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SEJAS KOPŠANAS 
PROCEDŪRAS

SEJAS ĀDAS TĪRĪŠANA (AR ENZĪMU 

PĪLINGU) UN MASĀŽA  
@ 30 min - 45 EUR

Reģenerējoša sejas procedūra ar dabiskajiem fermentiem – 

enzīmiem, atjauno, mitrina un bagātina sejas ādu.

SEJAS UN DEKOLTĒ ĀDAS TĪRĪŠANA 

(AR ENZĪMU PĪLINGU) UN MASĀŽA
@ 30 min – 55 EUR

Ideāla procedūra sevis palutināšanai, procedūras galvenā 

sastāvdaļa dabīgie fermenti – enzīmi atjauno, attīra, tonizē 

un bagātina sejas ādu un dekoltē zonu.

KOSMĒTISKA SEJAS MASKA     
@ 30 min – 35 EUR

Procedūra piedāvā sejas masku ar liftingu, kas sniedz 

attīrošu, barojošu vai mitrinošu efektu. Procedūra 

nodrošina mitruma noturību sejas ādā, padara ādu tvirtu 

un izlīdzina grumbas. Mēs palīdzēsim Jums izvēlēties 

vispiemērotāko sejas masku Jūsu ādas tipam.

NOMIERINOŠA PROCEDŪRA 

JUTĪGAI ĀDAI  
@ 80 min – 80 EUR

Nesāpīga tūlītējas iedarbības procedūra, kas noņem 

atmirušās ādas šūnas, nomierina dehidrētu un jutīgu ādu, 

atjauno PH balansu, attīra un aizver poras, kā arī nodrošina 

maksimālu mitruma noturību ādas iekšienē.

MANDEĻU PĪLINGS (TIKAI RUDENS UN 

PAVASARA SEZONĀS)  
@ 45 min – 80 EUR

Sagatavo sejas ādu vasaras, vai ziemas sezonai ar 

ekskluzīvo mandeļu skābes pīlingu. Viens no labākajiem 

pīlinga veidiem, maigi attīra ādu no pinnēm un 

atmirušajām daļiņām. Veicot procedūras kursa veidā, 

samazina grumbas un novērš pigmentāciju.



RELAKSĒJOŠĀ PILNA ĶERMEŅA 

MASĀŽA  
@ 60 min – 60 EUR

@ 90 min – 85 EUR

Efektīva masāža ķermeņa relaksācijai, muskuļu saspringuma 

noņemšanai un asinsrites uzlabošanai.

TONIZĒJOŠĀ PILNA ĶERMEŅA MASĀŽA 
@ 60 min – 60 EUR

@ 90 min – 85 EUR

Masāža, kas uzmundrina un tonizē ķermeni. Novērš nogurumu 

un atjauno spēkus veiksmīgai darba nedēļai, aktīvai atpūtai vai, 

lai sagatavotu Jūs veiksmīgam vakara pasākumam. 

PĒDU MASĀŽA  
@ 30 min – 38 EUR

Efektīva metode ātrai ķermeņa emocionālai atslābināšanai un 

muskuļu sasprindzinājuma noņemšanai. Stimulējot pēdas ar 

akupunktūras metodi, tiek uzlabota iekšējo orgānu darbība.

ANTICELULĪTA ĶERMEŅA MASĀŽA  
@ 30 min – 40 EUR

@ 40 min – 55 EUR

Masāža ir paredzēta kājām un sēžamvietas zonai. Masāža 

stimulē asinsriti, uzlabo limfas cirkulāciju, vielmaiņu un ādas 

tonusu, kā arī ir lielisks veids cīņā pret celulītu.

AROMA PILNA ĶERMEŅA MASĀŽA 

VISAM ĶERMENIM    
@ 60 min – 60 EUR

@ 90 min – 85 EUR

Procedūra uzlabo pašsajūtu un lieliski atslābina ķermeni un 

garu. Procedūrā  iekļautā aromterapija nodrošina ātru ēterisko 

eļļu iekļūšanu limfātiskajā un nervu sistēmā, kā arī uzlabo 

elpošanas ceļu veselību.
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ĶERMENA 
MASĀŽAS 

KLASISKĀ ĶERMEŅA MASĀŽA   
@ 60 min – 60 EUR

@ 90 min – 80 EUR

Masāžas laikā tiek pielietotas dažādas tehnikas, kuras 

lieliski iedarbojas uz organismu. Procedūra lieliski likvidē 

nogurumu, uzlabo asinsriti, kā arī mazina saspringumu un 

sāpes muskuļos.

MUGURAS KLASISKĀ MASĀŽA   
@ 30 min – 38 EUR

@ 40 min – 45 EUR

@ 60 min – 60 EUR

Procedūras laikā tiek izmasēta visa mugura, no kakla zonas 

līdz pat sēžas muskuļiem. Masāža lieliski atslābina savilktus 

muskuļus, sniedz labsajūtu un nomierina.
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ĶERMEŅA 
PROCEDŪRAS
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ŠOKOLĀDES MASĀŽA AR PĪLINGU 
@ 30 min – 38 EUR

@ 60 min – 70 EUR

Izbaudiet šokolādi bez kalorijām. Tonizē un attīra ādu, 

padarot to gludāku, samtaināku un elastīgāku. Procedūras 

laikā ķermenis uzņem daudz vertīgu vitamīnu.

KLASISKAIS PĪLINGS 
@ 30 min – 38 EUR

Pīlinga procedūra pilnībā attīra ādu, izmantojot klasiskās 

pīlinga metodes. Pīlings palīdz attīrīt poras, palīdz ādai labāk 

uzņemt vitamīnus un citas vērtīgas vielas, atjauno sejas ādu, 

uzlabo sejas kolorītu un izlīdzina grumbiņas.

MEDUS-MANDEĻU IETĪŠANA 
@ 80 min – 80 EUR

Šī procedūra aktivizē medus bioloģiskās vielas, kuras attīra 

un atjauno ādu, padarot to maigu un veselīgu. Savukārt 

mandeļu sastāvā esošā skābe maigi attīra ādu, padarot to 

tvirtu un elastīgu.

IETĪŠANA AR MINERĀLĀM DŪŅĀM 

UN JŪRAS SĀLI
@ 80 min – 80 EUR

Procedūra bagātina organismu ar minerālvielām no okeāna 

dzelmes, kuras noņem saspringumu, kā arī dod mundrumu. 

Jūras sāls skrubis perfekti attīra ādu.



PROCEDŪRAS 
VĪRIEŠIEM

CITAS 
PROCEDŪRAS

ALUS MASĀŽA AR KARSTAJIEM 

AKMEŅIEM    
@ 60 min – 65 EUR

@ 90 min – 85 EUR

Siltuma un alus dziednieciskais spēks ir bijis pazīstams jau 

gadsimtiem ilgi, kas apvieno masāžu ar karstajiem akmeņiem un 

relaksējošo alus iedarbību. Ideāla dāvana vīrietim.

MANIKĪRS VĪRIEŠIEM (BEZ NAGU LAKAS)  
@ 45 min – 30 EUR

Klasisks vīriešu manikīrs, kas iekļauj sevī īpašas masāžas 

tehnikas, roku mitrināšanu ar krēmu un nagu pulēšanu.
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SPA MANIKĪRS DETOX
@ 60 min – 45 EUR

Attīrošs klasisks manikīrs ar nagu vīlēšanu, lakošanu, kā arī 
ādas mitrināšana ar parafīna cimdu palīdzību.

NAGU LAKAS UZKLĀŠANA
@ 20 min – 15 EUR

GELISH / SHELLAC MANIKĪRS
@ 80 min – 50 EUR

Profesionāls manikīrs ar Gelish / Shellac tipa laku, procedūrā 
izmanto balto mālu masku. Cenā ir iekļauta arī vecās lakas 
noņemšana.

GELISH / SHELLAC PEDIKĪRS
@ 80 min – 55 EUR

Profesionāls pedikīrs ar Gelish / Shellac tipa laku, procedūrā 
izmanto balto mālu - Kaolīna masku. Cenā ir iekļauta vecās 
lakas noņemšana.

GELISH / SHELLAC LAKAS 
NOŅEMŠANA
@ 20 min – 15 EUR

AUTOIEDEGUMA PROCEDŪRA 
ĶERMENIM UN SEJAI 
(BEZ SAULES-BEZ RISKA)
@ 40 min – 65 EUR

Procedūra, kuras pamatā ir tonējošā krēma uzklāšana uz visa 
ķermeņa ar masāžas funkciju. Mitrina un bagātina ādu ar 
vitamīniem, bronzas toņa iedegums saglabājas pāris nedēļas.

MANIKĪRS 
(BEZ NAGU LAKAS UZKLĀŠANAS)
@ 45 min – 30 EUR

Klasisks manikīrs, iekļaujot krēma uzklāšanu, roku mitrināšanu 
un nagu pulēšanu.

CITAS 
PROCEDŪRAS



CITAS 
PROCEDŪRAS

MATU ZONAS MASĀŽA AR 
DARVONSAL
@ 7 min – 15 EUR

Matu un galvas ādas maiga masāža ar speciālu ierīci – 
darvonsālu, kura Jūs relaksēs un ļaus aizmirst dienas stresu 
un nogurumu. Ideāla masāža pēc produktīvas darba dienas.

MATU ZONAS MASĀŽA DETOX AR 
JŪRAS SĀLI UN LAVANDAS ZIEDŪDENI
@ 10 min – 15 EUR

Dziļi attīra galvas ādu un matu zonu. Jūras sāls kalpo kā 
viegls skrubis galvas zonas attīrīšanai , bet lavandas 
ziedūdens mīkstina, attauko, kā arī atjauno matu struktūru 
un to saknes. 

TONIZĒJOŠĀ PROCEDŪRA AP ACĪM - 
MASĀŽA UN KALOGĒNA MASKA 
(COLLAGEN CRYSTAL EYE MASK)
@ 20 min – 25 EUR

Procedūra, kura novērsīs tumšos lokus un pietūkumu. 
Masāža nomierinās, bet maska novērsīs grumbiņas un 
dabīgi mitrinās ādu ap acīm.

UZACU KRĀSOŠANA
@ 30 min – 20 EUR

SKROPSTU KRĀSOŠANA
@ 30 min – 15 EUR

DEPILĀCIJA PADUSĒM 
@ 25 min – 25 EUR

DEPILĀCIJA BIKINI ZONĀ 
@ 30 min – 30 EUR
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KOMPLEKSS I
@ 90 min – 115 EUR

Muguras pīlings

Muguras masāža 

Galvas masāža 

Klasiskā sejas masāža

Darvonsal

KOMPLEKSS II

@ 120 min – 178 EUR

Ķermeņa pīlings

Ķermeņa masāža 

Ķermeņa ietīšana ar losjonu 

Sejas masāža + attīrīšana

Dekoltē masāža + attīrīšana

Kosmētiskā maska sejai (ietīšanas procedūras laikā)

Darvonsal

KOMPLEKSS III

@ 120 min – 148 EUR

Ķermeņa pīlings

Ķermeņa masāža

Sejas masāža + attīrīšana 

Kosmētiskā maska sejai

Darvonsal

KOMPLEKSS IV

@ 90 min – 100 EUR

Ķermeņa pīlings  

Ķermeņa masāža 

Pēdu vai roku masāža 

Pēdu vai roku maska

Darvonsal

PROCEDŪRU 
KOMPLEKSI


