
atstato jėgas. Aromaterapija, naudojant grynus aromatinius aliejus,
veikia uoslę ir emocijas, atkuria kūno ir sielos harmoniją. Masažas,
kurio metu yra naudojami eteriniai aliejai, suteikia ilgesnį teigiamą
efektą.

Atpalaiduojantis/klasikinis viso kūno masažas 
50 min. 42 Eur

Atpalaiduojančio masažo technika ypatingai švelni, raminanti
procedūra, kuri padės Jums pailsėti po dienos darbų, nuimti stresą,
įtampą ir pasinerti į teigiamų emocijų sūkurį. Klasikinio masažo metu
galima sumažinti skausmus, atpalaiduoti pavargusius raumenis,
sustiprinti sąnarius ir sausgysles.

Nugaros masažas 30 min. 29 Eur

Nugaros masažas puikiai tinka dirbantiems sėdimą ar stovimą darbą
bei nuolat patiriantiems nugaros įtampą. Masažo metu
atpalaiduojami ir stiprinami nugaros raumenys, greitai mažinamas
skausmas bei nugaros raumenų įtampa, gerinama kraujotaka. 

Liekninamasis apatinės kūno dalies masažas 
30 min. 32 Eur + cello gelio ivyniojimas 80 min. 49 Eur

Liekninamasis stangrinamasis masažas – tai vienas efektyviausių
kovos su celiulitu būdų, taikomų tam tikroms probleminėms kūno
sritims – šlaunims, sėdmenims, pilvui. Masažas atliekamas naudojant
specifinius gilius bei stiprius masažo judesius ir tai yra vienas
efektyviausių kovos su celiulitu būdų Masažas atliekamas naudojant
specialų stangrinamąjį aliejų.
Papildomai galite pasirinkti kūno įvyniojimą į cello gelį, kuris
efektyviai naikina celiulitą, stangrina odą ir suteikia jai elastingumo.
Puikiai tinka profilaktikai prieš strijų atsiradimą.

Nėščiųjų masažas 50 min. 49 Eur

Nėščiųjų masažo paskirtis yra padėti būsimajai mamai, o taip pat ir
vaikeliui, jaustis geriau. Jis sumažina skausmus, nemalonius pojūčius
kūne, nuima įtampą, veikia atpalaiduojančiai ir raminančiai. Masažo
metu naudojami natūralūs, hipoalerginiai, veganiški masažiniai
aliejai.

K Ū N O  M A S A Ž A I

V E I D O  P R O C E D Ū R O S
PHYTOMER drėkinanti procedūra veidui 
50 min. 45 Eur

Procedūros metu naudojama kaukė – tai drėgmės šaltinis Jūsų odai.
Raudonojo koralo bei kruopščiai atrinktų augalų kokteilis
maksimaliai sudrėkins ir pamaitins veido, kaklo bei dekoltė odą. 

PHYTOMER liftinguojanti procedūra veidui 
50 min. 45 Eur
Procedūros metu paryškinamas veido ovalas, stangrinama oda.
Po procedūros galėsite džiaugtis gražia ir stangria veido oda. 

PHYTOMER jauninanti procedūra veidui  
50 min. 45 Eur
Procedūros metu oda tonizuojama, didinamas jos
elastingumas. Dėl sudėtyje esančio didelio vitamino E kiekio ir
antioksidantų kiekio, pasižymi odos senėjimą stabdančiomis
savybėmis. Dovanokite gražią veido odą ir puikią savijautą!
 
Giliai drėkinanti procedūra veidui su alginatine kauke.
30 min. 32 Eur

Kaukė su HIALURONU intensyviai drėkina, maitina, gaivina odą.
Dėl savo ypatingai drėkinančių savybių tinka bet kokios odos
tipui. Oda po procedūros pastebimai švyti, yra sudrėkinta.

Ajurvedinis viso kūno masažas 50 min. 52 Eur

Ajurvedinis masažas – tai prabangi dovana kūnui ir sielai. Ajurvedinis

masažas ne tik efektyviai atpalaiduoja kūną, bet ir stabilizuoja bei

harmonizuoja žmogaus emocinę bei dvasinę pusiausvyrą, pagerina

bendrą savijautą. Ajurvedinio masažo metu naudojami specialūs,

gilūs masažo judesiai, kurie leidžia pajusti kiekvieną raumenį. Tai

puiki terapija tiems, kurie skundžiasi energijos stygiumi, išsausėjusia

oda, raumenų skausmais. Po šio masažo jausitės lyg ant sparnų! 

Atpalaiduojantis aromaterapinis viso kūno masažas 
50 min. 49 Eur

Kvapieji aliejai naudojami masažo metu teigiamai veikia odą bei
emocinę žmogaus būseną, o masažo metu naudojama unikali
atlikimo technika gerina tonusą, šalina raumenų nuovargį bei 

Viso kūno masažas su karštais lavos akmenimis 
50 min. 59 Eur

Masažas karštais akmenimis efektyviai pašalina įtampą, tai bus
idealus pasirinkimas po aktyvios dienos, streso, nuovargio ir
daugeliu kitų atvejų. Karštų akmenų temperatūra ir jų skleidžiama
energetika yra toks tandemas, kuris tobulai atpalaiduoja ir
garantuoja nepriekaištingą relaksą.

Nugaros masažas su karštais lavos kmenimis 
30 min. 35 Eur

Karštų akmenų masažas yra veiksmingesnis nei įprastinis masažas,
nes karštis padeda labiau atpalaiduoti raumenis bei energetinius
taškus, kuriais teka vidinė energija, o masažas pačiais akmenimis
padeda pasiekti gilesnius audinius ir taip padidinti masažo teikiamą
efektą kūnui.

Negyvosios jūros pilinguojantis kūno masažas  
30 min. 28 Eur

Negyvosios jūros kristalai turtingi mineralais: magniu, kaliu, natriu,
kalciu, bromu, jodu ir kt. Pilingas puikiai išvalo odos poras, pašalina
negyvas odos ląsteles. O taip pat tegiamai veikia nervų sistemą.
Greitina odos atsinaujinimą, didina jos elastingumą Procedūros
poveikis: maitina, drėkina, jaunina ir valo odą.

Rožių pilinguojantis kūno masažas 30 min. 28 Eur

Sudėtyje esantys rožių sėklų milteliai puikiai pašalina negyvąsias
ląsteles ir atgaivina odą. Laukinių rožių aliejus regeneruoja, maitina
ir apsaugo odą. Pilingas pašalina negyvas ląsteles, odos riebalus ir
nešvarumus nuo odos paviršiaus, stimuliuoja odos metabolizmą,
kraujo cirkuliaciją bei limfinę sistemą ir skatina ląstelių regeneraciją.

Šokolado pilinguojantis masažas  30 min. 28 Eur

Pilinguojantis masažas su šokoladu ramina nervų sistemą, skatina
kraujo apytaką, atpalaiduoja įsitempusius raumenis, mažina nerimą,
stresą, gerina nuotaiką, mažina stresą, stimuliuoja jausmus.
Šokoladinis pilingas didina odos elastingumą, mažina raukšleles ir
intensyviai saugo odą nuo neigiamo išorės poveikio.Po procedūros
oda taps dieviškai švelni, pastebimai stangresnė, lygesnė. Jausitės
žvalūs ir energingi.

K Ū N O  Š V E I T I M A I

Egzotinis pilinguojantis masažas 30 min. 28 Eur

Egzotikos kerų šveitiklis apgaubia saldžiu laimo, arbūzų,
melionų ir bananų kvapu, kuris lydės Jus visą dieną.
Pilinguojantis Masažas grąžina jėgas, suteikia žvalumo, mažina
kūno matmenis, stimuliuojama kraujo bei limfos apytaka.
Šveitiklyje nėra jokių konservantų, naftos produktų, parabenų,
sintetinių dažiklių.

Rytietiškas HAMAM pilinguojantis masažas 
30 min. 28 Eur

Mūsų salone naudojami kūno šveitikliai gaminami tik iš
natūralių produktų, nuo odos paviršiaus yra pašalinamos
suragėjusios negyvos ląstelės, oda atsinaujina, tampa minkšta
ir švelni; Rytietiškas HAMAM šveitiklio aromatas užburs ir
nukels Jus įnuostabių pojūčių kelionę. PRAPLESTI 

R I T U A L A I
Karštų lavos akmenų terapija (kūno šveitimas + kūno
masažas su revival aliejumi ir karštais lavos akmenimis)
70 min. 72 Eur
 
Ši terapija yra veiksmingesnė nei įprastos, nes šiluma leidžia
lengviau atsipalaiduoti raumenims ir energetiniams taškams,
kuriais teka vidinė energija.. 



Bora Bora Vitaminų SPA 2 val. 85 Eur

Dovanokite nepaprastą atgaivą lyg iš atostogų Viduržemio
jūros regione. Ši terapija ypatingai tinka tiems, kam reikia šiek
tiek optimizmo, džiaugsmo ir meilės sau.

Į procedūrą įeina:
Pėdų pieno vonelė su šviežiais rožių žiedlapiais ir eteriniais
aliejais, taip pat rytietiškos arbatos puodelis. Pėdų oda taps
sudrėkinta ir švelni, o arbatos puodelis sušildys ir leis pailsėti.
Viso kūno šveitimas su tropinių vaisių šveitikliu, kurio sudėtyje
esantys vertingi simondsijų ir migdolų aliejai puikiai drėkina
odą, šalina nelygumus ir gydo uždegimus, skatina odos
atnaujinimą bei rūpinasi odos elastingumo atkūrimu.
Egzotiškas aromatas užburia ir sukuria kelionės jausmą;
Viso kūno masažas su pasiflorų kauke atstatys gilesnius odos
sluoksnius, prisotinsodą drėgmės ir suteiks gyvybingumo.
Saldžiai gaivus aromatas leidžia mėgautis harmoningais
pojūčiais ir po procedūros.
Phyotmer liftinguojanti procedūra veidui: 
Veido odos demakiažas ir tonizavimas;
Švelnus veido šveitimas natūraliu mineralų šveitikliu;
Liftinguojanti alginatinė kaukė, suteikianti odai stangrumo;
Drėkinantis Phytomer veido kremas. 
Phytomer jūros dulksna.
 
Odą skaistinantis, prabangus SPA ritualas su šilku 
2 val. 89 Eur
 
Dovanokite šilko švelnumu apipintą poilsį! Prabangi kosmetika,
raminantys aromatai ir puikiai subalansuotos procedūros
nukels į tikrą ramybės oazę...
 
Į procedūrą įeina:
Pėdų pieno vonelė su šviežiais rožių žiedlapiais ir eteriniais
aliejais, taip pat rytietiškos arbatos puodelis. Pėdų oda taps
sudrėkinta ir švelni, o arbatos puodelis sušildys ir leis pailsėti.
Viso kūno šveitimas su aukso šveitikliu, kuris skaistina odą.
Auksas suteikia odai elastingumo, ji atrodo jaunesnė,
stangresnė, nes auksas lėtina kolageno ir elastino irimą.
Viso kūno masažas su šilku, po kurio jausitės atsipalaidavę, o
oda liks pastebimai spindinti. Šilko terapija puikiai tinka 

Į procedūrą įeina:
Detoksikuojantis kūno šveitimas su natūraliomis žolelėmis itin
gerai pašalina odos nešvarumus ir negyvas ląsteles, padeda jai
greičiau atsinaujinti, lygina ir skaistina odą. Žolelių aliejai
visapusiškai pamaitiną odą, turi imunitetą stiprinantį, raminantį
poveikį.
Viso kūno harmonizuojantis masažas su Hamam aliejumi.
Originalus, gaivus kvapas ilgai išsilaiko, sukeldamas malonius
atostogų prisiminimus, o masažas atpalaiduoja ir įkvepia naujos
energijos.

Mineralizuojantis SPA ritualas. Šveitimas su mineralų
šveitikliu + kūno masažas su Marakesh aliejumi 
80 min. 75 Eur

Patirti harmoniją per ritualą, kuriame sąveikauja gamta bei
profesionalumas.. Kūno šveitimas ir masažas padės atgauti
jėgas ir energiją bei sugražins gyvenimo džiaugsmą!

Į procedūrą įeina:
Mineralizuojantis kūno šveitimas su mineralų šveitikliu,
skatinančiu odos regeneraciją. Tai Švelni šveičiamoji kūno odą
stimuliuojanti ir jos atsinaujinimą skatinanti procedūra. 
Viso kūno masažas su Marakesh aliejumi, kuris nuramina sielą ir
drėkina kūną. 100% natūralus aliejų mišinys skirtas odai
(įskaitant kanapių, migdolų, vynuogių, abrikosų ir vitamino E)
puikiai susigeria, giliai kondicionuoja, efektyviai maitina ir
drėkina, nepalikdamas riebumo pojūčio, o masažas atpalaiduoja
ir sukuria kelionės pojūtį. 

Persikų SPA ritualas 2 val. 98 Eur
 
Šis aromaterapinis ritualas nuneš Jus į vasaros aromatų pasaulį,
kuriame vaisių kvapai suteikia energijos! Ritualas ne tik
atpalaiduos įsitempusius raumenis atliekanat viso kūno masažą,
bet ir pasirūpins Jūsų odos būkle - bus pašalintos negyvosios
ląstalės, o įvyniojimo metu oda bus prisotinama drėgme bei
vitaminais.

Procedūrą sudaro:
Viso kūno šveitimas su ypatingai raminančiai veikiančiu žolelių
šveitikliu. Tai procedūra, kuri sudrėkina ir atkuria sausos ir
jautrios odos elastingumą, pamaitina, apramina pavargusią ir
papilkėjusią odą, lygina nelygumus.
Atpalaiduojantis kūno masažas su revival aliejumi ir karštais
lavos akmenimis. Be natūralaus aliejaus aromato, kuris nukelia
į malonius atostogų prisiminimus, produktuose yra
komponentų, kurie puikiai drėkina, maitina, jaunina odą, o
karštų akmenų masažas ypatingai atpalaiduoja įsitempusius
raumenis ir leidžia pailsėti.
Poilsis su rytietiškos arbatos puodeliu, kuris sušildys ir leis
atsipalaiduoti ir pasimėgauti 10min. atskiro laiko sau. 

Detoksikuojantis SPA ritualas. Žolelių šveitimas + viso
kuno masažas su HAMAM aliejumi  80min. 75 Eur

Procedūra itin palankiai veikia imuninę sistemą, gerina bendrą
fizinę bei emocinę būklę. Po šio ritualo galėsite džiaugtis
švelnia bei pridrėkinta kūno oda ir geresne savijauta.

Į procedūrą įeina:
Viso kūno šveitimas su persikų šveitikliu; Persikų kvapas ne tik
teigiamai veikia nuotaiką, bet gerina smegenų funkcijas,
atmintį, padidina koncentraciją. Kūno šveitimas pašalina
negyvąsias odos ląsteles ir suteikia odai šilko švelnumą. 
Viso kūno masažas ir įvyniojimas į egzotinę kaukę; Masažas
atpalaiduoja ir pamalonina energizuojančių vaisių kvapu,
kuriame vyrauja gaivūs arbūzų, melionų ir agurkų aromatai.
Įvyniojimo metu žmogaus kūnas sugeba pasisavinti visus
vitaminų kaukėje esančius natūralius komponentus, nes jie
puikiai įsigeria į odą, o šios procedūros poveikis maitina odą
ilgą laiką. 
Phyotmer drėkinanti procedūra veidui:
Veido odos demakiažas ir tonizavimas;
Švelnus veido šveitimas natūraliu mineralų šveitikliu;
Drėkinanti alginatinė veido kaukė su jūriniu kolagenu;
Drėkinantis Phytomer veido kremas. 

mažinti susidariusias raukšles ir senėjimo proceso prevencijai.
Šilkas padengia odą plonyčiu apsauginiu sluoksniu ir taip
saugo ją nuo sausėjimo.
Phyotmer jauninanti procedūra veidui:
Veido odos demakiažas ir tonizavimas;
Švelnus veido šveitimas natūraliu mineralų šveitikliu;
Drėkinanti alginatinė veido kaukė su jūriniu kolagenu;
Drėkinantis Phytomer veido kremas. 
Phytomer jūros dulkna visam kūnui.

Raminantis CALM ritualas kūnui 70 min. 59 Eur
 
Į procedūrą įeina:
Pėdų pieno vonelė su šviežiais rožių žiedlapiais ir eteriniais
aliejais, taip pat rytietiškos arbatos puodelis. Pėdų oda taps
sudrėkinta ir švelni, o arbatos puodelis sušildys ir leis pailsėti.
Parafino procedūra rankoms. Parafino terapijos metu šiluma
padeda atverti odos poras, kad veikliosios parafino medžiagos
prasiskverbtų į giliausius rankų odos sluoksnius ir pamaitintų,
sudrėkintų rankų odą bei sukurtų natūralią apsaugą nuo šalčio
ir žvarbaus oro. Rankų oda po tokios procedūros tampa
minkšta ir švelni.
Viso kūno masažas su raminančiu Calm aliejumi, po kurio
jausitės atsipalaidavę ir puikiai pailsėję. Masažas kone
stebuklingai veikia visą organizmą, pašalina stresą, įtampą,
padidėjusį jautrumą, nemigą, mažina skausmus pečių bei kaklo
srityje.

Masažas vyrams „Gintaro paslaptys“ 50 min. 45 Eur

Atpalaiduojamasis viso kūno masažas su gintaro aliejumi.
Puoselėjantis gintaro masažas atpalaiduoja raumenis ir mintis
nuo streso ir emocinės įtampos, pasižymi balansuojančiu
poveikiu nervinei sistemai. Gintaras yra energijos balansavimo
akmuo, skatina kūrybiškumą mintį, stiprina fizinį ir moralinį
stiprumą, pasitikėjimą savimi, suteikia optimizmo ir gyvenimo
džiaugsmą. Po masažo išeisite pailsėję ir įgavę naujų jėgų bei
energijos! 


