SPA PROCEDŪROS NĖŠČIOSIOMS IR VAIKAMS
Procedūros nėščiosioms

Trukmė

Kaina €

Sunkumas kojose, jų tinimas, diskomfortas pečių zonoje – tai dažniausi nusiskundimai
laukiantis. Lėtas ir lengvas pasyvių judesių masažas atpalaiduoja raumenis, sumažina
įtampą, sumažina patinimus ir raumenų skausmus. Suteikite sau lengvumo pojūtį ir
jauskitės energinga.

50 min.

38 €

50 min.

38 €

Besilaukianti moteris kaip žydinčios gėlės pumpuras – gražiausias gamtos stebuklas.
Palepinkite save procedūra veidui pagal odos tipą, kurią sudaro: veido odos valymas,
detoksikavimas, atpalaiduojamasis veido masažas, veido kaukė, rankų masažas ir
pajuskite ypatingą savo grožio galią.

50 min.

40 €

*Procedūros, atliekamos vaikams nuo 7 iki 14 m.

Trukmė

Kaina €

15 min.

9€

LINKSMOJI FĖJA

ATSIPALAIDAVUSI FĖJA
Leiskite Jumis pasirūpinti taip, kad pasijustumėte kaip ant debesies. Limfodrenažinis
kojų masažas leis atsikratyti slegiančio sunkumo pojūčio kojose, o ypatingas veido
masažas leis visiškai atsipalaiduoti.

GRAŽIOJI FĖJA

Perlinė vonia „Maudynės šokolade“
Maloni, jauki, šilta ir šokoladu kvepianti vonia ramina, atpalaiduoja, o burbuliukai
švelniai masažuoja odą.
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Natūrali vaistažolių vonia „Miško pasaka“
Įvairių vaistinių žolių mišinys – tarsi panirimas į vasaros pievą, skleidžiančią visą
lietuviškų kvapų puokštę. Aromatinga, maloni, šilta vonia tinka jautriems, neramiems,
nuolatos išsiblaškiusiems vaikams.

Kūno šveitimas „Saldi pagunda“
Kūno šveitimas švelniais masažo judesiais su natūraliu apelsinų kvapo aliejumi
atpalaiduoja ir švelnina odą, pašalina negyvas odos ląsteles.

Jaunatvinius spuogus mažinanti veido procedūra „Švari oda“
Paauglių veido odai skirta valomoji ir gražinamoji procedūra veiksmingai pagerina
kraujotaką, odos spalva tampa gražesnė, sureguliuojama riebalinių liaukų veikla.

Gydomasis nugaros masažas
Šis nugaros masažas atpalaiduoja įtemptus nugaros, kaklo, pečių juostos raumenis,
gerina kraujotaką, pašalina įtampą. Atsižvelgiant į vaiko fizinę-funkcinę būklę.

15 min.

9€

20 min.

15 €

40 min.

30 €

20 min.

15 €

40 min.

25 €

15 min.

4€

30 min.

4€

Gydomasis kūno masažas
Atpalaiduojamasis masažas yra puiki profilaktinė priemonė stiprinti imunitetą, gerinti
organizmo būklę, aktyvinti kraujotaką, atpalaiduoti raumenis, nuraminti, pagerinti
psichinę ir emocinę būklę.

Vaistažolių inhaliacija
Tai gydymas šiltais ar karštais garais, prisotintais lakiosiomis aromatinėmis
gydomosiomis medžiagomis. Garuose esančios gydomosios medžiagos patenka į
kvėpavimo takų gleivinę ir atlieka gydomąjį poveikį

HALOTERAPIJA (druskų kambarys)
Naudinga plaučių, kvėpavimo takų ligų profilaktikai, kvėpavimo takų higienai, virusinių
infekcinių ir peršalimų ligų profilaktikai, alerginių susirgimų profilaktikai, kvėpavimo
takams valyti nuo atmosferos užterštumo, tabako dūmų, odos susirgimams gydyti, odos
ligų profilaktikai, širdies bei kraujagyslių ligų profilaktikai, vegetatyvinės nervų sistemos
harmonizavimui, imuninės sistemos stiprinimui, psichinei ir emocinei būklei gerinti.
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