
BEAUTY & THERAPY
MENÜ

TOVÁBBI MASSZÁZS AJÁNLATOK
Relaxációs arc- és fej masszázs  
Krém nélkül, gyengéd, simító és nyomó mozdulatokkal masszírozzuk át az arcot 
a homloktól az állcsúcsig, amelyet a fül és a hajas fejbőr követ. A kezelés során 
tökéletes ellazulásban részesülünk, gondolataink, érzéseink megnyugszanak. 
Ezt a fajta masszázsunkat kismamák is igénybe vehetik.
Kezelési idő: 20 perc 3 500 Ft

Talpmasszázs  
A frissítő talpmasszázs regenerálásra, ellazulásra alkalmas. Fáradtság és levert-
ség esetén javítja a hangulatot, felfrissíti a vérkeringést. A kezelés után úgy érez-
zük, mintha hatalmas súlyoktól szabadultunk volna meg, járásunk rugalmassá, 
könnyeddé válik.
Kezelési idő: 20 perc 3 500 Ft

Gyermek masszázs  
A gyerekeknek is jár egy kis kényeztetés. 8-12 éves korig várjuk szeretettel a 
frissülni vágyókat.
Kezelési idő: 20 perc 3 500 Ft

Masszázsok erősségi fokozatai:
  gyenge      közepes      erős

MANIKŰR-PEDIKŰR
MANIKŰR
Klasszikus manikűr  2 500 Ft 

Japán manikűr  2 500 Ft 

Spa manikűr (Cuccio Naturalé)  4 500 Ft 

Spa manikűr + paraffin  7 000 Ft 

Luxus manikűr (Christian Dior)  5 500 Ft 

Paraffinos kézápolás  3 500 Ft 

Lakkozás  1 000 Ft 

Gel&lakk  3 800 Ft 

Manikűr + gel&lakk  5 800 Ft

PEDIKŰR
Esztétikai pedikűr  3 500 Ft 

Spa pedikűr (Cuccio Naturalé)  5 500 Ft 

Spa pedikűr + paraffin  7 000 Ft 

Luxus pedikűr (Christian Dior)  8 500 Ft 

Lakkozás  1 000 Ft 

Gel&lakk  3 500 Ft 

Pedikűr + gel&lakk  5 800 Ft 

Pedi gel  3 600 Ft

MŰKÖRÖM
Épített gel  6 000 Ft 

Tip gel  6 000 Ft 

Műköröm töltés  5 000 Ft 

Saját köröm megerősítése  5 000 Ft 

Swarovski kő  200 Ft 

Szintbecsiszolás + fényezés  2 500 Ft

  600  600



MASSZÁZS AJÁNLATOK
Medical masszázs  
A masszázs az egyik legősibb módszer, a betegségek megelőzésére és gyógyí-
tására. Az orvosi masszázs során is e fogások segítségével végzik a gyógyító 
célú kezeléseket a mozgásszervi megbetegedésekben. Különleges technikával 
a gyógymasszőr elősegíti az izomcsomók oldását, letapadt, kötött izmok la-
zítását. Ülő munkát végző vagy erős masszázst igénylő vendégeink számára 
javasoljuk.
Kezelési idő: 25 perc 4 500 Ft
 50 perc 7 900 Ft

Classic masszázs  
A svéd masszázs fogásaival végzett, közepes erősségű masszázs. A nyuga-
ti technikával masszírozott területeken javul a sejtek anyagcseréje, élénkül a 
vér- és nyirokkeringés. Regenerálódnak, lazábbá válnak a feszülő, merev izmok. 
Javasoljuk azoknak, akik még nem voltak ezelőtt masszírozva, vagy nem igé-
nyelnek erős masszázst.
Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Aromaterápia
Már az ókori kultúrákban is korán felismerték, hogy a természetes növényi ere-
detű illóolajok nem csak a testi fájdalom hatékony gyógyítói, hanem a lelkiál-
lapotra is jótékony hatással vannak. A növényi illóolajok gyógynövényekből és 
kizárólag természetes alapanyagokból készülnek. Az illóolajok jótékony hatása 
kiterjed a különböző bőrproblémákra, lelkiállapotra, de relaxálásra és frissítésre 
is alkalmasak.

Kakaóvajas csokiálom masszázs  
Kakaóvajat tartalmazó krémmel végzett kezelés. Puhítja, hidratálja, selymesen 
bársonyossá és rugalmassá teszi a bőrt. A csoki endorfintermelésre gyakorolt 
hatása bőrön keresztül is érezhető, így nem csak a testet, a lelket is regenerálja.
Kezelési idő: 25 perc 4 500 Ft
 50 perc 7 900 Ft

Vanília-jázmin masszázs  
Édeskés illatú, aromás masszázs. A masszázskrémben lévő selyemprotein előse-
gíti a bőr nedvességtartalmának szabályozását, növeli a bőr feszességét. Jázmin 
olajat tartalmaz, amit az „olajok királya” néven ismerünk. Vanília tartalmának 
köszönhetően stresszoldó, nyugtató, hidratáló és bőrfiatalító hatású.
Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Kókuszvarázs masszázs  
Bőrpuhító, tápláló masszázs aromaterápiás hatással és mámorító kókusz illattal. 
Elősegíti a relaxációt és az ellazulást, harmóniát kelt. Tápláló, zsíros krém kakaó-
vajjal és E-vitaminnal. Érzékeny bőrűeknek is ajánljuk.
Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Trópusi masszázs  
Ananász és barbadoszi cseresznye kivonatot tartalmazó masszázskrémmel vég-
zett testkezelés. Feszesíti és vitalizálja a száraz vagy öregedő bőrt. Magas E és 
C-vitamin tartalmú, így frissítő, élénkítő hatású. Rugalmasító, hatékony zsírbon-
tó és bőrfeszesítő, ezáltal jó kiegészítője a narancsőr elleni küzdelemnek.
Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Lendület aromamasszázs  
A svédmasszázs technikájával végzett kezelés során borsmenta és rozmaring 
illóolajat alkalmazunk melyek együttesen fejtik ki hatásukat, ezáltal felüdülés 
az igénybevett izmok számára. A borsmenta tonizáló hatású, enyhíti az izom-
fájdalmakat, megnyugtatja, hűsíti a napon leégett bőrt. A rozmaring élénkíti a 
vérkeringést, enyhíti az ízületi gyulladások fájdalmát és duzzanatait, oldja az 
izomgörcsöket, jót tesz a megrándult ízületeknek.
Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Egzotikus gyümölcsös aromamasszázs  
A svédmasszázs technikájával végzett kezelés mangó vagy édes maracuja illatú 
masszázsolajjal választható.

-
lyának megőrzését, ezáltal öregedésgátló hatása van. Argánolaj és e-vitamin 
tartalmának köszönhetően puhává varázsolja a bőrt.

-
járul a teljes ellazuláshoz az aromaterápiás masszázs során.

Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Szőlőmagolajos aromamasszázs  
A szőlő az egyik legtermészetesebb gyógyír szépségre, egészségre egyaránt. 
Illata belélegezve a lélekre is jótékony hatással bír. E-vitaminban különösen gaz-
dag, ami gyulladáscsökkentő hatású. Képes regenerálni a szövetekben lévő kol-
lagént, ezáltal bőre rugalmasabbá válik.
Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Relax masszázs  
A svédmasszázs technikájával végzett kezelés során levendula illóolajat alkal-

révén bőrnyugtató hatású. Közérzetjavító, elősegíti a pihentető alvást, oldja a 
feszültséget, a lehangoltságot. Nyugtalanság, enyhe alvási zavarok esetén kitű-
nő választás. Azok számára is megfelelő, akiknek egészségügyi okok miatt nem 
javasolt az erős masszázs (csontritkulás, 2. fokú visszér…stb.)
Kezelési idő: 25 perc 4 000 Ft
 50 perc 7 200 Ft

Frissítő masszázs      
Nem talált kedvére való illatot masszázsolaj választékunkból? Válasszon a frissí-
tő CITROM, a stressz oldó NARANCS, a tisztító FODORMENTA vagy a férfiaknak 
is ajánlott fás jellegű CÉDRUS illóolajaink közül. A választott illatot aloe verás 
masszázsolajba keverjük.
Kérhető gyenge, közepes illetve Medical masszázs erősségben. Érzékeny bőrű-
eknek nem ajánlott!
Kezelési idő: 25 perc 4 500 Ft
 50 perc 7 900 Ft
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