ĶERMEŅA MASĀŽAS
KĀ JU MASĀŽA LĪDZ CEĻIEM

KARSTO AKMEŅU MASĀŽA

@ 30 min – 23 EUR

@ 60 min – 50 EUR
@ 90 min – 67 EUR

Masāža palīdz atslābināt nogurušās kājas, mazināt
muskuļu sāpes, uzlabo asinsriti audos un limfas cirkulāciju.

MUGURAS UN KAKLA MASĀŽA
@ 30 min – 30 EUR
Šī masāža ir lieliski piemērota saspringtiem kakla un plecu
muskuļiem. Masāža novērš muskuļu sāpes, tonizē un uzlabo
garastāvokli, kā arī veicina asinscirkulāciju audos, mazina
spriedzi.

Ķermeņa masāža ar karstiem bazalta akmeņiem, kas
mazina saspringumu muskuļos un izvada toksīnus no
organisma. Masāžas rezultātā uzlabojas asins cirkulācija un
šūnu apgāde ar skābekli. Organismā tiek harmonizēta
enerģija un aktivizējas bioķīmiskie procesi.

RELAKSĒJOŠA ĶERMEŅA MASĀŽA AR
SILTU VASKU
@ 60 min – 55 EUR

KLASISKĀ ĶERMEŅA MASĀŽA
@ 60 min – 45 EUR
@ 90 min – 60 EUR
Masāžas laikā tiek pielietotas dažādas tehnikas, kas lieliski
iedarbojas uz organismu, cīnoties ar nogurumu, uzlabojot
asinsriti, kā arī mazinot saspringumu un sāpes muskuļos.

AROMA ĶERMEŅA MASĀŽA
@ 60 min – 47 EUR
Šī masāža stabilizē Jūsu enerģiju, atslābina muskuļus un
uzlabo ādas elastīgumu. Masāža tiek veikta, izmantojot
masāžas eļļu un ēteriskās eļļas pēc speciālista
rekomendācijas vai Jūsu izvēles.

ŠOKOLĀDES MASĀŽA ĶERMENIM
@ 60 min – 50 EUR
Masāžas laikā tiek izmantota dabīgā tumšā šokolāde. Kakao
pupiņu eļļa, lieliski mitrina un baro ādu. Šokolāde - kopj
ādu, atbrīvo no stresa, uzlabo pašsajūtu un veicina
endorfīnu sintēzi.

Īpaša procedūra, kas apvieno sevī gan relaksējošu masāžu,
gan aromterapiju. Masāža tiek veikta ar siltu vaska un eļļas
sveci. Šīs masāžas laikā ķermenis iesilst vairāk, un masāžas
efekts pastiprinās. Masāža lieliski atslābina un noņem
muskuļu saspringumu.

SEJAS PROCEDŪRAS
SEJAS UN DEKOLTĒ MASĀŽA

ANTI-AGE SEJAS PROCEDŪRA

@ 30 min – 25 EUR

@ 60 min – 50 EUR

Maiga, relaksējoša masāža stimulē asinsriti un apgādā seju,
un dekoltē zonu ar skābekli. Procedūrā ietilpst saudzīga
sejas ādas attīrīšana. Masāžu veic ar īpašu modelējošu gēlu.

Procedūrā ietilpst - sejas masāža ar īpašiem masāžas
paņēmieniem un kosmētiskajiem līdzekļiem, kas palīdz ādai
atgūt tvirtumu un izstrādāt kolagēnu, āda būs tonizēta un
dabīgi mirdzoša. Procedūrā ietilpst - sejas un dekoltē ādas
attīrīšana, maigs pīlings, sejas masāža, liftinga sejas maska
un maska ādai ap acīm, seruma un krēma uzklāšana.

EKSPRESS PROCEDŪRA SEJAI
@ 30 min – 40 EUR
Procedūra normalizē ādas mitruma līmeni, baro ādu un
atjauno tās dabisko mirdzumu. Procedūrā ietilpst - sejas
ādas attīrīšana, pīlings, maska un katram ādas tipam
speciāli piemērota krēma uzklāšana.

DZIĻĀ SEJAS TĪRĪŠANA
@ 60 min – 43 EUR
Procedūra dziļi tīra, savelk poras un harmonizē sejas ādu.
Tas padara sejas ādu veselīgu, attīrītu un atjauno sejas ādas
mirdzumu. Procedūrā ietilpst - sejas un dekoltē zonas
attīrīšana, maigs pīlings, manuāla poru tīrīšana, speciāli
piemeklēta maska un krēma uzklāšana.

NOMIERINOŠA PROCEDŪRA
JŪTĪGAI SEJAS ĀDAI
@ 60 min – 53 EUR
Procedūras kopjošs komplekss novērš jūtīgas ādas
problēmas un atjauno to, uzlabo ādas tvirtumu, saglabā
dabisko mitruma līmeni. Procedūrā ietilpst sejas ādas un
dekoltē zonas attīrīšana, maigs pīlings, sejas masāža,
nomierinoša maska, seruma un piemērota krēma uzklāšana
sejas ādai.

ĶERMEŅA PROCEDŪRAS
MUGURAS PĪLINGS UN MASĀŽA
@ 40 min – 35 EUR
Procedūra, kas īpaši piemērota muguras kopšanai. Pīlings
attīra ādu, uzlabo tās tekstūru un veicina asinsriti, kā arī
atslābina muskuļus. Jūras sāls, normalizē vielmaiņu un šūnu
darbību.

PĪLINGA MASĀŽA VISAM ĶERMENIM
@ 30 min – 42 EUR
Pīlings maigi attīra ādu no atmirušajām šūnām un
netīrumiem, veicina asins cirkulāciju un normalizē
vielmaiņu ādas šūnās. Pīlings tiek veikts ar jūras sāls
maisījumu un izvada no šūnām toksīnus, normalizējot to
darbību. Jūsu āda būs veselīga, gluda un maiga. Pīlings tiek
veikts ar masāžas paņēmieniem.

BAROJOŠA MEDUS PROCEDŪRA
@ 70 min – 55 EUR
Procedūra tiek veikta ar dabīgo ziedu medu, tā uzlabo ādas
tekstūru un asins cirkulāciju. Dabīgais medus izvada
toksīnus no organisma un baro ādas šūnas, paaugstina
tonusu un stiprina veselību. Sākotnēji tiek veikts visa
ķermeņa pīlings ar jūras sāls maisījumu, procedūru noslēdz
visa ķermeņa ietīšana ziedu medus maskā.

ĶERMEŅA PĪLINGS UN IETĪŠANA,
IZMANTOJOT DZĒRVEŅU MASKU
@ 80 min – 65 EUR
Atjaunojoša un tonizējoša procedūra ar naturālo dzērveņu
masku, kas ir paredzēta īpašai ādas attīrīšanai,
mitrināšanai un atjaunošanai. Dzērveņu maskas sastāvā ir
augļskābes, A, B, E un K vitamīnu komplekss un
minerālvielas. Papildus ietīšanas laikā Jūs varat izbaudīt
sejas masāžu un dzērveņu masku vai galvas masāžu.

ĶERMEŅA IETĪŠANA AR DABĪGO
ŠOKOLĀDI
@ 80 min – 68 EUR
Šokolāde ir zināma kā lielisks stresa noņēmējs, kā arī
barojošd un enerģiju sniedzošs produkts. Šajā procedūrā ir
iekļauts visa ķermeņa šokolādes pīlings un ietīšana ar tumšo
dabīgo šokolādi. Āda kļūst maiga, gluda un samtaina.
Procedūras laikā Jūs varat pēc izvēles izbaudīt galvas vai
sejas masāžu. Šī procedūra brīnišķīgi relaksē un noņem
stresu.

DUBĻU PROCEDŪRA VISAM ĶERMENIM
@ 80 min – 68 EUR
Šajā procedūrā ir iekļauta drenāžas dubļu maska visam
ķermenim, kura apgādā organismu ar minerālvielām un
noņem saspringumu. Tiek veikts visa ķermeņa pīlings ar
jūras sāls un eļļas maisījumu. Papildus šajā procedūrā
ietilpst galvas masāža.

SPA RITUĀLI
ĶERMEŅA PĪLINGS UN IETĪŠANA,
IZMANTOJOT ĶIRŠU MASKU
@ 90 min – 70 EUR
Ķiršu procedūra iedarbojas uz cilvēka organismu, garīgi
atbrīvo un stiprina, tā uzlabo asinsriti un produktos esošais
kālijs, mazina ķermeņa apjomu, jo izvada no organisma
lieko šķidrumu. Veicina ādas atjaunošanās procesus, ilgstoši
mitrina un baro ādu. Procedūrā ietilpst visa ķermeņa pīlings
ar ķiršu aromāta skurbi, pēc tam tiek uzklāta ķiršu masāžas
putu maska un veikta ķermeņa masāža. Papildus ķermeņa
masāžai tiek veikta ķermeņa ietīšana. Ietīšanas laikā Jūs
varat izbaudīt sejas masāžu un ķiršu masku vai galvas
masāžu.

RELAKSĒJOŠS SPA RITUĀLS
@ 90 min – 70 EUR

PROCEDŪRAS ROKĀM
UN KĀ JĀM
MANIKĪRS (BEZ NAGU LAKOŠANAS)
@ 45 min – 15 EUR
Procedūrā ir iekļauta nagu formas veidošana, kutikulas
apstrāde un roku krēma uzklāšana.

SPA MANIKĪRS (BEZ NAGU LAKOŠANAS)
@ 75 min – 28 EUR
Šajā procedūrā ir iekļauta silta eļļas vanniņa rokām, nagu
formas veidošana, kutikulas apstrāde, roku pīlings ar
masāžas kustībām un mitrinoša vai barojoša maska.
Procedūras nobeigumā ir relaksējoša roku masāža. Pēc
procedūras Jūsu rokas būs maigas un āda īpaši gluda un
kopta.

PEDIKĪRS (BEZ NAGU LAKOŠANAS)
@ 45 min – 30 EUR

Procedūra ietilpst - relaksējoša aroma ķermeņa masāža,
skurbis un mitrinoša maska rokām, ekspess sejas procedūra
vai sejas un dekoltē masāža.

Procedūra ar kāju vanniņu, kas mīkstina ādu un sagatavo
apstrādei nagus un kutikulu. Tiek veikta pēdu apstrāde un
ar masāžas kustībām tiek uzklāts kāju krēms. Šīs
procedūras rezultātā Jūs gūsiet koptus nagus un pēdu ādu.

SPA PEDIKĪRS (BEZ NAGU LAKOŠANAS)
@ 75 min – 43 EUR
Procedūra ar aromatizētu vanniņu kājām, kas mīkstina ādu
un sagatavo apstrādei nagus un kutikulu. Tiek veikta pēdu
apstrāde, pēdu pīlings, maska un atslābinoša pēdu masāža.
Šī procedūra atbrīvo Jūsu kājas no saspringuma un
noguruma, Jūs gūsiet viegluma un svaiguma sajūtu, koptus
nagus un pēdu ādu.

PARAFĪNA VANNIŅA ROKĀM VAI KĀ JĀM
@ 20 min – 8 EUR
Šī procedūra ideāli kopj un baro dehidrētu ādu. Parafīna
vanniņa ir lielisks papildinājums manikīram vai pedikīram.

NAGU PĀRKLĀŠANA

VAKSĀCIJA SIEVIETĒM

NAGU LAKAS UZKLĀŠANA

VIRSLŪPA

@ 15 min – 7 EUR

@ 20 min – 7 EUR

GĒLA LAKAS NOŅEMŠANA

PADUSES

@ 20 min – 5 EUR

@ 30 min – 11 EUR

GĒLA LAKAS UZKLĀŠANA

ROKAS LĪDZ ELKOŅIEM

@ 60 min – 15 EUR

@ 30 min – 11 EUR

ROKAS VISĀ GARUMĀ

CITAS PROCEDŪRAS

@ 60 min – 21 EUR

KĀ JAS LĪDZ CEĻIEM
UZACU KOREKCIJA
@ 20 min – 7 EUR

UZACU KRĀSOŠANA
@ 20 min – 10 EUR

SKROPSTU KRĀSOŠANA
@ 20 min – 10 EUR

@ 30 min – 17 EUR

KĀ JAS VISĀ GARUMĀ
@ 60 min – 26 EUR

