
MENIU



Centru
SPA
Bine ați venit în lumea diferitelor senzații! Situat în inima 
Muntelui Pirin, înconjurat de natură frumoasă, cu aer limpede, 
centrul SPA HARMONY este un loc de relaxare și odihnă, un 
loc unde vă puteți bucura de ritualuri SPA de lux, masaje con-
cepute de specialiștii noștri și de proprietățile curative
ale apei minerale.



Masaj pe tot corpul

Un masaj ușor, pe suprafața corporală, făcut pentru relaxare 
totală și îmbunătățirea circulației sanguine.

50 minute
75 leva

Masajul profund al țesuturilor tratează zonele cu probleme, 
include tehnici de masaj oriental, clasic, sportiv, precum și 
kinetoterapie. Masaj de forță și încălzire.

Masaj profund al țesuturilor 50 minute
100 leva

Înlătură oboseala acumulată și îmbunătățește circulația în
zona spatelui.

Masaj la spate 30 minute
50 leva

Masaje



Masaje concepute
de specialiștii noștri



Lux arăbesc pentru relaxare
DE RELAXARE (OAZĂ ARABĂ)

Masajul de lux combină o varietate de tehnici exclusive inspirate 
de marea diversitate a culturilor din țările arabe pentru a induce 
o stare profundă de relaxare și de bunăstare - din cap până în 
picioare. Bucurați-vă de textura magică a balsamului de masaj cu 
malachit, în timp ce crema atinge pielea dvs. și vă redă o senzație 
incredibilă de relaxare și de ușurare musculară.

60 minute
85 leva

Un masaj liniștitor care combină reflexologia facială și o varietate de 
tehnici străvechi pentru corpul dvs., cu intensități variabile, de la mediu 
la foarte ușor. Bucurați-vă de proprietățile relaxante ale canabisului, de 
ameliorarea tensiunii și treziți cele mai profunde sentimente ale dvs. 
pentru a vă reconecta la rădăcinile dvs.

Relaxare în epoca viselor
DE ECHILIBRARE (INDIAN LA ORIGINE)

60 minute
85 leva

Inspirată de Marea Mediterană, această terapie este răscrucea 
dintre Orient și Occident, combinând tehnicile de masaj suedez 
și turcesc. Scufundați-vă într-o atmosferă de lux, în timp ce uleiul 
cald cu aromă rafinată de portocale se topește pe pielea dvs. 
Descoperiți adevărata artă a relaxării corpului.

Terapie eliberatoare de detensionare
ELIBERAREA TENSIUNII
(MEDITERANEEAN LA ORIGINE)

60 minute
90 leva



Ritual de exfoliere
a corpului
La fel cum un diamant are nevoie de lustruire pentru a-și dezvălui 
adevărata frumusețe, pielea noastră trebuie purificată. De la hrănirea 
delicată cu cel mai delicat fruct de avocado și ulei de susan, până 
la puterea celor mai durabile săruri termale, o să vă bucurați de o 
adevărată bijuterie din natură care va înnoi și revitaliza fiecare tip de 
piele. Reconectați-vă la catifelarea netedă a pielii dvs.



Peeling cu cărbune activ
PEELING PUTERNIC

Eliberați-vă de toxine cu acest tratament pe bază de nămol 
organic, cărbune activ și nisip vulcanic, care purifică, netezește și 
remineralizează intens pielea. Conceput pentru persoanele care 
trăiesc în mediul urban și au nevoie de o detoxifiere suplimentară 
pentru o piele netedă și uniformă.

30 minute
42 leva

Un tratament antioxidant și de înnoire datorită proprietăților 
bogate în vitamine ale portocalei și caisei. Dezvăluiți adevărata 
strălucire a pielii dvs. cu aceste arome rafinate și revitalizante. Ideal 
pentru toate tipurile de piele.

Peeling cremă cu portocale și caise
PEELING CU INTENSITATE MEDIE

30 minute
42 leva

Cu ajutorul acestui peeling veți simți cum avocadoul cremos vă 
învăluie întregul corp cu substanțele sale nutritive, îngrijindu-vă 
pielea tandru și lăsând-o perfect catifelată. Un tratament exfoliant 
delicat cu particule de susan care dizolvă delicat celulele moarte. 
Potrivit în special pentru pielea fină și sensibilă, predispusă la uscare.

Peeling cu uleiuri de susan și avocado
PEELING UȘOR ȘI TANDRU

30 minute
42 leva



Ritualuri pentru corp care 
aduc satisfacție completă
Experimentați un ritual corporal sublim pentru a vă răsfăța simțuri-
le. Începeți cu un exfoliant unic, special formulat pentru a vă reîm-
prospăta și îngriji pielea. Continuați cu grija extraordinară care 
hrănește pielea cu ingrediente adaptate la nevoile dvs. și încheiați cu 
un masaj relaxant.



Proprietățile de remineralizare și redare puternică a fermității pe 
care le au extractul de hematit și nămolul organic, vor îngriji pielea 
dvs. și o vor lăsa mai catifelată și mai fermă, pregătită să se bucure 
de masajul care finalizează acest ritual. Conceput pentru pielea 
care are nevoie de o hidratare suplimentară.

Ritual de remineralizare
HIDRATARE ȘI FERMITATE
peeling + împachetare cu hematit + masaj

90 minute
129 leva

Această împachetare delicată cu particule de safir este răsfățul 
dulce al naturii care infuzează strălucire și energie, revitalizează 
în profunzime și lasă corpul pregătit pentru un tratament cu 
adevărat relaxant. Ideal pentru pielea care are nevoie de o 
împrospătare în profunzime.

Ritual de energizare
ELIBERAREA TENSIUNII
peeling + împachetare cu safir + masaj

90 minute
129 leva

Peelingul oriental cu mănușa specială „Kese” este o procedură 
care implică exfolierea corpului, stimulând și îmbunătățind 
circulația sanguină. Un masaj cu spumă pentru o piele catifelată și 
cu un aspect mai sănătos, urmat de un masaj clasic, care elimină 
tensiunea și stresul cu un efect relaxant.

Peeling oriental cu mănușă specială „Kese” 90 minute
140 leva



Terapii anticelulitice



Slim Drone
PROGRAM DE SLĂBIRE ANTICELULITĂ

Tratament de slăbire - potrivit pentru celulita dură, „topirea“ 
grăsimii, eliminarea „pielii în coajă de portocală“. Tratamentul de 
slăbire conține dronă anticelulitică, extract de anghinare care 
drenează și eliberează eficient toxinele, cofeină și derivați 5% + 
carnitină 3% care „topesc“ excesul de grăsime din
extremitățile corpului.

*PACHET DE 6
  PROCEDURI
  480 leva

60 minute
90 leva

*PACHET DE 10
  PROCEDURI
  700 leva

Masajul anticelulitic este o procedură tradițională 
pentru tratarea zonelor cu probleme. Acesta are ca scop 
descompunerea depozitelor de grăsime și eliminarea toxinelor 
prin stimularea fluxului sanguin.

Masaj anticelulitic 40 minute
80 leva

Stimulează fluxul limfatic și îmbunătățește circulația sanguină.

Drenaj limfatic 40 minute
70 leva



Tratamente și
proceduri cosmetice



Hidratare cu acid hialuronic
POWER HYALURONIC

Apa este esențială pentru corpul nostru și de aceea este atât de 
importantă pentru pielea noastră. Atunci când lipsește un nivel minim 
de hidratare, pielea are un aspect aspru, cenușiu, întins, cu tendință 
de descuamare. Tratamentul nostru extrem de hidratant reface și 
readuce starea de bine a pielii, lăsând-o hrănită în profunzime, moale, 
proaspătă și vizibil hidratată, redându-vă confortul.

60 minute
80 leva

Tratament hidratant pentru pielea uscată și deshidratată a 
bărbaților, prin care se purifică și hidratează pielea în profunzime 
și se previne deteriorarea pielii din cauza modificărilor 
neprevăzute ale nivelului de hidratare.

Terapie hidratantă pentru bărbați
SKEYNDOR MEN

60 minute
80 leva

Masaj facial specific care încorporează tehnici de drenaj 
și mișcări tandre pentru a stimula producția de colagen 
și pentru a activa circulația și eliminarea toxinelor. 
Tratamentul se încheie cu o mască în funcție
de tipul de piele.

Masaj facial 50 minute
60 leva



CORRECTIVE este o soluție non-invazivă pentru toate problemele 
legate de procesul de îmbătrânire, și anume pierderea de volum 
și densitate a pielii, lăsarea, liniile de expresie și ridurile profunde. 
Noua terapie combină cele mai de succes metode de tratament 
non-invaziv al zonelor afectate de procesul de îmbătrânire, și anume 
PEELING (netezirea suprafeței pielii și îmbunătățirea structurii 
acesteia), FILLING (umplerea sau „filling-ul” zonelor cu riduri vizibile) 
și FERMITATE (creșterea densității și tonusului pielii).

Program de netezire a ridurilor
CORRECTIVE

60 minute
120 leva



Centru
fitness
Un centru de fitness modern, cu echipa-
mente high-tech care respectă cele mai 
înalte standarde și este deschis pentru
dvs. 24 de ore pe zi.
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