
 

                                                                                                                                  

SPA MENÜ 
 
RÉSZMASSZÁZSAINK 
 
1. HIDRATÁLÓ ARCMASSZÁZS 45’       7.900 Ft  

EXTRA HYALURON            + 2.000 Ft 
A hidratáló arcmasszázs során a bőrszövet vízzel, nedvességgel telítődik. Ez a masszázsfajta segíti az 
elhalt hámsejtek eltávolítását, élénkíti a keringést, feltölti, hidratálja, ezáltal feszesebbé teszi a bőrt. 

 
2. EXPRESS BŐRTÁPLÁLÓ ARCMASSZÁZS 50’     10.500 Ft     

EXTRA HYALURON                          + 2.000 Ft 
Édes feltöltődés az arcnak, édes álom a léleknek. A kezelés során bőrfiatalító olajszérum és       
masszázscukor segítségével egy különleges „lifting” technikát alkalmazva megtornáztatjuk az 
arcizmokat, majd egy rózsás arcpakolással hidratáljuk az arc bőrét, miközben Ön szabadon 
álmodozhat. 

 
3. AZ ÉN HÁTMASSZÁZSOM 25’    7.500 Ft 

Válassza ki a hangulatához passzoló masszázskrémet vagy olajat (lehet natúr, antiallergén 
sárgabarackmagolaj, bőrtápláló kókuszolaj vagy izomlazító gyógynövényes masszázsvaj) és mi a hátát 
igénye szerinti erősségben megmasszírozzuk.  

 
4. FESZÜLTSÉGOLDÓ HÁTTERÁPIA 50’    12.900 Ft 

Izomlazító hátmasszázs feszültségoldó, meleg, ásványi anyag feltöltő vállpakolással, hogy 
megszabaduljon a felesleges terhektől. 

 
5. TALPVITÁL 25’    6.500 Ft 

Pezsdítő radírozás és masszázs a talpaknak, hogy a fellegekben járhasson. 
 

6. IZOMLAZÍTÓ VÉGTAGMASSZÁZS 25’    8.500 Ft    
Combok, lábszárak és karok izomlazító masszázsa, hogy végtagjai „szárnyakat” kapjanak. 

 
7. HÁT&FEJMASSZÁZS 50’    11.900 Ft 

Bőrtápláló hát- és frissítő fejmasszázs, hogy megszabaduljon a mindennapi terhektől és új energiákkal 
töltődjön fel. 

 
8. HÁT&TALPMASSZÁZS 50’    11.900 Ft 

Izomlazító hát- és pezsdítő talpmasszázs, ami mindig jól jön a pörgős hétköznapok után. 
 

  



 

TESTMASSZÁZSAINK 
 
1. BŐRMEGÚJÍTÓ TESTRADÍROZÁS 25’      6.500 Ft 

Szabadítsa meg bőrét az elhalt hámsejtektől, hogy egészségesebb és szebb bőrképe legyen, a      
szaunánkban pedig hatékonyabban méregtelenítsen. A kezelés végén extra hátápolást adunk 
ajándékba. 

 
2. FESZES VONALAK TESTKEZELÉS 50’      13.900 Ft 

Vitaminos, izomlazító hátmasszázs és alakformáló kezelés a csípőnek, fenéknek és a hátsó comboknak 
anyagcsere fokozó méregtelenítéssel. A kezelés során a koffeines, méregtelenítő masszázscukor 
segítségével és egy különleges „lifting” technikát alkalmazva megtornáztatjuk a problémás területeket, 
hogy azok feszesebb formájukat mutathassák a kezelés után.  

 
3. AZ ÉN TESTMASSZÁZSOM 50’       12.900 Ft 

Válassza ki a hangulatához passzoló masszázskrémet vagy olajat (lehet natúr, antiallergén 
sárgabarackmagolaj, bőrtápláló kókuszolaj vagy izomlazító gyógynövényes masszázsvaj) és mi igénye 
szerinti erősségben megmasszírozzuk. 

  
4. ILLATTERÁPIÁS TESTMASSZÁZS 50’      12.900 Ft 

Válassza ki, hogy melyik hangulatnak szeretné átadni magát, mely teljesen körbelengi testmasszázsa 
során. 

 
5. FENG-SHUI TESTMASSZÁZS 50’       13.900 Ft 

Válasszon hangulatának megfelelően az ősi kínai hagyomány 5 alapelemére komponált illatesszencia 
közül és hagyja magát a kezelés során a tűz, a fém, a víz, föld vagy a fa teremtő energiáival feltölteni, 
miközben kívül-belül minden a helyére, újra harmóniába kerül. 

 
6. FÁRADTSÁGŰZŐ MASSZÁZS 45’+5’ pihenés     16.900 Ft 

Különleges pontnyomásos technikával végzett testkezelés, mely során harmonizáljuk a test 
energiaáramlását és serkentjük a nyirokkeringést, a hátra kerülő meleg, ásványi anyag feltöltő 
iszappakolással pedig oldjuk a hátban rejlő feszültséget. 

 
7. TETŐTŐL TALPIG 75’        16.900 Ft 

A teljesség egysége, mely a fej-, az arc-, a test- és a talp masszázsával közérzetét javítja és harmóniába 
hozza az egész testet.  

 
8. HÉVÍZ FEKETE GYÉMÁNTJA 70’+5’ zuhanyzás     16.900 Ft  

Válasszon a hangulatának megfelelő illataink közül, mely testmasszázsa során körbelengi, majd 
merüljön el a hévízi ásványi anyagfeltöltő iszapos testpakolásban miközben talpai felfrissülnek.  

 
9. BŐRREGENERÁLÓ TESTKEZELÉS 75’      16.900 Ft 

Bőrregeneráló testkezelésünk eltávolítja az elhalt hámsejteket, így a bőrt simává és puhává varázsolja. 
A minőségi összetevők javítják a keringést és gyorsítják az anyagcserét, miközben kifejtik hőn áhított 
öregedésgátló és nyugtató hatásukat. 

 


