Wellness arc- és testkezeléseink
BIO ARÓNIA ARCMASSZÁZS

40 perc 6 900 Ft

Fiatalító arcmasszázs, amelyben koncentráltan érvényesül a gránátalma, arónia, jázmin antioxidáns
jótékony hatása, valamint a búzavirág hatóanyagainak nyugtató érzete.
HIBISZKUSZ KÉNYEZTETŐ ARCKEZELÉS

70 perc 10 500 Ft

Fiatalító, C-vitaminban gazdag tápláló kezelés, mely koncentrált formában tölti fel a bőrt
antioxidánssal. Varázslatos illatát a jázminnak, gyümölcsösségét a csipkebogyónak köszönheti, mely
itt a Börzsönyben is honos növény.
CSOKI-NARANCS ARC-ÉS TESTKEZELÉS

70 perc 11 500 Ft

Érzékeket felhangoló, intenzív illatélményt nyújtó kényeztetés testnek és léleknek egyaránt.
A csokoládé antioxidáns hatása feszessé és hidratálttá teszi a bőrt, a narancsolaj hangulatjavítóként
fejti ki jótékony hatását.
FLORAL ARC-ÉS TESTRITUÁLÉ

70 perc 11 500 Ft

Egy különleges rituálé, amely minden érzékszervre hat és olyan érzetet kelt, mintha egy virágos
kertben sétálnánk. Testünk bársonyos, élettel teli és feszes állapotba kerül, míg lelkünk kisimulva és
pihenten újjászületik.

Keleti, energetizáló masszázsok
TRADICIONÁLIS THAI MASSZÁZS (olaj nélkül)

60 perc 10 500 Ft

90 perc 12 500 Ft

A tradicionális thai masszázs stílusa (Nepál) közepesen erős és áramló, a nyomó és gyúró mozdulatok
mellett nyújtásokat, végtagi kimozgatásokat és akupresszúrát alkalmaz a test fő energiapályáin. A
thai masszázs tökéletes színtere a gyógyításnak és gyógyulásnak testi és lelki szinten egyaránt.
KELETI RELAX MASSZÁZS (olajjal)

60 perc 10 500 Ft

90 perc 12 500 Ft

Ez a gyógymasszázs forma a keleti gyógymódokhoz igazodva a holisztikus látásmódot képviseli, ezért
az egész testet veszi kezelésbe, így nyújtva teljes testi-lelki felfrissülést az egészségeseknek és a
gyógyulni vágyóknak egyaránt. A keleti masszázs technikák nem csak az izmok gyúrására
hagyatkoznak, hanem a test energiapályáin (meridián vonalakon) végig haladva keletkezett oldják fel
az ott keletkezett blokkokat, feszültségeket.
JAPÁN GYÓGYMASSZÁZS (olaj nélkül)

60 perc 12 500 Ft

Olyan komplex, ízületstimuláló és energetikai elemeket tartalmazó egésztestes masszázs, amelynek
célja a test szimmetriájának és ezzel harmonikus működésének fenntartása vagy visszaállítása. Az
ízületek helyreigazításából, a mély izmok lazításából áll.
Wellness kezeléseinkben a BIOLA natúr- és biokozmetikumok jótékony hatása érvényesül. Arcápoló
és testápoló kezeléseink valamint masszázsaink a felüdülés élményén túl egészségmegőrző hatásúak!

Egészségmegőrző masszázsok
YLANG-YLANG AROMATERÁPIÁS PÁROS MASSZÁZS

60 perc 21 500 Ft

A világ zajától távol teljes elmerülést nyújt a pároknak és az érzékeket felhangoló masszázs világába
repít. Az ylang- és jázmin illóolajok varázslatosan hatnak minden érzékszervünkre.
CSIPKEBOGYÓ AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS

50 perc 9 500 Ft

20 perc 5 500 Ft

A tápláló, harmonizáló és bőrtápláló testmasszázst komplex csipkebogyó kivonatot és görögszéna
olajat tartalmazó fito- és aromaterápiás masszázsolajjal végezzük, amelynek hatóanyagai mérséklik a
bőröregedési folyamatokat.
ROZMARINGOS AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS

50 perc 9 500 Ft

20 perc 5 500 Ft

Komplex fito- és aromaterápiás klasszikus testmasszázs az olivaolaj, rozmaring-, boróka-, és fenyő
gyógynövény illóolajok kombinációjával, amely csökkenti a fáradtságérzetet és jótékonyan hat a vérés nyirokkeringésre.
HERBAVITAL AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS

50 perc 9 500 Ft

20 perc 5 500 Ft

A gyógyító fito masszázst az izmok lazítására és érzékszerveink harmonizálására a jojoba-, szőlőmag-,
tökmagolaj használatával végezzük, antioxidánst és nélkülözhetetlen vitaminokat juttatva a bőrbe.

VIRÁGOS RÉT AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS

50 perc 9 500 Ft

20 perc 5 500 Ft

Az illóolajok belélegzése, valamint a bőrön keresztül történő felszívódása a masszázs során hatnak és
befolyásolják érzelmi világunkat. Célja a test és a lélek megújulása, energetizálása és a stressz
tüneteinek enyhítése.
MENEDZSER MASSZÁZS

50 perc 9 900 Ft

20 perc 6 000 Ft

A kezelés során különböző klasszikus, manuális masszázs technikákat alkalmazunk, melyek a
különböző erősségű érintési ingerek révén különféle hatást gyakorolnak a bőrre és az izomzatra.
FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS

20 perc 4 900 Ft

A frissítő, harmonizáló masszázst szezámmag olaj, körömvirág kivonat és limett illóolajat tartalmazó
olajjal végezzük a talpakon, mely fokozza az anyagcserét, gyulladáscsökkentő hatású és salaktalanít.
TÁPLÁLÓ MASSZÁZS KISMAMÁKNAK

20 perc 5 500 Ft

A jojoba- és szőlőmag olajjal, valamint körömvirág kivonattal végzett nagyon lágy masszázs a 12-36.
hét között biztosítva a terhelt gerinc és hát lazítására, közérzet javítására.
Wellness kezeléseinkben a BIOLA natúr- és biokozmetikumok jótékony hatása érvényesül. Arcápoló
és testápoló kezeléseink valamint masszázsaink a felüdülés élményén túl egészségmegőrző hatásúak!

