МЕНЮ | MENU

ОПИТЪТ НА СИГУРНОСТТА,
ОТ МОРЕТО ДО КОЖАТА
FROM THE SEA TO THE SKIN… PHYTOMER
Tresor des Mers – Подсилващ масаж на тялото
„Морето в спа центъра” – като истинско потапяне в морето,
терапията съчетава ободряващо, охлаждащо, релаксиращо
и е с изключително здравословно въздействие върху
вашето тяло. Вие сте реминерализирани и енергизирани
като след фитнес тренировка.
Tresor des Mers – Body invigorating massage
“The sea in SPA center” – Like a real immersion in the sea, the
therapy combines invigorating, cooling, relaxing and has an
extremely healthy effect on your body. You are remineralized
and energized as after a fitness workout
60 мин. | 100 лв.

Oligomer SPA – Възстановяваща терапия с естествен
морски магнезий – ексфолиация и масаж
Тази терапия предлага едно холистично пътешествие в сърцето
на Phytomer като пред нас се разкрива цяла вселена от усещания
на сетивата, а ведно със звездна съставка Oligomer, със своите
енергизиращи свойства и възстановяване на минерализацията,
терапията води до цялостно възстановяване на тялото от
пръстите на краката до главата.
Replenishing Holistic Body Treatment –
Exfoliation and massage
This therapy offers a holistic journey into the heart of Phytomer,
revealing a whole universe of sensory sensations, and together
with the stellar ingredient Oligomer, with its energizing
properties and restoration of mineralization, the therapy
leads to complete recovery of the body from the toes to the head.
90 мин. | 120 лв.

Стягаща Терапия Пашкул
Релаксирайте, докато Вашето тяло е обвито в кадифен
гел, който представлява концентрат от морски съставки, които
стягат кожата и подобряват еластичността. Освежаваща терапия
хидратира кожата, значително подобрява, тонуса и стимулира
производството на еластин и колаген за по-стегната и
по-здрава кожа. Силно се препоръчва след бременност, след
съществено намаляване на теглото , за оформяне
и контуриране или за увредена от слънцето кожа.
Firming Body Wrap
Relax while your body is wrapped in a velvety gel, which
is a concentrate of marine ingredients that tighten the skin and
improve elasticity. Refreshing therapy hydrates the skin,
significantly improves the tone and stimulates the production
of elastin and collagen for firmer and healthier skin. Highly
recommended after pregnancy, after significant weight loss, for
shaping and contouring or for sun-damaged skin.
60 мин. | 100 лв.

Леки крака – Терапия за крака
Кажете сбогом на болката от варикозни вени и уморени, „тежки”
крака и стъпала. Освежаваща гел-терапия, перфектно средство
срещу болезнените и подути крака, помага за оттичането на
застоялата във вените кръв, премахва болката, освежава и
възвръща комфорта при ходене.
Light Legs – Legs Treatment
Say goodbye to the pain of varicose veins and tired, "heavy" legs
and feet. Refreshing gel therapy, a perfect remedy for sore
and swollen legs, helps drain stagnant blood in the veins,
relieves pain, refreshes and restores comfort when walking
40 мин. | 70 лв.

КЛАСИЧЕСКИ ТЕРАПИИ
CLASSIC THERAPIES
Класически масаж
Този масаж ще ви предразположи към
релаксация на тялото и ума, а чрез засилване на
кръвообращението ще укрепи имунитета ви.
Classic Massage
This massage will predispose you to relaxation
of the body and mind, and by strengthening
blood circulation will strengthen your immunity.
30 мин. | 65 лв.
60 мин. | 95 лв.

Релаксиращ масаж
Отпуснете тялото си и балансирайте ума си.
Relax your body
Relax your body and balance your mind.
30 мин. | 60 лв.
60 мин. | 90 лв.

Антицелулитен масаж
Сигурен начин за премахване на
мастните натрупвания и целулит.
След масажа се чувствате по-леки и разкрасени.
Anticellulite Massage
A safe way to eliminate fat deposits and cellulite.
After the massage you feel lighter and more beautiful.
45 мин. | 75 лв.

Спортен масаж
Този масаж ще отпусне и тонизира мускулите
ви, ще възвърне отново силите във вашето тяло.
Sport Massage
This massage will relax and tone your
muscles, will restore strength to your body
30 мин. | 65 лв.
60 мин. | 100 лв.

Пилинг на цяло тяло
Body Peeling
20 мин. | 50 лв.

Детски масаж
Детският масаж подобрява защитните функции на организма,
помага за укрепване на организма и имунитета, подобрява
кръвообращението и концентрацията.
Kids Massage
Children's massage improves the body's defenses,
helps strengthen the body and immunity, improves
blood circulation and concentration
30 мин. | 50 лв.
40 мин. | 60 лв.

