SPA-ДЕНЬ
Одноденні програми Здоров’я та Задоволення (150 хв.)
Рекомендуємо прогрів тіла в парних і плавання в аквазоні перед початком процедур

Програма

Час,
хв

Базова
програма

Плюс
експрес
догляд за
обличчям**

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2800

3400

NEW! Activ Slim

(чай «Детокс», підводний душ-масаж, обгортання
водоростева мінеральна паста, моделюючий апаратний
масаж Cellutec в поєднанні з ручним. Рекомендований
догляд за обличчям «Абсолютне сяйво»)

Арома-Детокс

(чай «Детокс» , морський пілінг, обгортання
простирадлами, замоченими в розчині морської солі,
ефірного масла евкаліпта, ламінарії, лімфодренажний
масаж, зволоження тіла. Рекомендований догляд
за обличчям Аромапауза)

Морські Водорості Детокс

(чай «Детокс», морський пілінг, водоростеве
обгортання, лімфодренажний масаж тіла.
Рекомендований догляд за обличчям
«Абсолютне сяйво»)

Морські Водорості Схуднення

(чай «Детокс», морський пілінг, обгортання на основі
мінеральної водоростевої пасти, лімфодренажний
масаж тіла. Рекомендований догляд за обличчям
«Абсолютне сяйво»)

Морські Водорості Дренаж

(чай «Детокс», морський пілінг, обгортання на основі
прохолодного водоростевого гелю, лімфодренажний
масаж тіла. Рекомендований догляд за обличчям
«Абсолютне сяйво»)

Морська Грязь і Сіль

(чай «Детокс», обгортання на основі морської грязі
та солі, грязьовий і сольовий пілінг, лімфодренажний
масаж. Рекомендований догляд за обличчям
«Абсолютне сяйво»)

** Під експрес доглядом мається на увазі скорочена версія проведення процедури

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

SPA-ДЕНЬ
ДОГЛЯД І РЕЛАКС:
(Рекомендуємо прогрів тіла в парних
і плавання в аквазоні перед початком процедур)

Програма

Плюс
експрес
догляд за
обличчям**

Час,
хв

Базова
програма

150

2800

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2800

3400

150

2500

120

2000

2600

120

2000

2600

NEW! Занзібар

(пілінг під душем Віші «Занзібар» з морською сіллю
та олією мигдалю і абрикоса, релакс масаж тіла,
голови й обличчя Занзібар , вітамінний коктейль)

Індоокеан

(чай «Релакс», пілінг під душем Віші «Індоокеан», релакс
масаж «Індоокеан», шовкове кремове обгортання.
Рекомендований французький масаж обличчя)

Полінезія

(чай «Релакс», пілінг «Полінезія», гідромасажна ванна
«Води Лагуни», полінезійський масаж, шовкове кремове
обгортання. Рекомендований французький масаж
обличчя)

Шоколадне Задоволення

(чай «Релакс», пілінг горіховий, шоколадне обгортання,
релакс масаж, зволоження шоколадним кремом.
Рекомендований шоколадний догляд
за шкірою обличчя)

Догляд з Оливковим джемом
і Базиліком

(чай «Релакс», лімфодренажний масаж з оливковим
джемом, скрабування з базиліком, обгортання.
Рекомендований французький масаж обличчя)

Балійскій догляд Lulur

(чай «Релакс», пілінг тіла під душем Віші, обгортання на
основі йогурту і фруктів, масаж з елементами аюрведи
«Індоокеан». Рекомендований йогуртовий догляд
за шкірою обличчя)

Антистресовий догляд Kerala

(чай «Релакс», Мандала масаж, енергетичний масаж
обличчя і голови Kerala)

Догляд для майбутніх мам і мам
малюків Beauty Mama

(чай «Релакс», ніжний пілінг з мальвою, м’який і
дбайливий масаж, нанесення крему Beauty Mama.
Рекомендований йогуртовий догляд за обличчям)

Ритуал для чоловіків
Back & Shoulders

(чай «Релакс», аромаскрабування тіла, масаж стоп,
масаж спини і плечей. Рекомендований догляд
за обличчям «Абсолютне сяйво»)

** Під експрес доглядом мається на увазі скорочена версія проведення процедури

Цей буклєт є рекламною продукцією. За необхідності, оригінал меню Вам надасть адміністратор
Ціни дійсні з 03.01.2018 р.
Аквазона, тренажерний зал: понеділок: 15.00-23.00, вівторок-неділя 9.00-23.00

SPA процедури: щодня 9.00-21.00

Діти з 3-х до 12 років допускаються в аквазону в будні дні з 9.00 до 23.00, пт, сб, нд та святкові дні з 9.00 до 18.00

