ПРОЦЕДУРИ И МАСАЖИ

Здрави, щастливи и красиви

Хидрована 1с водорасли

Детоксикира, отпуска напрежението и мускулатурата, поддържа естествената
красота на кожата, помага за подмладяването, ободряването, почистването и
омекотяването на кожата. Извлича токсините.

2

Йонна детоксикация

Напълно безвреден и сигурен начин за пречистване на организма от натрупаните в
него токсични вещества. Освобождава от натрупаните тежки метали, отпадни
продукти от метаболизма, лимфната и кръвоносна система, мазнини и
тютюнопушене, намалява нивото на свободни радикали, намялява кръвното ниво и
захар, стимулира имунната система, както и на стомашно-чревния тракт,
нормализира телесното тегло, подобрява общото физическо и психическо здраве и
много други.

3

Ребалансиращ масаж

Ребалансиращ масаж с цел възстановяване баланса на физическо, психическо и
духовно ниво. Масажът се отразява благоприятно като подобрява и отпуска
мускулите, подпомага работата на метаболизма при затлъстяване,
минимизира или премахва болки в прешлените, влияе благоприятно на
имунната система, повишава устойчивостта към вирусни заболявания.

4
Апликация с поморийска кал в хамам

Най-впечатляващата терапия за лечение и една от най-старите в света.
Освен разкрасителен ефект, процедурата с кал има и лечебен ефект. Използва
се за различни заболявания, сред които псориазис, артрит, проблеми свързани с
подвижността, при хормонален дисбаланс, за възстановяване след операция, за
възстановяване на мускулите, както и от козметични процедури за лечение на
суха кожа и намаляване на целулита. Действа термофизично, биохимично,
анти-стареещо, противовъзпалително и детоксикиращо.

5
Ребалансиращ масаж

Ребалансиращ масаж с цел възстановяване баланса на физическо, психическо и
духовно ниво. Масажът се отразява благоприятно като подобрява и отпуска
мускулите, подпомага работата на метаболизма при затлъстяване,
минимизира или премахва болки в прешлените, влияе благоприятно на
имунната система, повишава устойчивостта към вирусни заболявания.

Пилинг на6 цяло тяло

Пилинг (ексфолиация) на цяло тяло – с тонизиращи движения, терапевтът
ексфолира цялото тяло, за да се обнови всеки сантиметър, като резултатът е
идеална гладкост на кожата, мекота, блясък и детокскикация.

7

Кална процедура в сарайска парна баня

Процедурата има много силно противовъзпалително, болкоуспокояващо и
тонизиращо действие. Подобрява обмяната на веществата дълбоко в кожата,
премахва целулита и токсините.
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Йонна детоксикация

Напълно безвреден и сигурен начин за пречистване на организма от
натрупаните в него токсични вещества. Освобождава от натрупаните
тежки метали, отпадни продукти от метаболизма, лимфната и кръвоносна
система, мазнини и тютюнопушене, намалява нивото на свободни радикали,
намялява кръвното ниво и захар, стимулира имунната система, както и на
стомашно-чревния тракт, нормализира телесното тегло, подобрява общото
физическо и психическо здраве и много други.

9
Хидрована с водорасли

Детоксикираща хидрована с микромизирани водорасли от 100% произход.
Детокскикира, отпуска напрежението и мускулатурата, поддържа
естествената красота на кожата, помага за подмладяването, ободряването,
почистването и омекотяването на кожата. Извлича токсините.

10

Масаж с криотерапия

Ребалансиращ масаж с цел възстановяване баланса на физическо, психическо и
духовно ниво. Масажът се отразява благоприятно като подобрява и отпуска
мускулите, подпомага работата на метаболизма при затлъстяване,
минимизира или премахва болки в прешлените, влияе благоприятно на
имунната система, повишава устойчивостта към вирусни заболявания.
Криотерапията с лед стимулира кръвообращението и стяга кожата.

