
СПА ЦЕНТЪР 

Винотерапии 

 

Винена бъчва на Бог Дионис, 30 мин. - 40,00 лв. 

/За двама-терапия с 100% минерална вода и натурален винен екстракт, 
пилинг, чаша вино/ 

 

Винен пилинг, 40 мин. - 60,00 лв. 

/в Хамам баня-пилинг с винена утайка и кафе, пенен масаж с ароматна пяна/ 

 

Винен грях, 40 мин. - 60,00 лв. 

/пилинг на цяло тяло в хамам баня с фин ексфолиант от гроздови семки и 

винена утайка/ 

 

Ритуал "Дионисиев елексир", 50 мин. - 65,00 лв. 

/релаксиращ масаж с кайсиево масло и вино/ 

 

Ритуал "Медовина", 50 мин. - 65,00 лв. 

/релаксиращ масаж с вино и мед/  

 

Пилинг с гроздови семки, 50 мин. - 65,00 лв. 

/релаксиращ масаж с гроздово масло и нежен пилинг с ароматни гроздови 

семки/ 

 

Самостоятелен пилинг, 1 бр. – 5,00лв. 

/натурални винени екстракти смесен с утайка кафе/ 

Аромотерапии 

Роза, 50 мин.- 60,00 лв. 

/енергизиращо и тонизиращо действие, мощен афродизиак и антидепресант/ 

 

Мента, 50 мин.- 60,00 лв. 

/антисептично, храносмилащо, изстудяващо, бактерицидно, 

болкоуспокояващо, спазмолитично/ 

 

Еквалипт, 50 мин.- 60,00 лв. 

/понижаващо кръвната захар, активизиращо умствената дейност, 
противовъзпалително/ 

 

Лимон, 50 мин.- 60,00 лв. 

/успокояващо кожни екземи, антидепресант, антиоксидантно, ободряващо, 

успокояващо, антицелулитно/ 

 

Хамам Баня 

Ориенталски пилинг кесе, 30 мин. - 40,00 лв. 

/изтъркване с кесе/ 

 

Кесе и пенен релакс, 40 мин. - 60,00 лв. 

/изтъркване с кесе и масаж с ароматна пяна/ 



Тракийски ритуали 

"Бъчва на Желанието", 15 мин. - 15,00 лв. 

/Фитопаробъчва с микс от лечебни билки по избор/ 

 

"Тайните на Афродита", 50 мин. - 60,00 лв. 

/релаксиращ масаж с мед и мляко/ 

 

Релаксиращ ритуал, 25 мин. - 35,00 лв. 

/релаксиращ масаж, глава, гръб, масаж на яка/ 

 

Тонизираща магия /ексфолиращ масаж/, 50 мин. - 55,00 лв. 

* с мента; с кафе; с кокосови стърготини; 

 

Класически масаж на цяло тяло, 50 мин. - 55,00 лв. 

 

Класически частичен масаж, 25 мин. – 30,00 лв. 

 

Терапии за лице 

“Афродита”, 30 мин. - 25,00 лв. 

/масаж на лице с бадемово масло и маска с винена утайка/ 

 

* антиоксидантен и подмладяващ ефект 
“Артемида” , 45 мин. - 45,00 лв. 

/маска на лице с манго и лимонена трева, алго маска от бяло грозде и витамин 

C/ 

 

* стимулира регенерирането на кожата 

* антиоксидантно действие 

* придава на кожата подмладяващ ефект 
 

 

“Деметра” , 45 мин. - 45,00 лв. 

/маска на лице с био ензими и морски водорасли, гел маска “5 зеленчука”/ 

 

* осигурява на кожата незабавно инжектиране на витамини и минерали 

* стимулира кожата да се регинерира 

* придава на кожата здрав, свеж цвят и блясък 
 

 

Детоксикираща терапия, 45 мин. - 45,00 лв. 

/маска на лице с активен вънглен от бамбук и йонизирано сребро/ 

 

* високоефективна терапия за мазна, смесена, с разширени пори кожа 

* ефективно абсорбира токсините 

* екстракти от бамбук, киви, ирис и зелен чай, изглаждат кожата, придават 
блясък и 

 


