AUTORINIAI IR RYTIETIŠKI MASAŽAI
Būtina išankstinė rezervacija arba atliekami tik savaitgaliais.
Ilgamečiai, geriausi Royal SPA terapeutai sukūrė unikalius, tik čia atliekamus SPA ritualus,
kuriuose susilieja įvairios masažo technikos, naudojamos unikalios priemonės, parinkti
muzikos garsai ir specialūs kvapai. Autoriai yra laimėję ne vieną tarptautinį apdovanojimą.

Paslauga

Trukmė

Kaina €

60 min.

50 €

90 min.

65 €

GINTARO DELNUOSE – autorinė SPA terapija
Ši terapija, kurios metu akcentuojamas veidas, kaklas, dekolte rekomenduojama
moterims vertinančioms tik tai, kas natūralu ir iš gamtos. Sąlytis su per daugelį metų
susiformavusiu gintaru leidžia pajusti laiko tėkmės sustojimą, tuo pačiu terapija veikia
holistiškai – atpalaiduoja, padeda sugrįžti į save, atstato veido ovalą, odos
reljefą, pagerina odos būklę, akys tampa išraiškingesnės.––

Atlieka kineziterapeutė-masažuotoja Živilė. 2016 Eurazijos masažo čempionato ir 2016
Europos masažo čempionatų II-os vietos laimėtoja, 2015 Lietuvos masažo čempionato
III-ios vietos laimėtoja.

ŠILKO KELIAS - autorinė SPA terapija
Tai holistinė SPA terapija nuo plaukų iki pirštų galiukų. Šilkas – tai antroji Jūsų oda.
Unikalios procedūros metu sukuriamas apsauginis barjeras, kuris apsaugo odą nuo
aplinkos poveikio. Amino rūgštys atjaunins odos struktūrą, sumažins raukšles,
apsaugos nuo laisvųjų radikalų poveikio dėl ko oda taps jaunesnė, skaistesnė ir lygesnė.
Kviečiame pasinerti į šilko kelio istoriją.

Atlieka kineziterapeutė-masažuotoja Živilė. 2016 Eurazijos masažo čempionato ir 2016
Europos masažo čempionatų II-os vietos laimėtoja, 2015 Lietuvos masažo čempionato
III-ios vietos laimėtoja.
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SUGRĄŽINTI VYRIŠKĄ ENERGIJĄ – autorinė SPA terapija
Išskirtinė terapija vyrams, padėsianti sumažinti stresą, susikaupusią įtampą kūne,
maksimaliai atpalaiduoti viršutinę kūno dalį (pečių juostą, kaklą, galvą), suteikti vidinės
energijos ir atstatyti energetinį balansą, kad vyras būtų energingas kiekvieną dieną. Tai
puiki dovana kiekvienam rūpestingam tėčiui, vyrui, broliui.

60 min.

50 €

60 min.

50 €

40 min.

35 €

*Atlieka masažuotojas Gediminas (2016 m. Europos masažo čempionato dalyvis, 2017 m.
Lietuvos SPA čempionato III vietos laimėtojas).

ROJUS ŽEMĖJE – autorinė SPA terapija
Ramybė, gilus atsipalaidavimas, kai nekamuoja jokie kasdieniai rūpesčiai, esi kupinas
meilės ir spinduliuoji absoliučią harmoniją aplinkai. Bet ar tai įmanoma Žemėje?
Daugumai žmonių įtampa, emociniai išgyvenimai, didelė atsakomybė susikaupia kakle
ir pečių juostoje, sutrinka kraujotaka, dėl to gali pablogėti rega ir klausa, prasidėti galvos
skausmai. Masažo metu atpalaiduojami įsitempę kaklo ir pečių juostos raumenys,
masažuojama galvos dalis pašalina emocinę įtampą, o saulės rezginio masažas suteikia
malonų jausmą, kad rojus Žemėje egzistuoja, tereikia mokėti jį įsileisti.

*Atlieka masažuotojas Gediminas (2016 m. Europos masažo čempionato dalyvis, 2017 m.
Lietuvos SPA čempionato III vietos laimėtojas).

Terapinis juosmens masažas - autorinė SPA terapija
Masažas taikomas esant įtampai, nuovargiui, varginant skausmams juosmens srityje,
taip pat skausmui plintant į apatines galūnes. Masažas gydo juosmens ir kryžmens
osteochondrozę, infekcinės ir toksinės kilmės radikulitą bei pakitusius degeneracinius
slankstelius ir tarpslankstelinius diskus. Masažuojant gerinama kraujo ir limfos apytaka,
mažinami skausmai, stiprinami silpni ir atpalaiduojami įsitempę raumenys. Taip pat dėl
refleksinio poveikio gerinamas nervinių impulsų sklidimas. Dėl to likviduojamas
skausmas apatinėse galūnėse, atkuriamas darbingumas, gerinama savijauta.

*Atlieka masažuotojas Gediminas (2016 m. Europos masažo čempionato dalyvis, 2017 m.
Lietuvos SPA čempionato vietos laimėtojas).
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TEKANTI SAULĖ – autorinė SPA terapija
Rytietiškų kraštų moterys nuo seno garsėja ne tik švytinčia oda, bet ir gebėjimu išsaugoti
savyje moteriškąją energiją, ją skleisti aplinkiniams. Šiuolaikinė emancipuota, skubanti
europietė kartais nebežino, kaip ją susigrąžinti. Todėl šis kelių masažo technikų derinys
yra sukurtas būtent tam, kad bet kuri moteris suprastų, kad pirmiausiai moteriškumo
grožis atsispindi akyse, švytinčioje odoje, atsipalaidavusiuose veido raumenyse,
moteriškai žaviame kūne. Rytietiški kvapai, spalvos ir masažo technikų derinys nuo
pirmų minučių persmelkia rytietišku moteriškos energijos stimuliavimo efektu.

60 min.

50 €

60 min.

45 €

60 min.

50 €

*Atlieka kineziterapeutė masažuotoja Agnė (2017 m. Lietuvos SPA čempionato dalyvė).

Indiškas veido ir galvos refleksoterapinis masažas
Indiškas galvos masažas yra veiksminga gydomoji ir atpalaiduojanti masažo technika.
Šis masažas (hindi kalba jis vadinamas „champi”) indų kultūroje turi gilias ir senas
tradicijas. Indiškas galvos masažas derina įvairias masažo technikas, šiatsu, akupresūrą.
Masažuojamas sprandas, pečiai, kaklas, plaukuotoji galvos dalis bei veidas. Tai
atpalaiduoja šiose zonose susikaupusią įtampą bei atkuria energijos pusiausvyrą.

*Atlieka kineziterapeutas Marius (2015 m. pasaulio SPA čempionas).

Atpalaiduojantis ajurvedinis ABHYANGA kūno masažas
Tai tradicinis indiškas masažas natūraliais šiltais aliejais. Jis harmonizuoja žmogaus
kūną, sielą ir sąmonę, išvalo nuo šlakų ir toksinų bei atjaunina audinių ląsteles, mažina
galvos, sąnarių ir nugaros skausmus, subalansuoja organizmo sistemų veiklą, šalina
stresą, depresiją ir nuovargį. Senovės Indijos šventraščiuose ABHYANGA vadinamas
jaunystės, grožio ir ilgaamžiškumo masažu.

*Atlieka kineziterapeutas Marius (2015 m. pasaulio SPA čempionas).
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Tailandietiškas tradicinis sausas kūno masažas
Rytietiškomis tradicijomis, kurios siekia daugiau nei 2,5 tūkstančius metų, paremtas
tailandietiškas masažas su jogos elementais, energetinių kanalų spaudimu, tempimo
pratimais, suteiks Jūsų kūnui išskirtinių pojūčių. Tailandietiškas tradicinis masažas
atliekamas be aliejaus, klientui vilkint specialią aprangą. Jo metu skatinama kraujo
apytaka, gerėja virškinimas, atpalaiduojamas kūnas, stiprinamas imunitetas, žmogus
tampa lankstesnis. Masažo stiprumas parenkamas pagal kliento fizinę būklę, ypač
rekomenduojamas žmonėms, kurie mėgsta stipresnius, gilesnius masažus.

60 min.

55 €

60 min.

55 €

40 min.

35 €

Tailandietiškas aromaterapinis kūno masažas
Masažo metu naudojami specialūs eteriniai aliejai, patenkantys per odą bei kvėpavimo
takus ir taip atpalaiduojantys raumenis bei gerinantys daugelio organizmo sistemų
veiklą. Masažas teigiamai veikia žmogaus nervų sistemą, mažina stresą, įtampą,
depresiją, gerina nuotaiką, padeda atsipalaiduoti, taip pat gerina apytakos ir apykaitos
procesus, odos būklę, skaido riebalus ir padeda šalinti šlakus.

Tailandietiškas refleksoterapinis pėdų masažas
Tailandietiško pėdų masažo, atliekamo pagal unikalius tailandiečių metodus, pagrindas
yra iš senovės atėjusi tiesa, kad visi kūno organai energijos kanalais yra susieti su tam
tikrais mūsų pėdų taškais. Bioenergetinių taškų stimuliavimas pėdose labai veiksmingas
ir švelnus būdas, stiprinantis sveikatą. Kviečiame pajusti išskirtinį atsipalaidavimo
pojūtį.
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Tailandietiškas giliųjų nugaros audinių masažas
Tai „pirmoji pagalba“ žmonėms, dirbantiems sėdimą darbą, patiriantiems nuolatinę
nervinę įtampą. Tai gilus, stiprus, su aliejumi atliekamas nugaros masažas.
Palengvėjimas ir ramybė ne tik kūnui, bet ir sielai.

40 min.

38 €

20 min.

32 €

Tailandietiškas pečių ir kaklo masažas
Pečių juostos ir kaklo masažas – tai raminančių aromatų, relaksacinės muzikos, ramios
aplinkos ir švelnaus rankų prisilietimo derinys. Šis masažas padeda išsivaduoti nuo
įtampos. Pečių juostos ir kaklo masažas profilaktiškai rekomenduojamas žmonėms,
kurie kenčia skausmą pečių juostos bei kaklo srityse.
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