Ценоразпис
Високоефективни терапии за лице
Терапия BEAUTYGEN, активира „гена на красотата“, 70 мин.

105 лв.

Tерапия TIMELESS, срещу следите на времето, 60 мин.

85 лв.

Хидратираща терапия HYDRO ACTIVE, 70 мин.

65 лв.

Лифтинг терапия за очи ELEMENTS OF NATURE, 30 мин.

35 лв.

Високоефективна терапия SKINJEXION , 75 мин.

150 лв.

Високоефективна терапия MESO-VIT, 75 мин.

130 лв.

Високоефективна терапия OXYGEN PEARLESSENCE, 90 мин.

120 лв.

Високоефективна терапия ENZYMACID, 60 мин.

100 лв.

Апаратни високоефективни процедури
Радиочестотен лифтинг- лице, шия и деколте, 50 мин.
Карта за 6 процедури – 450 лв. Валидност на картата – 60 дни.

90 лв.

Безигленамезотерапия за лице, шия и деколте, 60 мин.
- за чувствителна кожа и свиване на капилярите;
- анти-ейджинг;
- депигментираща;
- лифтинг;
Карта за 5 процедури – 319 лв. Валидност на картата – 45 дни.

75 лв.

ХидродермабразиоAQUA GLO, 60мин.

90лв.

Диамантеномикродермабразио
и кислородна регенерация с Oxy Oasis, 50 мин.

60 лв.

Кислородна мезотерапия Oxy Oasis, 30мин.

30 лв.

Колагенова терапия Pro Beauty, 30 мин.
* Карта за 10 процедури - 220 лв. Валидност на картата – 45 дни.

30 лв.

Фото-подмладяване на лице + лифтинг терапия

120 лв.

Фото лечение на акне + оздравяваща терапия

90 лв.

Фототерапии и Премахване на петна

2 лв./импулс

Фотоепилация
Необходими са поне 8 – 10 процедури по строго определен график за постигане на
желания резултат, като ефекта трае до 4 години при поддръжка.
Горна устна
18 лв.
Брадичка
20 лв.
Бакенбарди
20 лв.
Шия
25 лв.
Подмишници
20 лв.
Ръце 1/2
80 лв.
Линия корем
28 лв.
Бикини линия
45 лв.
Седалище
50 лв.
Интим
70 лв.
Подбедрица
120 лв.
Бедра
150 лв.

Мануални терапии за лице
Anti-age терапия с 30%хиалуронова киселина, 60 мин.

55 лв.

Лифтинг терапия за лице Bioessence Oxygen Lift, 50 мин.

40 лв.

Нежен ензимен пилинг , 60 мин.

45 лв.

Терапия за чувствителна кожа SensitiveOxyCalm, 50 мин.

45 лв.

Терапия за дехидратирана зряла кожа
Bioessence Oxygen Lift, 50 мин.

45 лв.

Оздравяваща терапия Oxygen Acne, 40 мин.

30 лв.

Терапия„Околоочен контур“, 30 мин.

25 лв.

Кислородна терапия за мъже, 60 мин.

40 лв.

„Чаровна мама“ – за бременни и кърмачки, 40 мин.

30 лв.

Масаж на лице, шия и деколте
с масажен гел с хиалуронова киселина, 30 мин.

20 лв.

Добавки:
- кислородна маска – 12 лв.
- кислородна мезотерапия с индивидуална комбинация серуми – 10 лв.
- VMAX маска за лице, 15 мин. – 15 лв.
Спа ритуал за лице Фемина, 50 мин.
Нежна депилация
Зона лице
Мишници
Ръце ½
Цели ръце
Бикини зона
Цял интим
Гърди и корем
Гръб

5 лв.
6 лв.
10лв.
15 лв.
8 лв.
15 лв.
20 лв.
18 лв.

Седалище
Бедра
Подбедрица
Цели крака
Цяло тяло на жени
Цяло тяло на мъже

50 лв.

10 лв.
15 лв.
12 лв.
23 лв.
53 лв.
75 лв.

Оформяне и почистване на вежди
Боядисване на вежди

7лв.
4 лв.

Терапии за тяло и Масажи
Рехабилитационен масаж

50 мин. 40 лв.

90 мин. 72 лв.

Дълбокотъканен / спортен масаж

50 мин. 42 лв.

90 мин. 72 лв.

Релаксиращ класически масаж

50 мин. 35 лв.

90 мин. 72 лв.

Хавайски масаж( Ломи-ломи)
Арома-терапевтичен масаж

60 мин. 48 лв.
50 мин. 45 лв.

90 мин. 75 лв.

Масаж с органични свещи

50 мин. 45 лв.

Масаж „Шоколадова наслада“

50 мин. 45 лв.

Масаж с мед

30 мин. 32 лв.

Аюрведа индийски масаж на глава(антистрес)

30 мин. 30 лв.

Частичен масаж

40 мин. 32 лв.

Масажна яка

20 мин. 20 лв.

Масаж на глава / ходила

20 мин. 20 лв.

Пилинги на тяло
- витализиращ с екстракт от кафе
- енергезиращ плодов
- минерален пилинг с етерични масла

30 мин. 25 лв.
30 мин. 25 лв.
30 мин. 25 лв.

Вана с етерични масла и арома масаж на тяло

70 мин. 56 лв.

Инфрачервена сауна и класически масаж, 40 мин.

70 мин. 42 лв.

Вана с черноморска луга
Ароматна вана джакузи + тангентор
Ароматна вана джакузи

20 мин. 25 лв.
40 мин. 36 лв.
20 мин. 20 лв.

Инфрачервена сауна, индивидуално ползване,
Карта за 5 посещения – 50 лв.
Карта за 10 посещения – 90 лв.
Компания от двама, 30 мин. - 20 лв.
Компания от трима, 30 мин. - 30 лв.
+ фито-арома екстракти или йодирана сол - 2 лв.

30 мин. 12 лв

Солариум + фитнес= перфектен тен и фигура,
Карта за 30 мин. 25 лв.
Карта за 60 мин. 45 лв.

1 мин. 1 лв.

Експресен холивудски спрей-тен
30 лв.
Тен без слънце - това е всичко за което могат да мечтаят любителите на тен.
Само за 10 минути получавате прекрасен тен, който се задържа около 5-7 дни.

Антицелулитни и контуриращи процедури
Комбиниран антицелулитен масаж (мануален + вакуумен)

40+30 мин. 55 лв.

Антицелулитен масаж

40 мин.

Кавитация 2 зони + дрениращ масаж (вакуумен или мануален)

40+30 мин. 95 лв.

Радиочестотен лифтинг на тяло

20 мин.
40 лв.
40 мин.
65 лв.
40+40 мин. 80 лв.
5
50 мин.
0
75 лв.
4
40 мин.
0 40 лв.
5
50 мин.
0
45 лв.
3
30 мин.
0
50 лв.

Радиочестотен лифтинг на тяло + антицелулитен масаж
Неинвазивна мезотерапия за оформяне на силуета
Вакуумно-ролков масаж на тяло

Биостимулация на тяло,
Карта за 45 дни за 10 процедури биостимулация 350 лв.
Ритуали за тяло с обвиване и ампули „Тайните на Египет“
- Хидратиране и стягане на кожата
- Антицелулитни
- Отслабващи
Пакет от 8 терапии - 400 лв.
Терапия за бюст B-natural
Арома хидротерапия в спа капсула

35 лв.

50мин. 60 лв.

4
40мин.
0 40 лв.
3
30мин.
0 15 лв.

- детоксикация
- антицелулитна
- регулиранe на теглото
- анти-стрес
- анти-болка
- релакс
- сън и медитация

Грижа за ръцете и краката
Маникюр с лак
Маникюр без лак

10лв.
8 лв.

Маникюр с гел лак
Сваляне на гел лак
Гел върху естествен нокът
Поддръжка на гел
Изграждане с гел на нокът
Изграждане с гел

20-25 лв.
5 лв.
30лв.
+ 5 лв. обикновен лак; +10 лв. гел лак
20 лв.
+ 5 лв. обикновен лак; +10 лв. гел лак
3лв.
Сваляне на гел
10лв.
50лв.

Педикюр
Спа терапия за ръце

25 лв.
15 лв.

Лакиране

5 лв.

Педикюр с гел лак
Масаж на ръце / крака

30 лв.
10 лв.

Спа-ритуали
Ексклузивно подбрани ритуали, събуждащи усещанията от далечни светове.
Всеки един от тях е наситен с истинска хармония и блаженство.
„Романс“, за двама
Споделено удоволствие – сауна за двама, пилинг и масаж за двама.

120 мин. 140 лв.

„Кадифе“, ритуал за нея
130 мин. 80 лв.
Релакс-масаж на тяло с екстракт от какао, маникюр и кислородна мезотерапия за лице.
„Кадифе“, ритуал за него
Релакс-масаж на тяло, грижа за лицето и маникюр.

120 мин. 80 лв.

„Клеопатра“
90 мин. 70 лв.
Ритуал за императрица - потапяне в хидромасажна вана с мляко и ванилия,
последвано от релаксиращ екзотичен масаж.
Атар от рози/здравец
90 мин. 75 лв.
Луксозна терапия в спа-вана за релаксиране и възстановяване на общия баланс.
Терапията включва хидромасажна вана с аромат, изпълващ тялото и духа с енергия и
хармоничност, масаж на лицето с релаксиращи техники за главата и аромамасаж.

Клубни карти
Сребърна карта – 300 лв.
Картата дава възможност за ползване на процедури по избор на стойност 340 лв. и
бонус – инфрачервена кабина за двама. Валидност на картата 3 месеца.
Златна карта – 500 лв.
Картата дава възможност за ползване на процедури по избор на стойност 600 лв. и
бонус – инфрачервена кабина за двама и маникюр с лак или гел-лак. Валидност на
картата 4 месеца.

