
trukmė 
min.

kaina 
€

20 15

20 20

20 29

Perlinė vonia  „Maudynės šokolade“  

Kūno įvyniojimas „Vitaminų SPA“ 

Atpalaiduojantis nugaros masažas 

Atpalaiduojantis kūno masažas 40 39

KŪNO PUOSELĖJIMO RITUALAI HAMAME 
*Prieš kūno ritualus hamame

rekomenduojame 15-20 min. sušilti pirtyje

Klasikinis hamamo ritualas  „Meraba” 
(šveitimas Kese pirštine, atpalaiduojantis 
kūno masažas su muilo putomis, kūno 
įaliejavimas) 

vienam
dviem

60
60

69

119

Hamamo ritualas  „Marokas” 
(kūno įmasažavimas su Alepo muilu ir 
šveitimas su Kese pirštine, raudonojo molio 
kaukė kūnui, kūno įaliejavimas)

vienam
dviem 80

80 79
139

20 19

20 19

20 19

VANDENS PROCEDŪROS

Perlinė vonia  „Mineralų šaltinis“ 

Raminanti vonia su vaistažolių ekstraktu 

Maitinanti odą vonia „Pieno SPA“

Povandeninis  masažas 20 29

KŪNO ŠVEITIMAI trukmė 
min.

kaina 
€

Tonizuojantis kūno šveitimas su spanguolėmis 

Detoksikuojantis kūno šveitimas su kanapėmis 

Maitinantis, drėkinantis kūno šveitimas su 
žolelėmis

20 29

KŪNO ĮVYNIOJIMAI

Tonizuojantis įvyniojimas su spanguolėmis

Detoksikuojantis įvyniojimas su kanapėmis 

Maitinantis, drėkinantis įvyniojimas su 
žolelėmis

Mineralizuojantis įvyniojimas su purvu - 
sapropeliu

30 35

KITOS PROCEDŪROS

20 15Purvo aplikacija

Kojų limfodrenažinis masažas su aparatu

30

25

10 5Vaistažolių inhaliacija 

Haloterapija 30 7

VISAS PROCEDŪRAS
REKOMENDUOJAME UŽSISAKYTI

IŠ ANKSTO

      +370 319 62030        info@royal-spa.lt

Atsisakius procedūros likus mažiau nei 3 val. iki paskirto 
laiko, Jūs įsipareigojate sumokėti visą paslaugos kainą.

Royal SPA Residence pasilieka teisę keisti kainas ir sąlygas.

www.royal-spa.lt

30

12

20

20

29

29

30

30

30

35

35

35

Relaksacinė garsų terapija

PROCEDŪROS VAIKAMS

Kainos galioja nuo 2023 m. kovo 01 d.



KŪNO MASAŽAI trukmė 
min.

kaina 
€

Klasikinis viso kūno masažas 60 59

Klasikinis nugaros masažas 30 39

Klasikinis kūno dalių masažas 
(pasirinktinai: kaklo-pečių, kojų, rankų)

30 39

Antistresinis nugaros masažas 30 39

60 65
60 65
60 65

30 39 

Antistresinis kūno masažas 

Limfodrenažinis kūno masažas 

Aromaterapinis kūno masažas  

Kūno masažas su šiltais akmenimis 

Shiatsu veido, galvos ir kaklo, pečių  

juostos masažas

Shiatsu pėdų ir plaštakų masažas 

Indiškas galvos ir kaklo pečių juostos 

masažas 

Atpalaiduojantis pėdų masažas

30 39

VEIDO MASAŽAI

30 39

60 55

Klasikinis veido masažas 

Stangrinamasis veido masažas 

Kobido veido masažas 60 65

VEIDO PROCEDŪROS IR RITUALAI trukmė 
min.

kaina 
€

60

60

Alginatinės kaukės procedūra su klasikiniu 
veido masažu

60 79Detoksikuojanti, oksigenuojanti veido 
procedūra - GUINOT

Odą atgaivinanti procedūra su 
drėkinamuoju šveitimu - GUINOT

89

Priešraukšlinis, skaistinamasis veido, kaklo ir 
dekoltė ritualas - GUINOT

60 99 

Drėkinamasis, maitinamasis veido, kaklo ir 
rankų ritualas - COMFORT ZONE 60 79

Ritualas jautriai veido, kaklo ir rankų odai 
- COMFORT ZONE

60 79

Jauninantis, skaistinantis Baltųjų perlų ir 
deimantų ritualas veidui, kaklui ir dekoltė 
- GEMOLOGY

60 89

Valomoji, balansuojanti veido procedūra su 
ultragarsiniu veido valymu - GUINOT

30 35

RANKŲ IR PĖDŲ PROCEDŪROS 

Drėkinamoji procedūra rankoms - 
ALESSANDRO kosmetika

30 30

Jauninanti procedūra rankoms - 
ALESSANDRO kosmetika

30 30

Parafino vonelė rankoms 20 15

KŪNO PUOSELĖJIMO RITUALAI IR PROCEDŪROS

trukmė 
min.

kaina 
€

Ritualas pagal S.Kneipp‘ą „Sveikuolis”
(mineralizuojanti vonia, kūno šveitimas su 
žolelėmis, klasikinis kūno masažas, žolelių 
kaukė kūnui, atpalaiduojantis galvos 
masažas)

100 119

Ritualas „Sveika nugara”
(mineralizuojanti vonia, klasikinis nugaros 
masažas, gydomojo purvo aplikacija 
nugarai, gydomojo tepalo įmasažavimas)

100 119

SPA ritualas „Detoksikuokis” (kūno šveitimas 
ir įvyniojimas su kanapėmis, atpalaiduojantis 
kūno ir galvos masažas)

80 109

Detoksikuojanti, limfodrenažinė, maitinamoji 
procedūra  „Imperatoriškasis sodas” - 
MANSARD kosmetika 
(drenuojantis kūno šveitimas, limfodrena- 
žinis masažas, detoksikuojantis įvyniojimas, 
įmasažavimas maitinamuoju pieneliu)

80 109

„Lengvumas” - limfodrenažinis kojų masažas, 
atpalaiduojantis rankų ir pečių juostos 
masažas

50 49

„Lepūnėlė” - limfodrenažinis kojų masažas, 
atpalaiduojantis kaklo pečių ir veido masažas

50 49

„Mamytės grožiui” - atpalaiduojantis veido 
masažas, alginatinė veido kaukė 50 59

Alginatinės kaukės procedūra veidui

79

60 59

30 39

30 35

50 59

Drėkinamoji procedūra pėdoms - 
ALESSANDRO kosmetika

30 30

Parafino vonelė pėdoms 20 15

120 129

80 79

KŪNO PUOSELĖJIMO RITUALAI IR PROCEDŪROS

Mineralizuojantis, odą maitinantis ir 
drėkinantis ritualas „Spanguolių sapnas”
(kūno šveitimas ir įvyniojimas su 
spanguolėmis, atpalaiduojantis kūno ir 
galvos masažas)

Anticeliulitinė, liekninamoji procedūra  
„Brazilijos ritmu” - MANSARD kosmetika
(probleminių kūno vietų (pilvo ir kojų) 
šveitimas ir liekninamoji kaukė, anticeliulitinis 
masažas, atpalaiduojantis plaštakų masažas, 
kūno įmasažavimas pieneliu)

100 129

Stangrinamoji, maitinamoji procedūra kūnui 
„Prancūzijos Rivjera” - MANSARD kosmetika
(stangrinamasis, liekninamasis  kūno 
šveitimas ir įvyniojimas, atpalaiduojantis 
kūno ir galvos masažas, įmasažavimas 
maitinamuoju pieneliu) 

PROCEDŪROS NĖŠČIOSIOMS




