SPA RITUALAI VIENAM/DVIEM
Paslauga

Trukmė

Kaina €

20 min.

15 €

45 min.

38 €

40 min.

35 €

PLAŠTAKŲ TERAPIJA – drėkinanti kokono procedūra
Plaštakos iš pradžių paruošiamos drėkinančiu matinio efekto losjonu, tada
įmasažuojamos kremu sausai, jautriai odai. Tuomet dedama šildanti kokono
putų kaukė ir įmasažuojami kokono likučiai.

GROŽIO PASLAPTIS – veido ir plaštakų terapija
Nepamirškite ir rankų odos. Kol veido oda mėgausis kauke, Jūsų rankas
palepinsime drėkinančia kokono procedūra. Pasimėgausite jauninančia SYIS
veido procedūra su gyvatės nuodais (demakiažas, veido odos šveitimas, kaukė,
paakių kremas, veido kremas). Ir žinoma, ypatingoji drėkinanti kokono
procedūra rankoms (plaštakų odos šveitimas, kremas, kokono kaukė).

LENGVUMAS – kojų puoselėjimo terapija
Lengvumo pojūtis nuo pirštų galiukų iki galvos. Šilti aromaterapiniai aliejai
atpalaiduos, pamaitins ir puoselės kojų ir pėdų odą, sužadins lengvumo ir gaivos
pojūtį. Šis jausmas išliks ilgam ir norėsis jį kartoti dar ne kartą.

MERABA – klasikinė hamamo terapija
Kūno šveitimas Kese pirštine, muilo putų masažas, kūno įmasažavimas aliejumi
leidžia pasijusti lyg būtum prie šiltos jūros ir mėgautumeisi švaria ir glotnia oda.
Švariai nušveista ir pamaitinta oda tiesiog švyti, apima prabangos pojūtis ir
laisvės jausmas, kuriais norisi mėgautis kuo ilgiau.
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60 min.

Vienam - 42 €
Dviem - 72 €

GOJE MORE – tradicinis marokietiškas hamamas
Giliai valantis juodojo muilo putų masažas, kūno šveitimas Kese pirštine,
detoksikuojamoji kūno kaukė su gasulo moliu, viso kūno įmasažavimas
aromaterapiniu aliejumi. Kiekvienas, pabandęs šį prausimosi ritualą, ilgai
džiaugiasi tobulai nušveista oda, švaros pojūčiu, užgimusiu gyvenimo
džiaugsmu bei laisvės ir laimės jausmu.

80 min.

VYTAUTAS – atstatomoji terapija nugarai
Nuo per greito gyvenimo tempo, susikaupusių rūpesčių daugeliui skauda
nugarą. Šioje terapijoje kūno šveitimas ruduoju cukrumi, klasikinis gydomasis
nugaros masažas bei purvo kaukė nugarai atpalaiduoja įsitempusius nugaros
raumenis, sugrąžina lengvumo pojūtį.

80 min.

Vienam - 62 €
Dviem - 92 €

Vienam - 60 €
Dviem - 115 €

BIRUTĖ – energizuojanti terapija
Gintaro terapija prieš daugelį metų mėgavosi Lietuvos bajoraitės. Tai ritualas,
kuris buvo aprašytas senuosiuose rašytiniuose šaltiniuose. Kūno šveitimas su
gintaro dulkėmis, klasikinis kūno masažas bei gintaro arbata po terapijos leis
pasijusti tikromis šių laikų bajoraitėmis.

80 min.

Vienam - 60 €
Dviem - 115 €

ŽALIA KAVA – tonizuojanti terapija
Šokolado sudėtyje yra apie 300 įvairių žmogaus organizmui naudingų
medžiagų, įskaitant dopaminą ir seratoniną, skatinantį „laimės hormono“
išskyrimą. Kūno šveitimas su kava ir šokoladu ramina nervų sistemą, skatina
kraujotaką, atpalaiduoja įsitempusius raumenis, mažina nerimą, stresą, gerina
nuotaiką. Atpalaiduojantis kūno masažas su individualiai parenkamu aliejumi
suteikia pilnavertį gyvenimo džiaugsmą.
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80 min.

Vienam - 60 €
Dviem - 115 €

SVEIKUOLIS – sveikatinanti terapija pagal S. Kneipą
Senuosiuose vienuolio Sebastiano Kneipo aprašuose rastas ritualas – terapija
tiems, kurie nori išlikti sveiki kuo ilgiau. Kūno šveitimas Kneipo žolelėmis
skatina organizmo kraujotaką, šiltų žolelių aliejumi masažuojamas kūnas
atsipalaiduoja, veido ir skalpo masažas mažina susikaupusią įtampą, o šilta
vonia veikia raminančiai. .

100 min.

Vienam - 65 €
Dviem - 118 €

IN/JAN – harmonizuojanti terapija
Subalansuota moteriška ir vyriška energija kūne yra visko pagrindas. Tik
harmonija su savo kūnu galima pasiekti aukščiausių tikslų gyvenime. Šios
terapijos metu Jums bus atliktas kūno šveitimas, harmonizuojantis kūno
masažas. Moteris mėgausis drėkinančia dumblių kauke veidui, o vyras – šilto
purvo aplikacija nugarai. Po terapijos belieka mėgautis visapusiška harmonija.

100 min.

Vienam - 68 €
Dviem - 120 €

SPANGUOLIŲ ŠOKIS – vitaminizuojanti terapija
Spanguolėse gausu vitamino C, vitaminų: B1, B2, E, P; mineralų: magnio, fosforo,
kalcio, kalio, jodo, geležies, vario, mangano. Natūralios vaisių rūgštys, taip pat
beta karotinas ir kofermentas Q10 intensyviai jaunina odą ir puoselėja ją,
suteikdamas itin patrauklų sveikos odos atspalvį. Terapijos metu bus atliktas
kūno šveitimas šviežių spanguolių šveitikliu, energizuojantis kūno masažas,
įmasažuojama kūno kaukė su spanguolėmis bei pėdų masažas. Vitaminų juk
niekada nebūna per daug!

100 min.

Vienam - 68 €
Dviem - 120 €

KARALIŠKAS ATOKVĖPIS – prabangi ROYAL SPA terapija
Tai rytietiškas prisilietimas – prabangus ir šildantis. Kūno šveitimas su
rytietišku prabangiu šveitikliu stimuliuoja medžiagų apykaitą, gerina
kraujotaką, atpalaiduojamasis kūno masažas su prabangia 24 karatų aukso
kauke kūnui bei šiatsu pėdų masažas atgaivins jausmus, giliai atpalaiduos,
puoselės odos grožį ir jaunystę. Dar ilgai džiaugsitės terapijos poveikiu: giliai
sudrėkinta, pamaitinta, itin kvapnia oda, sužadintais jausmais, laimės pojūčiu.
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100 min.

Vienam - 70 €
Dviem - 130 €

