
€267 / 2 Persoane / 2 Nopți

Tariful include:  

La alegere dintre:

Cazare în cameră Dublă 
Mic dejun
2 proceduri SPA / cameră / sejur

Escape

        Gomaj / 15 min - by THALGO. Exfolierea este una dintre cele mai importante etape din tratamentul cosmetic. O exfoliere 
corectă înlătură în mod eficace impuritățile datorate metabolismului pielii, poluării și asigură un aspect sănătos și agreabil 
epidermei.

        Masaj Anticelulitic / 30 min - by THALGO. Acest tip de masaj se efectuează local, în zonele afectate. Efectul este 
reducerea aspectului de coajă de portocală, se îmbunătățește suplețea și elasticitatea pielii, se activează circulația sângelui.   

        Tratament minifacial de întreţinere & hidratare / 30 min Source Marine - by THALGO
Pentru toate persoanele cu ten deshidratat care este aspru la atingere. 
Rezultate: Chiar de la prima aplicare pielea își recapătă prospețimea. 

       Reflexoterapie / 30 min - Reflexoterapia este componenta reflexologiei care se ocupă de tratamentul prin masaj al 
punctelor reflexe diagnosticate ca fiind sensibile – adică dureroase. Masajul se practică într-o ordine care ține seama de ecoul 
biologic al fiecărui organ reprezentat. Prin masaj se facilitează circulația sangvină, „impunând” accelerarea transportului 
toxinelor spre organele de eliminare sau de detoxifiere. Această procedură îmbunătățește starea de sănătate generală. 
Reflexoterapia plantară este recomandată și pentru lipsa de toxicitate a tratamentului. 

        Stress Relief Massage / 30 min - by AFRODITA. Masaj de relaxare, decontractare, care se execută în sensul circulației 
sangvine de retur. Pornește de la tălpi și se termină cu regiunea capului, insistând pe zonele unde sunt depistate contracturi. 
*Această procedură se efectuază cu ulei cu aromă de struguri, Melissa, lemongrass, orange sau migdale.

        Head & Neck Massage / 30 min - by AFRODITA. Acest masaj segmentar se adresează zonei cervicale și scalpului. Este un 
masaj de relaxare și detensionare, special folosit pentru eliberarea durerilor acumulate în zona capului și a gâtului.
*Această procedură se efectuază cu ulei cu aromă de struguri, Melissa, lemongrass, orange sau migdale.


