

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

Римски масаж с мед и мляко                                                                    
Има изразен детокс ефект, хидратира и успокоява кожата.  

50 мин.    95 лв.

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

50 мин.    160 лв.

Султански Подарък                                                                      

Ексклузивен ритуал, съчетаващ ориенталски пилинг, хамам масаж с ароматна пяна, 

ревитализираща маска с хума за тяло и рефлекторен масаж на стъпала. Потопете се в 

блаженството на Ориента с тази уникална комбинация от чистота, вода, топлина и аромати.

80 мин.    190 лв.

ОРИЕНТАЛСКИ СПА РИТУАЛИ В ТУРСКА БАНЯ

Термална зона /включва – басейн, сауна, парна баня, релакс зона/

1 посещение - 30 лв. / 5 посещения - 130 лв. / 10 посещения - 250 лв.

Фитнес / басейн 

ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В SPA ЦЕНТЪРА 

Терапевтична сесия при мускулни и ставни болки                                                       

30 мин.    65 лв.

Кинезио тейп                                                 - 25 лв.

1 посещение - 8 лв. / 5 посещения - 35 лв. / 10 посещения - 60 лв.

Месечен абонамент фитнес - 100 лв.

ЗАНИМАНИЯ

Индивидуални фитнес тренировки + изготвяне на индивидуален хранителен режим

1 посещение - 30 лв. / 5 посещения - 130 лв. / 10 посещения - 250 лв.

Групово занимание Аеробика / Стречинг / Изправителна гимнастика за деца 

1 посещение - 15 лв. / 5 посещения - 60 лв. / 10 посещения - 100 лв. 
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