Wellness arc- és testkezeléseink
BIO ARÓNIA ARCMASSZÁZS

50 perc 7 000 Ft

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

50 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.
BODY LIMOS MARINOS

50 perc 6 000 Ft

Alakformáló, méregtelenítő, salaktalanító valamint cellulit kezelésekhez. 100%-os
természetes tengeri algák, tengeri sók, és tengeri iszap keveréke. A szövetek mikrocirkulációjában fontos szerepe van, ezért a cellulit kezelések egyik legfontosabb hatóanyaga.
Méregteleníti és salaktalanítja a szöveteket.
BODY MARIN PEEL

50 perc 6 000 Ft

Mélytisztító hatású, eltávolítja az elhalt hámsejteket. Vitalizálja és ásványi anyagokkal látja el
a bőrt.
RITEX GYÓGYPAKOLÁS

25 perc 4 000 Ft

Derék, hát, váll, izomfájdalmak kezelésére fájdalomcsillapító és izomlazító gyógypakolás.

Előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás a recepción, illetve „0”-ás melléken.

Egészségmegőrző masszázsok
NYUGALOM SZIGETE PÁROS MASSZÁZS

50 perc 22 000 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.
ROZMARINGOS AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS

50 perc 10 000 Ft / 25 perc 6 000 Ft

Komplex növényi és aromaterápiás klasszikus testmasszázs az olívaolaj, rozmaring-, boróka-,
és fenyő gyógynövény illóolajok kombinációjával, mely csökkenti a fáradtságérzetet és
jótékonyan hat a vér és nyirokkeringésre.
HERBAVITAL AROMATERÁPIÁS MASSZÁZS

50 perc 10 000 Ft / 25 perc 6 000 Ft

A gyógyító növényi 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 10 000 Ft / 25 perc 6 000 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 11 000 Ft / 25 perc 6 500 Ft

A kezelés során különböző manuális masszázstechnikákat alkalmazunk, amelyek a különböző
erősségű érintési ingerek révén különféle hatást gyakorolnak a bőrre és az izomzatra.
FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS

25 perc 5 000 Ft

A limett olajjal történő nyomkodás, erőteljes simogatás gyógyít, csillapít, serkent és old
egyszerre. Kezelés után a testünk ellazul, járásunk rugalmassá, könnyeddé válik.
TÁPLÁLÓ MASSZÁZS KISMAMÁKNAK

25 perc 6 000 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.
JUNIOR MASSZÁZS

25 perc 4 000 Ft

A gyerekeknek is jár a kényeztetés különböző illóolajokkal. A gyermekek masszírozása
alapvetően fontos testi és lelki fejlődésükhöz.

Előzetes bejelentkezés és időpontfoglalás a recepción, illetve „0”-ás melléken.

