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1. Facilități SPA și Piscină

Acess SPA

60 ron/ acces

Facilități
o Piscină încălzită
o Saună uscată
o Saună umedă
o Saună salină cu infraroşu
o Jacuzzi interior şi exterior
o Sală de fitness
o Sală de relaxare cu design Feng Shui
Mențiuni
o Sunt incluse în preț halatul, prosopul și papucii de unică folosință.
o Se percepe o garanție de 150 ron la recepția hotelului/complexului balnear
medical pentru accesul în SPA.
o În mod alternativ, actul de identitate va fi lăsat la recepția hotelului și va
putea fi ridicat la plecare, după predarea cheii de acces, a prosopului și a
halatului.
o Accesul copiilor sub 14 ani este permis numai sub stricta supraveghere a
tutorelui.
o Accesul SPA nu este inclus în prețul tratamentelor corporale sau faciale
individuale prestate în incinta complexului.

Acces piscină exterioară
Acces piscină exterioară cu halat

50 ron/ acces
70 ron/ acces

Mențiuni
o Sunt incluse în preț prosopul și vestiarul.
o Recepția hotelului/ complexului balnear medical va percepe o garanție de 25
ron pentru acces piscină și de 100 ron pentru acces piscină cu halat. În mod
alternativ, actul de identitate va fi lăsat la recepția hotelului și va putea fi
ridicat la plecare, după predarea cheii de acces, a prosopului și a halatului.
o Accesul copiilor de până la 3 ani este gratuit. Copiii de până la 10 ani
beneficiază de o reducere de 50%.
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2. Tratamente SPA
Detox - Spa

50 ron/ ședință 30 min

Detox – Spa este un aparat care realizează o detoxifiere prin osmoza plantară. Procedura
permite eliminarea toxinelor (metale grele, acid uric, medicamente, nicotină), astfel încât
ficatul, rinichii, colonul, sistemul circulator și limfatic își vor îmbunătăți considerabil
funcționalitatea, starea de bine instalându-se de la prima ședință.

Tunelul cu infraroșu și role de germaniu

50 ron/ ședință 30 min

Ideal pentru detoxifiere, tratamentul obezității și al celulitei, tunelul este o infrasaună cu
efecte termice. Se ard aproximativ 750 calorii într-o ședință.

Drenajul limfatic cu aparatul Limfapress

50 ron/ ședință 30 min

Efectul principal este de stimulare a circulației sangvine și limfatice, fiind recomandat în
tratarea edemelor, celulitei, îmbunătățirea tonusului muscular și a stării de hidratare a pielii,
postoperator sau în stări de convalescență. O formă de detoxifiere, dar și de relaxare este o
procedură de drenaj limfatic prin presoterapie digitală realizată mecanic.

Ritual de relaxare și cromoterapie în Duș Vichy

50 ron/ ședință 30 min

Se realizează exfolierea pielii cu extract de măsline în dușul Vichy.

Abonament 10 ședințe

400 ron / abonament

Abonamentul este valabil pentru oricare dintre tratamentele mai sus menționate.

Pachet Acces SPA combinat cu 2 Tratamente SPA

120 ron/ pachet

Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:
Masaj de relaxare
Detox - SPA
Tunelul cu infraroșu și role de germaniu
Drenajul limfatic cu aparatul Limfapress

ședință 30 min
ședință 30 min
ședință 30 min
ședință 30 min

* Pachetele și abonamentele se achită integral înainte de prima ședință.
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3. Tratamente cu aparatul Body Farm Eximia

TRATAMENTE FACIALE

Radiofrecvența Quadripolară

150 ron/ ședință 1 oră

Tratament de tonifiere facială – acționează prin stimularea producției de colagen și
elastină, pielea se tonifică și se hidratează.
Tratament antirid – microdermabraziunea și radiofrecvență quadripolară realizează o
exfoliere profundă datorită particulelor de diamant ce stimulează producția de
colagen și elastină necesară pielii.
Lipoliza submandibulară – radiofrecvența realizează o conturare a ovalului feței,
obținându-se un aspect întinerit al feței și gâtului.
Microdermabraziune

150 ron/ ședință 1 oră

O exfoliere profundă datorată acțiunii particulelor de diamant, fiind promovată ca un “facelift” instant, este alternativa neinvazivă a peelingurilor chimice.

TRATAMENTE CORPORALE

Remodelare corporală

250 ron/ ședință 1 oră

Slăbire intensivă
Tonifiere corporală
Tratament anticelulitic
Într-o ședință se abordează o zonă (burtă, picioare, brațe).
Se recomandă minim 7 ședințe/ zonă pentru rezultate optime.
Se observă rezultate după prima ședință.
Abonament 7 ședințe BodyFarm Eximia

1 400 ron/ abonament
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4. Consultații
Consultații nutriționale individuale
Consultații nutriționale de familie
Consultații estetice

150 ron/ ședință 1 oră
200 ron/ ședință 2 ore
70 ron/ ședință 30 min

5. Tratamente Faciale
* Recomandăm alegerea tratamentului în urma unei consultații estetice prealabile

Bruno Vassari – Spania

Tratament „Pure Solution”
Tratament „Antistress“
„Whitening treatment” – pe bază de vitamina C
Tratament „Cell active – age renewal”
Masaj facial
Peeling chimic ușor

150 ron/ ședință 1 oră
150 ron/ ședință 1 oră
150 ron/ ședință 1 oră
200 ron/ ședință 1 oră
100 ron/ ședință 1 oră
100 ron/ ședință 1 oră

Bernard Cassiere – Franța

Tratament „Anti-Aging Time Interceptor”
Tratament de umplere al ridurilor
„Bamboo treatment” – tratament intens de hidratare
Tratament antiacneic pe bază de lămâie

150 ron/ ședință 60 min
200 ron/ ședință 90 min
150 ron/ ședință 60 min
150 ron/ ședință 90 min

Pevonia Botanica – SUA

Tratament SPA teen all skin
Tratament Rose - RS2 (la comandă)
Tratament cu celule stem phyto - Elite (la comandă)

Servicii Make-up - pe bază de rezervare

250 ron/ ședință 1 oră
250 ron/ ședință 1 oră
300 ron/ ședință 1 oră

100-250 ron
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6. Tratamente Corporale
Bruno Vassari - Spania
Tratament Body Care

150 ron/ ședință 1 oră

Special pentru slăbire și lupta împotriva celulitei, în care substanțele active extrase din alge
marine folosite stimulează circulația sângelui, favorizează eliminarea toxinelor din organism
și activează funcționarea organismului, astfel se ard grăsimile stocate, se elimină celulita, se
îmbunătățește elasticitatea și fermitatea pielii.

Bernard Cassiere - Franța
Tratament de slăbit cu Guarana și Ghimbir

200 ron/ ședință 90 min

Cu efect de slăbire, netezire, diminuarea aspectului de coajă de portocală, reducere în cm. a
circumferinței abdomenului și a coapselor.
Exfoliere cu miere combinată cu:
Masaj 50 min
Masaj 35 min

150 ron/ ședință 90 min
100 ron/ ședință 60 min

Acest tratament are rol tonifiant și de eliminare a edemelor, oferind o senzație imediată de
picioare ușoare, revitalizând pielea și contribuie la eliminarea toxinelor din corp.

Pevonia Botanica – SUA
Exfoliere cu mango și fructul pasiunii combinată cu:
Masaj 50 min
Masaj 30 min

150 ron/ ședință 90 min
100 ron/ ședință 60 min

Acest tratament realizează o exfoliere corporală profundă datorită combinației de extracte
tropicale de mango și fructul pasiunii.
Masaj de relaxare

Abonament 10 masaje

80 ron/ ședință 50 min
50 ron/ ședință 30 min
600 ron/ sedință 50 min

Realizat cu un ulei special pe bază de extract de grapefruit japonez, rozmarin, struguri și
șofran, îmbunătățește starea de bine a organismului.
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7. Descriere Produse
Aparatul Body Farm Eximia
Body Farm Eximia reprezintă un concept tehnologic care oferă soluții diferite pentru fiecare
tip de imperfecțiune estetică a corpului. Laserul lipolitic reprezintă cea mai sigură și
noninvazivă tehnologie în ceea ce privește remodelarea corporală și eliminarea țesutului
adipos de pe zonele cu probleme. Înlocuiește cu succes liposucția clasică, rezultatele fiind
vizibile încă de la prima ședință.
Echipamentul combină 2 terapii revoluționare – Laserporatia și Endoradiomag – și mai deține
Radiofrecvența Quadripolară și Microdermabraziunea cu particule de diamant.

Bruno Vassari – Spania
O nouă eră în cosmetologia profesională, Bruno Vassari este cotat ca cel mai bun brand de
cosmetice profesionale în ceea ce privește calitatea produselor, eficiența tratamentelor și
inovația permanentă prin fabricarea unor produse ce înglobează ultimele cercetări științifice
din domeniu.

Bernard Cassiere – Franța
Filozofia Bernard Cassiere este că fiecare problemă are și o soluție, astfel programele de
tratament compuse din ingrediente active vegetale, naturale sunt astfel create încât să ofere
soluții profesionale pentru îngrijirea pielii în funcție de tipul de ten, dar și de anotimp.
Formulele de tratament sunt compuse din ingrediente active vegetale, naturale, al căror scop
este de a oferi rezultate, confort și siguranță.

Pevonia Botanica – SUA
Pevonia Botanica este brandul vedetelor de la Hollywood care oferă o linie exclusivistă de
produse dermo-cosmetice, cu extrase organice 100%, posedând o tehnologie avansată de
penetrare în piele, garantând rezultate remarcabile și de durată în timp. Conține extrași
organici 100% naturali, fără parabeni, care oferă o calitate garantată, fiind realizate la cele
mai înalte nivele tehnologice.
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