БЪЛГАРСКИ

Зона за процедури
Един необикновен свят…
Свят на меки звуци, вдъхновяващи аромати и хармония. Това е мястото,
където природата среща красотата и времето спира. Дали ще си подарите
един час следобед или цял ден, бърза моделираща процедура, успокояваща грижа
за лицето или релаксиращ СПА пакет – ще се насладите на лукс и комфорт,
индивидуално внимание, и професионална грижа.
СПА ЗОНА 1
*Кабинет за педикюр
*Кабинет за маникюр
*Кабинет Хидроксор
*6 Кабинета за масаж и козметика
СПА ЗОНА 2 - VIP СПА ЗОНА
*VIP CПА 1
Сарай баня, кръгло джакузи, финландска сауна, зона за релакс, душ
*VIP CПА 2
Сарай баня, овално джакузи, морска маса, зона за релакс
*VIP CПА 3
Кръгло джакузи, душове, зона за релакс
СПА ЗОНА 3
*Кабинет за Шиацу
*Кабинет за Тай-масаж
*Кабинет за Бали-масаж
*Кабинет за Аюрведа
*Кабинет за Юмейхо-терапия
*9 масажни кабинета

Масажи

Kласически масаж

50 мин. / 75 лв.

Частичен масаж

30 мин. / 50 лв.

Частичен масаж

20 мин. / 40 лв.

Терапия ‘Уморени крака’

30 мин. / 55 лв.

Арома масаж /масло по избор/

50 мин. / 80 лв.

Релаксиращ масаж

60 мин. / 85 лв.

Масаж ‘Пирин Голф & Kънтри Клуб’

70 мин. / 105 лв.

Рефлексотерапия

40 мин. / 65 лв.

Масаж на гръб с натурален мед

30 мин. / 60 лв.

Дълбокотъканен масаж

40 мин. / 75 лв.

Антицелулитен масаж

40 мин. / 85 лв.

Антицелулитен масаж /1 зона/

20 мин. / 45 лв.
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СПА Терапии

Терапия ‘Pirin Golf & Country Club’ /за него и за нея/

70 мин. / 120 лв.

Eдна възхитителна бутикова терапия създадена специално за Pirin Golf &
Country Club. Нежен пилинг с ароматен букет от планински билки и етерични
масла от риган и мащерка; подхранваща маска с билки, пчелен мед и етерични
масла от бор и хвойна; и релаксиращ масаж с топли масла от бор и Мащерка.

Терапия ‘Злато и Кехлибар’ /за него и за нея/

60 мин. / 85 лв.

Релаксираща терапия в три стъпки: пилинг с натурален ексфолиант със соли,
масло от Ший, кехлибар и златни частици; маска изработена от Каолин,
която притежава невероятната способност да абсорбира всякакви нечисти
примеси и токсини в кожата, избистря и изглажда текстурата на кожата;
релаксиращ масаж с есенциално масло от кехлибар и златни частици ще
поглезят Вашите сетива. Ароматът на кехлибар е микс от смола, пудра,
сладко, опушено и дървесни нотки, които ще Ви отведат в Ориенталски
сън, а златните частици притежават подмладяващ за кожата ефект и
същевременно деликатно ще накарат кожата Ви да блести.

Терапия ‘Перли и Мускус’ /за него и за нея/

60 мин. / 85 лв.

Релаксираща терапия в три стъпки: пилинг специално разработен за
деликатна и нежна кожа, който нежно ексфолира, подмладява, омекотява
и възстановява естествения блясък и младостта на кожата. Той нежно
ексфолира и отстранява горния слой мъртви клетки, спомага за стимулиране
микроциркулацията на кожата. Маската е изработена от бяла глина, която
има невероятна способност да абсорбира всякакви нечисти примеси и токсини
в кожата - ревитализира кожата, реминерализира, избелва тъмни кожни
петна и избистря тена. Релаксиращ масаж с олио специално разработено
за деликатна и нежна кожа. Деликатен мускусен аромат гали сетивата и
премахва стреса, освежава кожата и я тонизира с деликатен перлен отблясък.
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Терапия ‘Портокал и Канела’ /за него и за нея/

60 мин. / 85 лв.

Релаксираща терапия в три стъпки: пилинг с морски соли, масло от Ший
и етерични масла, които успокояват, изглаждат и енергизират кожата;
маска създадена на базата на бяла глина с добавени екстракт от канела
и натурални масла от гроздови семки, бадем и портокал. Благодарение на
активните съставки и добавените канела и портокал, маската действа
противовъзпалително и антибактериално, предпазва от появата на акне
и раздразнения по кожата. Възвръща естествената еластичност и стяга
кожата. Оставя неустоимо ухание на портокал и канела. Масаж с ароматно
масло, което опиянява сетивата със сладък и пикантен аромат на канела,
последван от вълна от свеж и интензивен топъл портокал.
Терапия ‘Само за мъже’ /за него/

60 мин. / 85 лв.

Терапия в три стъпки, натурален ексфолиращ скраб за тяло специално
разработен с морски соли, масло от Ший (карите) и комбинация от етерични
масла, за успокояване и енергизиране на кожата. Маската е изработена от
каолин или така наречената бяла глина, която има невероятна способност да
абсорбира всякакви нечисти примеси и токсини в кожата. Релаксиращ масаж с
олио специално разработено за мъжката кожа.
Римски масаж с мед и мляко /за него и за нея/

50 мин. / 80 лв.

Масажът с мед и мляко е един ритуал завещан ни от древен Рим, пречиства
организма от токсини и шлаки. Процедурата подобрява метаболизма и
повишава имунитета. След завършването й кожата става сатенено мека, а
Вие се чувствате релаксирани и заредени с енергия.
Щоколадова терапия /за нея/

60 мин. / 95 лв.

Пилинг и масаж със 100% натурален шоколад и билково масло. Доказано е,
че какаото подобрява производството на ендорфин-хормона на щастието.
Подхранва, хидратира и подмладява кожата.
Пилинг с кафе /за него и за нея/

40 мин. / 65 лв.

Кафето може да е вредно, когато го пием, но пък външното му приложение
върху тялото безспорно носи позитиви. Нежната ексфолиация с кафе ще Ви
накара да се радвате на гладка и нежна кожа през цялята година.

Teрапии за лице Аcademie
От 1926 г. насам лабораториите по козметика Academie – Франция усърдно
работят за създаването на оптимално добри продукти, предназначени
да съхранят по-дълго време женската красота. Науката бързо напредва
и големият прогрес днес позволява да се забави стареенето на кожата.
Благодарение на авангардните си технологии и високите познания по
козметика, лабораториите Academie ежегодно създават нови продукти,
богати на активни елементи.
Базова програма почистване

50 мин. / 60 лв.

Базова програма подхранване

50 мин. / 65 лв.

Базова програма хидратация

50 мин. / 70 лв.

Базова програма околоочен контур

30 мин. / 45 лв.
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Natura Bisse

Teрапия с Витамин C /пилинг, маска, вана и масаж/

90 мин. / 150 лв.

„Цитрусов танц за сетивата’’ – изящен ритуал, който възстановява кожата с
всички предимства на витамин C, благодарение на витамините които са
мощни антиоксиданти, неутрализират отрицателното въздействие на
свободните радикали.Тази терапия е перфектният коктейл за възтановяване
на Вашата кожа.

Терапии лице - Natura Bisse
Подмладяваща терапия с колаген и еластин

60 мин. / 120 лв.

Насладете се на тази мощна терапия, която възстановява влажността
и еластичността на кожата, подпомага производството на колаген и
еластин, изглажда бръчките и мимическите линии.
Процедура за лице с Витамин С

60 мин. / 120 лв.

100% чист витамин С облекчава увредената от слънцето кожа и помага
с борбата на стареене. Стимулира производството на колаген, подновява
еластичността на кожата.
Кислородно събуждане

60 мин. / 100 лв.

Перфектна процедура за дехидратирала и старееща кожа, благодарение на
активните съставки, стабилизиран кислороден пероксид, жива вода добита
от синьо-зелено водорасло с високо съдържание на аминокиселени захариди и
микроелементи ще възстановят хидратацията и кожата отново ще заблести.
Терапия за околоочен контур

30 мин. / 60 лв.

Процедура за околоочния контур, чрез мощните съставки на еластин и колаген
премахва тъмните кръгове, торбичките под очите и мимическите линии, има
силно стягащ ефект.

