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Добре дошли в свят на разнообразни усещания! Разположен в сърцето на Пирин 
планина, заобиколен от красива природа, кристално чист въздух, СПА център 
ХАРМОНИ е място за отдих и почивка, място където може да се насладите на 
луксозни СПА ритуали, авторски масажи и лечебните свойства на минерална вода.

Welcome to a world of diverse sensations! Located in the heart of the Pirin mountains, 
surrounded by beautiful nature and crystal-clear air, HARMONY SPA Center is a place 
for relaxation and recreation where you can enjoy luxurious SPA rituals, unique 
massages and the healing power of mineral water.

СПА Център
SPA Center



Масаж на
цяло тяло

Full body
massage

Масаж на гърба Back massage

Дълбокотъканен
масаж

Deep tissue
massage

Лек, повърхностен масаж, прилага се 
за цялостно релаксиране и подобрява-
не на кръвообращението.

Light surface massage for overall 
relaxation and better blood 
circulation.

50 minutes
75 BGN

Дълбок масаж, работи се в зоните с 
проблеми, включва техники от източен, 
класически, спортен масаж, както и ки-
незитерапията. Силов и загряващ.

Deep massage that focuses on 
problematic areas and includes 
Eastern, classic and sport techniques 
as well as kinesiotherapy. It will 
power and warm you up.

50 minutes
100 BGN

Премахва натрупана умора и подо-
брява кръвообращението в
областта на гърба.

It deals away with fatigue and 
improves the blood circulation in 
the back area.

30 minutes
50 BGN

Масажи Massages



Авторски масажи
Signature massages



Луксозният масаж комбинира различни 
изключителни техники, вдъхновени от 
огромното разнообразие от култури в 
Арабските страни, за предизвикване на 
дълбоко състояние на релаксация и уел-
нес – от главата до петите. Насладете се на 
магическата текстура на масажния балсам 
с малахит, докато той обгръща кожата ви 
и постига невероятно усещане за релакса-
ция и мускулно облекчение.

The luxurious massage combines 
exceptional techniques inspired by the 
enormous diversity of cultures from 
the Arabian countries to nurture a deep 
state of relaxation and wellness – from 
head to toe. Enjoy the magical texture of 
the massage balm with malachite as it 
hugs your skin and fosters an incredible 
feeling of relaxation and muscle release.

60 minutes
85 BGN

Вдъхновена от Средиземноморието, тази 
терапия е кръстопът между Изтока и 
Запада, съчетавайки шведски и турски 
масажни техники. Потопете се в луксозна 
атмосфера, докато топлото масло се 
разтапя в кожата ви с изящен портокалов 
аромат. Открийте истинското изкуство на 
отпускане на тялото.

Inspired by the Mediterranean, this 
therapy is on the crossroads between the 
East and the West combining Swedish 
and Turkish massage techniques. Immerse 
yourself in a luxurious atmosphere while 
the warm oil melts on your skin with a 
delicious orange fragrance. Discover the 
real art of body relaxation.

60 minutes
90 BGN

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО 

(средиземноморски произход)

RELEASE THE TENSION 

(Mediterranean origin)

BALANCING (Indian origins)

RELAXING (Arabian oasis)

Успокояващ масаж, който комбинира 
лицева рефлексология и различни древ-
ни техники за тялото ви с променливи 
интензитети, от среден до много лек. 
Насладете се на релаксиращите свойства 
на канабиса, облекчете напрежението и 
събудете най-дълбоките си чувства, за да 
се свържете отново с корените си.

A calming massage which combines 
facial reflexology with different 
ancient techniques for your body 
with varying intensity, from medium 
to super light. Enjoy the relaxing 
qualities of cannabis, release the 
tension and wake up your deepest 
feelings to reconnect with your roots.

60 minutes
85 BGN

Relaxation in the 
age of dreaming

Relaxing
Arabian luxury

БАЛАНСИРАЩ (индийски корени) 

РЕЛАКСИРАЩ (арабски оазис) 

Освобождаваща
де-тенс терапия

Релаксация в епохата 
на сънуването

Релаксиращ
арабски лукс

A releasing
de-tens therapy



Ексфолиращритуал за тяло
Exfoliating body ritual
Точно както диамантът има нужда от полиране, за да се разкрие красотата му, 
нашата кожа има нужда да бъде пречиствана. От нежното подхранване на най-
деликатното авокадо и сусам до мощта на най-устойчивите термални соли, налице е 
бижу от природата за обновяване и ревитализиране на всеки тип кожа. Свържете се 
отново с кадифената мекота на кожата си.

Just as a diamond needs polishing to reveal its beauty, our skin needs to be purified. 
From the tender nourishment of the most delicate avocado and sesame to the power of 
the firm thermal salts, this is a jewel from nature to rejuvenate and revitalize any type 
of skin. Reconnect with the velvet softness of your skin.



Освободете се от токсините с тази 
терапия на базата на органична кал, 
активен въглен и вулканичен пясък, 
която пречиства, изглажда и ин-
тензивно реминерализира кожата. 
Предназначен за хора, които живеят 
в градска среда и се нуждаят от до-
пълнителна детоксикация за гладка, 
равномерна кожа.

Get rid of all toxins with this 
therapy based on organic mud, 
activated charcoal and volcanic 
sand which purifies, smoothens 
and intensively remineralizes 
your skin. It is targeted at people 
who live in an urban environment 
and need additional detox for a 
smooth and even skin.

30 minutes
42 BGN

Пилинг с
активен въглен

Peeling with
activated charcoal

СИЛЕН ПИЛИНГ STRONG PEELING

Антиоксидантна и обновяваща проце-
дура, благодарение на богатите на ви-
тамини свойства на портокал и кайсия. 
Разкрийте истинския блясък на кожата 
си с този ревитализиращ изискан аро-
мат. Идеален за всички типове кожа.

An antioxidant and regeneration 
procedure thanks to the vitamin-
rich orange and apricot. Reveal the 
true brilliance of your skin with this 
revitalizing and refined fragrance.
Ideal for all types of skin.

Кремообразен пилинг 
с портокал и кайсия

Creamy peeling with 
orange and apricot

СРЕДНО СИЛЕН ПИЛИНГ MEDIUM-STRENGTH PEELING

30 minutes
42 BGN

Peeling with sesame 
and avocado oil

Пилинг масло със сусам 
и авокадо
НЕЖЕН ПИЛИНГ GENTLE PEELING

Почувствайте как кремообразността 
на авокадото обгръща цялото ви тяло 
с подхранване, нежност и мекота. 
Деликатна ексфолираща терапия със 
сусамови частици, които нежно разтва-
рят мъртвите клетки. Особено подхо-
дящ за фина и чувствителна кожа със 
склонност към изсушаване.

Feel how the cremosity of the 
avocado wraps your whole body 
in nourishment, tenderness and 
softness. A delicate exfoliating 
therapy with sesame elements 
which gently dissolve the dead cells. 
Right for a fine and sensitive skins 
prone to dryness.

30 minutes
42 BGN



Ритуали за тяло за
пълно удовлетворение
Body rituals for complete
satisfaction
Изживейте възвишен ритуал за тяло, за да поглезите сетивата си. Започнете 
с уникален, специално създаден ексфолиант, за да обновите и подготвите 
кожата си. Продължете с необикновена обвивка, която подхранва кожата
ви със съставки, съобразени с вас, и завършете с релаксиращ масаж.

Experience a supreme body ritual to pamper your senses. Start 
with a unique and specially designed exfoliant to rejuvenate and 
prepare your skin. Continue with an extraordinary wrap which 
nourishes your skin with appropriate ingredients and
finish with a relaxing massage.



Реминерализиращите и силно стяга-
щи свойства на екстракта от хематит и 
органичната кал обгръщат кожата ви, 
оставяйки я копринена и стегната, готова 
да приеме масажа, който завършва този 
ритуал. Създаден за кожа, която има 
нужда от допълнителна хидратация.

The remineralizing and highly 
tightening qualities of the hematite 
extract and the organic mud wrap 
your skin leaving it velvet and tight, 
ready for the massage to end the 
ritual. Designed for a skin in need of 
additional hydration.

Тази нежна обвивка със сапфирени 
частици е сладка ласка на природата, 
която вдъхва блясък и енергия, дъл-
боко ревитализира и оставя тялото 
готово за наистина релаксираща про-
цедура. Идеален за кожа, нуждаеща се 
от дълбоко обновяване.

This tender wrap with sapphire 
elements is a sweet caress from 
nature which breathes in brilliance 
and energy, revitalizes in depth and 
leaves the body ready for a truly 
relaxing procedure. Ideal for a skin in 
need of deep rejuvenation.

Ориенталски пилинг с кесе е про-
цедура включваща ексфолиация на 
тялото, която стимулира и подобрява 
кръвообращението. Пенен масаж 
за гладък и по-здрав вид на кожа-
та, последван от класически масаж, 
премахващ напрежението и стреса с 
релаксиращо въздействие.

Ориенталски
пилинг с кесе

Oriental peeling
with kese

90 minutes
140 BGN

The oriental kese peeling includes 
body exfoliation that stimulates 
and improves blood circulation. The 
peeling is followed by a foam massage 
for a smooth and healthy looking skin 
and ends with a classical massage 
which deals with tension and stress 
and relaxes body and mind.

ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО 

пилинг + сапфирена обвивка + масаж

RELEASE THE TENSION

peeling + sapphire wrap + massage

Енергизиращ
ритуал

An energizing
ritual

90 minutes
129 BGN

ХИДРАТИРАЩ И СТЯГАЩ

пилинг + обвивка с хематит + масаж

HYDRATING AND TIGHTENING

peeling + hematite wrap + massage

Реминерализиращ
ритуал

A remineralizing
ritual

90 minutes
129 BGN



Антицелулитни терапии
Anti-cellulite therapies



60 minutes
90 BGN

*A PACKAGE OF
  10 PROCEDURES 
  700 BGN

Антицелулитният масаж е традиционна 
процедура за третиране на проблем-
ни зони. Целта му е разграждане на 
мастните натрупвания и изхвърляне на 
токсините чрез стимулиране на кръв-
ния поток.

Антицелулитен 
масаж

40 minutes
80 BGN

Стимулира лимфотока и 
подобрява циркулацията на 
кръвта.

Лимфодренаж

Отслабваща процедура – подходяща 
е за твърд целулит, „стопяване“ на 
мазнини, освобождаване от „порто-
каловата кожа“. Отслабващата проце-
дура съдържа антицелулитен дрон, 
екстракт от артишок, който ефективно 
дренира и освобождава от токсините, 
кофеин и деривати 5% + карнитин 3%, 
които „стопяват“ излишните мазнини 
от контура на тялото.

*A PACKAGE OF
  6 PROCEDURES 
  480 BGN

A slimming procedure – suitable 
for hard cellulitis, “melting” fats, 
shedding the “orange peel skin”. 
The slimming procedure contains 
an anti-cellulite drone, artichoke 
extract which effectively drains 
and removes toxins, caffeine and 
derivatives 5% + carnitine 3%, 
which “melt” the unnecessary fats 
from the body line.

The anti-cellulite massage is a 
traditional procedure to treat 
problem areas. The goal is to 
dissolve the fatty accumulations 
and remove toxins by stimulating 
the blood flow.

Anti-cellulite 
massage

It stimulates the lymphatic 
flow and improves the blood 
circulation.

Lymphatic 
drainage

40 minutes
70 BGN

Slim Drone
ОТСЛАБВАЩА
АНТИЦЕЛУЛИТНА
ПРОГРАМA

SLIMMING
ANTI-CELLULITE
PROGRAM

Slim Drone



Козметични процедури
Cosmetic procedures



Hydrating
therapy for men

Хидратираща
терапия за мъже
SKEYNDOR MEN SKEYNDOR MEN

Hydration
with hyaluronic acid

Хидратация с
хиалуронова киселина 
POWER HYALURONIC POWER HYALURONIC

Водата е основна за нашето тяло и 
затова е толкова важна и за кожата 
ни. Когато липсват минимални нива 
на хидратация, кожата има груб, 
сивкав, изпънат вид с тенденция към 
лющене. Нашата силно овлажнява-
ща терапия връща благосъстоянието 
на богато балансирана, мека, свежа и 
видимо хидратирана кожа, възстано-
вявайки вашия комфорт.

Water is fundamental to our body 
and this is why it is also essential 
for our skin. When the minimum 
levels of hydration are missing, 
the skin is rough, greyish, taut 
and prone to peeling. Our highly 
hydrating therapy brings back the 
wellbeing of a richly balanced, soft, 
fresh and visibly hydrated skin 
restoring your comfort.

60 minutes
80 BGN

Хидратираща терапия за суха и 
дехидратирана мъжка кожа, която 
пречиства и овлажнява кожата в 
дълбочина и  предотвратява нараня-
ването на кожата от непредвидени 
промени в нивата на хидратация.

A hydrating therapy for dry and 
dehydrated male skin which 
purifies and hydrates the skin in 
depth and prevents skin damage as 
a result of unforeseen changes in 
hydration levels.

60 minutes
80 BGN

Специфичен масаж на лице, който 
включва дренажни и поглаждащи 
техники на работа, които стимулират 
производството на колаген и акти-
вират кръвообращението и изхвър-
лянето на токсините. Процедурата 
завършва с маска според типа кожа.

A specific facial massage which 
includes draining and smoothing 
techniques to stimulate the 
production of collagen and to activate 
the blood circulation and toxin 
removal. The procedure ends with a 
masque depending on skin type.

Масаж на лице Facial massage 50 minutes
60 BGN



Wrinkle smoothing 
program

Програма за изглаждане
на бръчките
CORRECTIVE CORRECTIVE

CORRECTIVE е неинвазивно реше-
ние за всички проблеми свързани с 
процесите на стареене, а именно за-
губата на обем и плътност на кожа-
та, отпускане, мимически и дълбоки 
бръчки. Новата терапия съчетава 
най-успешните методи за неинва-
зивно третиране на засегнатите от 
процесите на стареене участъци, 
а именно ПИЛИНГ (изглаждане 
на повърхността на кожата и по-
добряване на нейната структура), 
ИЗПЪЛВАНЕ (филър действие на 
местата с видими бръчки) и СТЯГА-
НЕ (повишаване на плътността на 
кожата и нейния тугор).

CORRECTIVE is a non-invasive 
solution for all issues related to 
the processes of ageing, namely 
loss of skin volume and density, 
sagging, mimic and deep wrinkles. 
The new therapy combines the 
most successful methods of non-
invasive treatment of areas affected 
by ageing, namely PEELING 
(smoothening the surface of the 
skin and improving its structure), 
FILLING (filler effect in places with 
visible wrinkles) and TIGHTENING 
(increasing the density of the skin 
and its turgor).

60 minutes
120 BGN



Фитнес център
Fitness center
Модерен фитнес център с високотехнологично 
оборудване, който отговаря на най-високите 
стандарти и работи за вас 24 часа в денонощието.

A modern fitness center with high-tech equipment in 
line with the highest standards, open for you 24/7.



 

str. "Shinova Ela" 18, Bansko, Bulgaria
+359 887 744 262
+359 889 478 707
reservations@saintivanrilski.com
www.saintivanrilski.com


