MASĀŽAS VESELĪBAI
KLASISKĀ MASĀŽA
Pilna ķermeņa klasiskā masāža asins cirkulācijas uzlabošanai, saspringtu
muskuļu atbrīvošanai, sāpju novēršanai un vispārējās veselības uzlabošanai.

DZIĻO AUDU – SPORTA MASĀŽA
Terapeitiska un spēcīga masāža visam ķermenim vai atsevišķām zonām,
ieteicama pēc fiziskas slodzes. Masāža dziļi iedarbojas uz muskuļiem
un saistaudiem, uzlabo asins cirkulāciju, efektīvi atbrīvo ķermeni no
sasprindzinājuma un atvieglo kustības.

MUGURAS, KAKLA UN
PLECU DAĻAS MASĀŽA

€ 59
90 min. € 75
60 min.

€ 45
60 min. € 65
90 min. € 85
30 min.

30 min.

€ 35

30 min.

€ 30

30 min.

€ 30

Terapeitiska masāža asinsrites veicināšanai, muskuļu saspringuma un sāpju
novēršanai un pašsajūtas uzlabošanai.

PĒDU MASĀŽA
Pēdu masāža smaguma un sāpju sajūtas novēršanai, relaksācijai un
labvēlīgai iedarbībai uz visu organismu.

GALVAS MASĀŽA
Galvas, kakla un plecu zonas relaksējoša masāža spriedzes mazināšanai,
asins cirkulācijas uzlabošanai un savilktu muskuļu atslābināšanai.

ANTISTRESA MASĀŽU TERAPIJAS
SEJAS MASĀŽA

30 min.

€ 30

Relaksējoša sejas masāža ādas dabisko atjaunošanās procesu veicināšanai,
ādas šūnu vielmaiņu aktivizēšanai un mikrocirkulācijai. Masāžā izmantotās
eļļas būtiski uzlabo ādas stāvokli, mitrina, baro un elastizē.
Procedūrā ietilpst: ādas attīrīšana, sejas un dekoltē masāža.

AROMTERAPIJAS MASĀŽA
Relaksējoša pilna ķermeņa aromterapijas masāža ar augu un ēterisko
eļļu maisījumu ādas stāvokļa uzlabošanai, mitrināšanai, barošanai un
elastizēšanai.

MASĀŽA AR LAVAS AKMEŅIEM
Dziļi sildoša masāža ar karstajiem lavas akmeņiem mugurai vai visam
ķermenim. Masāža atbrīvo muskuļus un locītavas no saspringuma un
sāpēm, sniedz relaksāciju gan fiziski, gan emocionāli, uzlabo organisma
fizisko un emocionālo stāvokli, kā arī pašsajūtu.

MASĀŽA AR BAMBUSA NŪJIŅĀM

€ 55
90 min. € 70
60 min.

€ 50
80 min. € 65
45 min.

60 min.

€ 60

75 min.

€ 70

Unikālas tehnikas masāža ar bambusa nūjiņām pilnīgai relaksācijai.
Eksotisks aromāts, kopjoša masāžas eļļa un inovatīva bambusa masāža
sniedz emocionālo labsajūtu un relaksāciju visam ķermenim.

DZINTARA TERAPIJA
Procedūra harmonijai fiziskajā, enerģētiskajā un emocionālajā līmenī.
Terapijas laikā āda tiek dziļi attīrīta, atjaunota un kļūst tvirtāka, atbrīvojas
muskuļi, samazinās nervu spriedze un tiek harmonizēts vispārējais
organisma stāvoklis.
Procedūrā ietilpst: dzintara ķermeņa pīlings un masāža ar klūgu slotiņām.

AROMĀTISKA DABĪGĀS ŠOKOLĀDES
MASĀŽA UN IETĪŠANA

60 min.

€ 60

Pilnīga antistresa procedūra ādas stāvokļa ievērojamai uzlabošanai un
īstam baudījumam, pateicoties šokolādes aromātam un endorfīnus
raisošajai iedarbībai.
Procedūrā ietilpst: masāža un ietīšana.

ĀRSTNIECISKO PINDU
MASĀŽU TERAPIJA
SILDOŠA ĀRSTNIECISKO PINDU MASĀŽA
Sildoša masāža labvēlīgai iedarbībai uz cilvēka bioenerģētisko lauku.
Masāža tiek veikta ar rokām un dabīgām pindām. Pindas jeb eko maisiņi ir
Lielupes SPA meistaru roku darbs. Tās tiek darinātas tikai no ekoloģiskām
izejvielām - dabiska Latvijas lina, putraimiem, griķiem, Baltijas jūras sāls un
enerģētiski spēcīgiem Latvijas dabas augiem. Masāžas laikā mazinās stress,
līdzsvarojas iekšējā enerģija, notiek ķermeņa atbrīvošanās no toksīniem,
ievērojami samazinās muskuļu sasprindzinājums, uzlabojās asins cirkulācija
un limfas attece.

€ 50
60 min. € 80
35 min.

Pindu masāžas pēc izvēles*:
LATVIJAS PINDU MASĀŽA, klasiska pindu masāža
LATVIJAS PIPARMĒTRU PINDU MASĀŽA, atsvaidzinoša pindu masāža
APELSĪNU-GREIPFRŪTU PINDU MASĀŽA, enerģizējoša pindu masāža
LAVANDAS PINDU MASĀŽA, enerģizējoša pindu masāža
* vai individuāli piemeklēts ēterisko eļļu maisījums, pirms procedūras 		
vienojoties ar SPA speciālistu.

SPA RITUĀLI RELAKSĀCIJAI
GREIPFRŪTA DETOX AROMA RITUĀLS

60 min.

€ 60

75 min.

€ 70

120 min.

€ 90

Greipfrūtā esošie antioksidanti un C vitamīns uzlabo imunitāti, ādas toni,
mitrina un atjauno pēc ilgstošā ziemas perioda, veicina toksīnu izvadīšanos
no organisma un novērš garīgo nogurumu. Tā ēteriskā eļļa tiek uzskatīta
par vienu no iedarbīgākajiem antidepresantiem.
Procedūrā ietilpst: greipfrūta ķermeņa pīlings un pilna ķermeņa
aromterapijas masāža.

IZSMALCINĀTS PĒRĻU AROMA RITUĀLS
Aromātisks un atjaunojošs pērļu SPA rituāls ķermenim ar pretnovecošanas
iedarbību. Rituāls ir bagātināts ar zemūdens pasaules minerāliem, vērtīgajiem
sāļiem un varavīksnes pērļu perlamutra mirdzumu. Pīlings un masāža uzlabo
garastāvokli, maigi kopj ādu un lieliski sagatavo ķermeni sauļošanās sezonai.
Procedūrā ietilpst: pīlings ķermenim ar dabīgo pērļu ekstraktu un pilna
ķermeņa masāža ar mirdzošo pērļu losjonu, sejas ādas attīrīšana un masāža.

EKSKLUZĪVS CERIŅU SPA RITUĀLS
Aroma rituāls ādas mitrināšanai, barošanai, atjaunošanai un šūnu
reģenerācijai. Rituāls piešķir ādai veselīgu mirdzumu un izsmalcinātu aromātu.
Procedūrā ietilpst: ceriņu pīlings un masāža ar masāžas masku, ietīšana, sejas
un galvas masāža un sāls istabas apmeklējums (45 min) elpošanas sistēmas un
imunitātes stiprināšanai.

LAVANDAS RITUĀLS
PILNĪGAI RELAKSĀCIJAI

120 min.

€ 90

60 min.

€ 60

75 min.

€ 75

60 min.

€ 60

75 min.

€ 80

30 min.

€ 30

40 min.

€ 35

50 min.

€ 40

Aromterapijas SPA rituāls sejai un ķermenim. Rituāls līdzsvaro emocijas,
atbrīvo no stresa un spriedzes, atvieglo galvassāpes, uzlabo miegu,
pazemina augstu asinsspiedienu un palīdz elpceļu profilaksei. Iegūsiet
tvirtu, mitrinātu un pabarotu ādu un jutīsiet aromterapijas iedarbību
arī pēc procedūras.
Procedūrā ietilpst: ķermeņa pīlings, ķermeņa masāža, sejas ādas
attīrīšana, sejas ādas un dekoltē zonas masāža un sāls istabas
apmeklējums (45 min) elpošanas sistēmas un imunitātes stiprināšanai.

JŪRMALAS MOHITO
VELDZĒJUMS ĶERMENIM
Enerģijas un svaiguma piepildīts piparmētru SPA rituāls ķermenim.
Atvēsinošais aromterapijas pīlings un masāža mazinās nogurumu un
atjaunos enerģiju.
Procedūrā ietilpst: pīlings ar augstvērtīgu piparmētru ēterisko eļļu,
Latvijas piparmētru aromterapijas masāža ķermenim un
atsvaidzinoša piparmētru tēja pēc procedūras.

«BORDEAUX»
SARKANVĪNA PROCEDŪRA
Tonizējoša Bordoux sarkanvīna ķermeņa procedūra, kas piesātināta ar
antioksidantiem un vitamīniem. Procedūra tonizē ādu, padara to
gludāku un tvirtāku.
Procedūrā ietilpst: sarkanvīna pīlings, masāža un ietīšanas procedūra.

«DABAS SPA» ĪPAŠI VĪRIEŠIEM
Relaksējoša un aromātiska SPA procedūra ķermenim. Procedūras
pamatā ir elegants dabas aromātu kopums, kas veidots no rūgtā
greipfrūta un ingvera virsnotīm, ko papildina viegls pļavas aromāts.
Sastāvā esošie augu ekstrakti mazina stresu, nomierina, relaksē un
atslābina saspringtus muskuļus.
Procedūrā ietilpst: pīlings un masāža.

«TITĀNS» ĪPAŠI VĪRIEŠIEM
Enerģizējoša ķermeņa procedūra vīriešu ādas kopšanai, mitrināšanai,
barošanai un ādas dabisko aizsargspēju atjaunošanai.
Procedūrā ietilpst: titāna ķermeņa pīlings un masāža.

SPA RITUĀLS ROKĀM
Aromātiska SPA procedūra roku mitrināšanai, padarot ādu
gludāku un elastīgāku.
Procedūrā ietilpst: pīlings, masāža un maska.

SPA RITUĀLS PĒDĀM
Pēdu procedūra tūskas un noguruma sajūtas mazināšanai,
bagātīgi barojot un atjaunojot pēdu ādu.
Procedūrā ietilpst: pīlings, masāža un maska.

SPA RITUĀLS SEJAI
Relaksējoša un kopjoša procedūra sejai un dekoltē zonai ar antioksidatīvu
iedarbību. Procedūra ādu mitrina, piešķir vienmērīgāku toni, nodrošina
dabiski veselīgu un mirdzošu izskatu, padara gludāku un izlīdzina sīkās
mīmikas krunciņas.
Procedūrā ietilpst: sejas ādas attīrīšana, pīlings,
masāža, maska un krēms.

SPA PROCEDŪRAS
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Īpašas procedūras bērniem, izmantojot kosmētiskos līdzekļus,
kas nekaitē bērnu veselībai un labvēlīgi ietekmē ādas stāvokli.

RELAKSĒJOŠA MASĀŽA ĶERMENIM
3—5 gadi
6—10 gadi
11—14 gadi

€ 27
30 min. € 27
40 min. € 30
20 min.

AROMA SPA RITUĀLI ĶERMENIM
SALDO APELSĪNU maska-masāža
PERSIKU maska-masāža
PILNA ĶERMEŅA masāža ar dabīgo šokolādi

SPA PROCEDŪRA SEJAI

€ 27
30 min. € 27
30 min. € 30
30 min.

30 min.

€ 30

Kopjoša sejas procedūra, kurā ietilpst sejas ādas attīrīšana, masāža un krēms.

EKSKLUZĪVI SEJAS RITUĀLI
AR TŪLĪTĒJU REZULTĀTU
Lielupe SPA īpaši izstrādātas intensīvas sejas ādas procedūras - liftinga masāža sejai,
plastificējoša un dziļi atjaunojoša aļģu maska, kas lieliski kops sejas, acu un lūpu zonas ādu,
garantējot tūlītēju rezultātu.
Rituālos ietilpst arī roku masāža, uzacu korekcija un krāsošana.

PRETGRUMBU RITUĀLS «PĒRLES UN ZELTS»

75 min.

€ 85

75 min.

€ 85

75 min.

€ 85

Procedūra ādas novecošanās procesu kavēšanai, noguruma pēdu
likvidēšanai, mitrināšanai un ādas minerālvielu līdzsvara atjaunošanai.
Luksusa klases bagātīgā anti-age maska sniedz spēcīgu ādas atjaunošanu,
modelēšanu, formēšanu un sejas ovāla nostiprināšanu, samazina redzamās
grumbas, nostiprina, tonizē un atjauno ādu. Pērļu un zelta ekstrakts sniedz
ādai jaunības mirdzumu.

ATJAUNOJOŠS SEJAS ĀDAS RITUĀLS
«KAKAO UN AĻĢES»
Kakao un aļģu plastificējošā maska satur bagātīgi mitrinošu un atjaunojošu
aktīvo vielu kompleksu sausai ādai un sniedz izteikti mitrinošu, ādas struktūru
atjaunojošu un pretnovecošanas iedarbību. Kakao un aļģu kombinācija
ar reģenerējošām īpašībām baro, mitrina, izlīdzina un aizsargā ādu no
priekšlaicīgas novecošanās un nodrošina veselīgu izskatu. Saldā kakao smarža
mazina emocionālo spriedzi, paaugstina dzīvīgumu un uzlabo garastāvokli.

SUPER LIFTINGA RITUĀLS
Ādai pamosties liks aļģu trio apvienojumā ar mentolu un ginko bilobu.
Plastificējošā un attīrošā aļģu maska ar spirulīnu un ginka ekstraktiem mitrina,
plastificē, nostiprina un atjauno ādu.

ESTĒTISKĀS SEJAS ĀDAS
KOPŠANAS PROCEDŪRAS
INTENSĪVA EKSPRESS SEJAS PROCEDŪRA

30 min.

€ 35

60 min.

€ 45

50 min.

€ 50

60 min.

€ 50

60 min.

€ 50

75 min.

€ 60

75 min.

€ 70

75 min.

€ 75

75 min.

€ 85

Sejas kopšanas procedūra efektīvai ādas izskata uzlabošanai īsā laikā,
piešķirot ādai veselīgu, svaigu un starojošu mirdzumu un
vienmērīgu sejas toni.
Procedūrā ietilpst: sejas ādas attīrīšana, pīlings, maska un
krēms atbilstoši ādas tipam un stāvoklim.

SEJAS ĀDAS TĪRĪŠANA AR ULTRASKAŅU
Sejas ādas dziļā tīrīšana ar ultraskaņas palīdzību. Procedūras laikā tiek
noņemts ādas raga slānis, tādējādi uzlabojot sejas ādas krāsu, tonusu, šūnu
mikrocirkulāciju un aktīvo vielu ievadīšanas uzsūkšanās spējas un tiek
attīrītas poras, sašaurinās to diametrs un noņemts liekais sebums.

AUGĻSKĀBJU PROCEDŪRA
Individuāli ādas tipam un stāvoklim pielāgota augļskābju procedūra,
kuras laikā tiek nolobītas atmirušās ādas šūnas un veicināta jaunu šūnu
veidošanās. Pēc procedūras āda kļūst gludāka un tīrāka, poras tiek attīrītas
un sašaurinātas, uzlabojas mitruma piesaistīšanas spējas, tiek novērsta
priekšlaicīga ādas keratinizācija, uzlabota ādas struktūra, stimulēta kolagēna
sintēze un acīmredzami samazinās smalkās līnijas un krunciņas.
Problemātiskai ādai
Jutīgai ādai
Nobriedušai ādai
Pigmentētai ādai

PROCEDŪRA PROBLEMĀTISKAI ĀDAI
Sejas kopšanas procedūra ar ilgstošu iedarbību problemātiskas ādas
izskata uzlabošanai. Procedūra attīra un mitrina ādu, samazina defektus un
iekaisuma procesus, radot patīkamu svaiguma sajūtu.

INTENSĪVI MITRINOŠA PROCEDŪRA
Sejas procedūra ādas mitruma līmeņa uzlabošanai. Dziļā attīrīšana piešķir
ādai mirdzumu un veselīgu izskatu, padarot to gludāku,
svaigāku un starojošāku.

NOSTIPRINOŠA SEJAS PROCEDŪRA
AR CILMES ŠŪNĀM
Sejas kontūras nostiprinoša sejas procedūra ar liftinga efektu. Procedūra
atslābina un padara maigākus sejas vaibstus, izlīdzina smalkās līnijas un
krunciņas, piešķir ādai jaunavīgu un starojošu izskatu.

ANTI-AGE PROCEDŪRA NOBRIEDUŠAI ĀDAI
Izsmalcināta ādas kopšanas procedūra nobriedušai ādai. Procedūra veicina
ādas blīvumu un elastību, piešķirot tai tonizētāku un tvirtāku izskatu,
nodrošina nepieciešamo mitruma līmeni, līdzsvaro lipīdu daudzumu un
vizuāli tiek samazinātas smalkās līnijas un krunciņas.

IZSMALCINĀTA ZELTA UN KAVIĀRA PROCEDŪRA
Luksusa ādas kopšanas procedūra, sniedzot greznību, baudu un tūlītēju
efektu. Procedūra veicina ādas dabisko atjaunošanos, aktivizē ādas šūnu
vielmaiņu un mikrocirkulāciju, izlīdzina smalkās krunciņas, piešķir ādai
nepieciešamo mitruma līmeni un padara ādas toni vienmērīgu un starojošu.
Procedūra ar īpašu masāžas tehniku, izmantojot bambusa nūjiņas.

PROCEDŪRA VĪRIEŠU ĀDAS KOPŠANAI

60 min.

€ 65

60 min.

€ 50

Īpaši izstrādāta procedūra vīriešu ādas kopšanai ar tūlītēju efektu,
izmantojot individuāli pielāgotus kosmētiskos līdzekļus atbilstoši katra
vīrieša ādas tipam un stāvoklim.
Procedūra veicina šūnu atjaunošanos un aktivizē mikrocirkulāciju, mitrina
un tonizē ādu, palēnina novecošanās procesus, izlīdzina smalkās krunciņas
un piešķir vienmērīgu ādas toni.

ATJAUNOŠA PROCEDŪRA
PĒC SAUĻOŠANĀS AR ALVEJU
Efektīva procedūra saules ietekmētai ādai, to atvēsinot un atjaunojot,
tādejādi novēršot redzamas ādas bojājumus, kas iegūti saules staru ietekmē.
Procedūra aktivizēun uztur ādas dabīgās atjaunošanās spējas, mitrina,
uzlabo ādas elastību un tvirtumu.
Procedūrā ietilpst: ādas attīrīšana, atvēsinoša maska, masāža ar alvejas
masku, atbilstoša krēma uzklāšana.

ĶERMEŅA ĀDU NOSTIPRINOŠAS UN
ANTI CELULĪTA PROCEDŪRAS
ĶERMEŅA PĪLINGS

35 min.

€ 35

Relaksējoša procedūra ar aromātisku jūras sāls pīlingu. Pīlings attīra un
atjauno ādu, padara to gludu un zīdainu.

ĶERMEŅA PĪLINGS UN MASĀŽA
Attīrošs jūras sāls pīlings un muskuļus un saistaudus atbrīvojoša masāža
fiziskās un emocionālās pašsajūtas uzlabošanai.

LATVIJAS MEDUS
DETOX MASĀŽAS PROCEDŪRA
UN IETĪŠANA

€ 60
75 min. € 70
60 min.

75 min.

€ 69

60 min.

€ 60

Aromātiska procedūra ar Latvijas medus spēku un ārstniecisko iedarbību.
Procedūras laikā tiek veicināta toksīnu izvadīšana no organisma, uzlabota
asinsrite, attīrīti dziļie ādas slāņi, mazināti zemādas bojājumi, samazināts
celulīts, uzlaboti vielmaiņas procesi un veicināta iekšējo orgānu audu
un asinsvadu apgāde ar barības vielām. Pēc procedūras āda kļūs maiga,
veselīga, mirdzoša un tvirta, kā arī uzlabota pašsajūta.
Procedūrā ietilpst: medus pīlings, muguras, vēdera un kāju masāža, visa
ķermeņa ietīšana.

SILDOŠA DETOX
ŠOKOLĀDES PROCEDŪRA
Aromātiska un sildoša procedūra ar izteiktu ādas struktūru atjaunojošu
iedarbību. Kakao baro un piesātina ādu ar A, E vitamīniem un
antioksidantiem, kas aizsargā ādas šūnas no brīvajiem radikāļiem. Šokolādes
aromāts veicina endorfīnu jeb tā dēvēto laimes hormonu izdalīšanos,
kas palīdz mazināt stresu un nogurumu.
Procedūrā ietilpst: pīlings, ietīšanas procedūra
ar masku un krēma uzklāšana.

PRETCELULĪTA PROCEDŪRA AR AĻĢĒM
Skulpturējoša procedūra tūskas samazināšanai, asinsrites un limfas
cirkulācijas uzlabošanai, tādējādi veicinot audu barošanu un apgādi ar
skābekli. Procedūras laikā tiek izvadīti toksīni, atjaunoti dzīvības procesi ādā,
uzlabota un atjaunota šūnu vielmaiņas aktivitāte.

€ 60
90 min. € 75
60 min.

60 min procedūrā ietilpst:
pīlings, atbilstošo gēlu uzklāšana, ietīšana ar aļģēm, krēma uzklāšana.
90 min procedūrā ietilpst: pīlings, atbilstoša aļģu uzklāšana,
ietīšana problēmzonām, anticelulīta masāža problēmzonām
un krēma uzklāšana.

SLAIDINOŠA AĻĢU PROCEDŪRA
Slaidinoša procedūra ar aļģu attīrošajām īpašībām palīdz izvadīt no ķermeņa
toksīnus un lieko šķidrumu, sniedzot ķermenim viegluma sajūtu un piepildot
ar enerģiju. Procedūra stimulē sviedru dziedzerus un izvada toksīnus, aļģu
un zaļās tējas aktīvo vielu komplekss aktivizē tauku šūnu vielmaiņu, lieliski
mazinot tauku rezerves.

€ 60
90 min. € 75
60 min.

60 min procedūrā ietilpst:
pīlings, atbilstoša gēla uzklāšana, ietīšana ar aļģēm, krēma uzklāšana.
90 min procedūrā ietilpst:
pīlings, ietīšana ar masku visam ķermenim,
limfodrenāžas masāža un krēma uzklāšana.

PRETTŪSKAS PROCEDŪRA
AR AĻĢĒM «ANTI SWELLING LEGS»

60 min.

€ 60

60 min.

€ 65

Aļģu procedūra ar detoksicējošu un remineralizējošu iedarbību.
Procedūra izcili atsvaidzina, novērš tūsku un šķidruma uzkrāšanos audos,
attīrošās aļģu īpašības palīdz izvadīt no ķermeņa toksīnus un lieko šķidrumu
un nostiprina ķermeņa kontūru, sniedzot ķermenim viegluma sajūtu un
piepildot ar enerģiju.
Procedūrā ietilpst: pīlings, atbilstoša aktīvā gēla uzklāšana, ietīšana ar aļģu
masku, krēms un viegla masāža kājām.

MASĀŽAS PROCEDŪRA
TOPOŠAJĀM MĀMIŅĀM
Saudzējoša un saspringumu mazinoša procedūra grūtniecēm. Procedūra
atsvaidzina, novērš tūsku, uzlabo asinsvadu sieniņu tonusu un pašsajūtu
skaistajā gaidīšanas laikā.
Procedūrā ietilpst: pīlings, masāža un krēma uzklāšana.

VAKUUMA MASĀŽA
Vakuuma masāža problēmzonām. Masāža aktivizē asinsriti, uzlabo vielmaiņu,
veicina taukaudu šķelšanu un apjoma samazināšanos, kā rezultātā āda kļūst
gludāka un tvirtāka.

€ 25
45 min. € 35
60 min. € 45

MEHĀNISKĀ LIMFODRENĀŽA

30 min.

30 min.

€ 25

Mehāniskā limfodrenāža jeb limfodrenāžas zābaki uzlabo cirkulāciju un limfas
atteci, aktivizē vielmaiņu un mazina tūsku.

IETĪŠANAS PROCEDŪRA
Ietīšanas procedūra, kas paaugstina vakuuma masāžas vai limfodrenāžas
iedarbību uz organismu. Papildus mitrina, baro un atjauno ādu.
Ar individuāli izvēlētu kosmētisko masku
Ar detox aļģēm

€ 30
30 min. € 30
30 min.

VAKSĀCIJAS PAKALPOJUMI
SIEVIETĒM
Sejas zonu vaksācija
Paduses
Rokas līdz elkonim
Rokas visā garumā
Kājas līdz celim
Kājas visā garumā
Klasiskais bikini		
Bikini brazilian

€ 5-10
€ 15
€ 15
€ 19
€ 19
€ 28
€ 25
€ 35

VĪRIEŠIEM
€ 15
€ 18
€ 18
€ 28

Paduses
Vēders
Krūtis
Mugura

UZACU UN SKROPSTU
KOPŠANA
Uzacu korekcija
Uzacu krāsošana
Skropstu krāsošana
Uzacu korekcija un krāsošana
Skropstu un uzacu krāsošana
Uzacu korekcija, uzacu un skropstu krāsošana

€8
€6
€6
€ 12
€ 10
€ 16

SEJAS KOPŠANAS PROCEDŪRAS
CITRUSS ESSENCE

60 min.

€ 55

60 min.

€ 55

60 min.

€ 55

60 min.

€ 55

C vitamīna kompleksa procedūra, kas atjauno un reģenerē ādu, īpaši ieteicama pēc
saules un vides piesārņojuma kaitīgās iedarbības. Stimulē kolagēna veidošanos,
nodrošina optimālu mitruma līmeni un maksimālu ādas elastību, sniedz tai
veselīgu mirdzumu.
Procedūrā ietilpst: attīrīšana, pīlings, masāža, maska un krēms.

ESSENTIAL SHOCK
Pretnovecošanās procedūra, kas veicina ādas atjaunošanos vairākos līmeņos.
Procedūras laikā uzlabojas ādas struktūra, tiek stimulēta kolagēna sintēze,
paaugstināts mitruma līmenis ādā, rezultātā acīmredzami samazinās smalkās
līnijas un krunciņas, tā iegūst starojošu izskatu.
Procedūrā ietilpst: attīrīšana, pīlings, masāža, maska un krēms.

SKIN COMFORT
Kopjoša procedūra, kas risina ādas jūtīgumu, mazina ādas apsārtumu un alerģisku
reakciju rezultātā radušos iekaisumus. Procedūra sniedz komforta sajūtu ādai,
nomierina to, kā arī mitrina un novērš priekšlaicīgu ādas novecošanos, kas saistīta ar
pastiprināju jutību.
Procedūrā ietilpst: attīrīšana, pīlings, masāža, maska un krēms.

HYDRO – IMMERSION TREATMENT
Mitrinoša, nostiprinoša procedūra, kas uzlabo mikrocirkulācijas procesus ādā un
paaugstina tās reģenerācijas spējas. Rezultātā padarot ādu gludāku un starojošāku,
sniedz atsvaidzinošu sajūtu un veselīgu izskatu.
Procedūrā ietilpst: attīrīšana, pīlings, masāža, maska un krēms.

ĶERMEŅA KOPŠANAS PROCEDŪRAS
C+C VITAMIN

60 min.

€ 60

90 min.

€ 75

90 min.

€ 70

Spēcīgi antioksidējoša un atjaunojoša procedūra ķermenim. Ar bagātīgu C vitamīna
kokteiļa devu, mitrina un nostiprina ādu, rezultātā tā iegūst tvirtumu, elastību
un mirdzumu. Procedūru papildina uzmundrinošs citrusaugļu aromāts, savukārt
pielietotā masāžas tehnika atslābina muskuļus un uzlabo vielmaiņu.
Procedūrā ietilpst: C vitamīna pīlings un aroma masāža.

DIAMOND ROSE EXPERIENCE
Atjaunojoša anti-age procedūra ar Damaskas rozi un dimanta mirdzumu, kas
piesātināta ar antioksidantiem. Vērtīgās eļļas mitrina un baro ādu, padarot to
mīkstu un zīdainu, rožu aromāts kombinācijā ar relaksējošu masāžu sniedz
pilnīgu labsajūtu ķermenim un prātam.
Procedūrā ietilpst: rožu pīlings un masāža ar rožu eļļu un mirdzošu losjonu.

HYDRO RENEWAL
Vielmaiņu stimulējoša procedūra, kas nodrošina izteiktu ādas mitrināšanu un
nostiprināšanu. Procedūras gaitā tiek uzlabota mikrocirkulācija, pastiprināti izvadās
toksīni, kā rezultātā uzlabojas ādas tonuss un samazinās ķermeņa apjomi.
Procedūrā ietilpst: augļskābju pīlings, aļģu maska un masāža.

