
 

 

 

ARCKEZELÉSEK 

 

SELVERT SWISS BEAUTY NYITÁNY          30 perc 

A bőr kímélő alaptisztítását követően, hatékony termál víz tartalmú, hidratáló termékekkel és modelláló, 

izomstimuláló arcmasszázzsal frissítjük az arcbőrt.   

DAILY BEAUTY HIDRATÁLÓ ARCKEZELÉS NORMÁL/SZÁRAZ BŐRRE     60 perc 

A száraz, vízhiányos, lipidhiányos bőr számtalan kellemetlen tünetet mutat. A bőr feszül, viszket, mimikai 

ráncok jelennek meg, A tünetek alapján megállapítható, a bőr víz-lipid egyensúlya felborult, a bőr 

védekező képessége csökkent. A hatékony hidratáló kezelés képes az egyensúlyi folyamatokat 

helyreállítani, a bőr hidratáltságát biztosítani.  

DAILY BEAUTY REGENERÁLÓ-BŐRFESZESÍTŐ ARCKEZELÉS        60 perc 

Az aktív összetevőknek köszönhetően nagy hatékonyságú kezelés, melynek hatására az arc természetes 

kontúrja javul, helyreáll. A bőröregedés jellegzetes tünetei csökkennek, így a ráncok hossza és mélysége, 

a fáradtság jelei mérséklődnek. A bőr visszanyeri természetes feszességét és tömörségét.  

3D TÉRDIMENZIÓBAN HATÓ HIDRATÁLÓ-FELTÖLTŐ ARCKEZELÉS       60 perc 

Rendkívül aktív, hidratáló arckezelés, mely a bőr mindhárom rétegében hat, javítva a sejtközi mátrixban 

a hidratáltság mértékét, köszönhetően az aquaporin hatóanyagnak, valamint a nagy molekula súlyú 

hialuron savnak. A kezelés hatására a bőr nedvességtartalma helyreáll, a felületi ráncok csökkennek.                               

A normál és érzékeny bőr ápolására ajánljuk. 

 

MASSZÁZSKEZELÉSEK 

ORIENTÁLIS ILLATOK FELFEDEZŐ ÚTJÁN 

ORIENTÁLIS MASSZÁZSOK           30 vagy 50 perc 

Orientális aromaolajos masszázs édes mandula illattal (Választható: aroma és svéd masszázs) 

Orientális masszázs bőrtápláló shea vajjal tearózsa és méz illattal 

 

 

 



 

SÉTA AZ ILLATOZÓ MEDITERRÁN ÖBLÖKBEN 

MEDITERRÁN C VITAMINOS BŐRMEGÚJULÁS         30 perc 

A mediterrán öblöket övező citrus ültevények aromáinak és a magas C Vitaminnak köszönhetően a 

zselés bőrradírral végzett masszázs megújítja és frissíti a bőrt.  

MEDITERRÁN C VITAMINOS MASSZÁZSSZERTARTÁS        50 perc 

A mediterrán öblöket övező citrus ültevények aromáinak és a magas C Vitaminnak köszönhetően a 

zselés bőrradírral végzett masszázs megújítja és frissíti a bőrt. Az édes narancs aromaolajos masszázs 

frissíti a keringést, stimulálja a test izmait, valamint javítja a bőr külső agressziókkal szembeni ellenálló 

képességét. 

MEDITERRÁN TÁJAK AROMAMASSZÁZSOK        30 vagy 50 perc  

Mediterrán aromamasszázs édes narancs aromával (Választható: aroma és svéd masszázs) 

Mediterrán élménymasszázs citrom és rozmaring aromákkal 

MEDITERRÁN AROMAGYERTYA MASSZÁZS A CÉDRUSOK ILLATÁVAL 50 perc 

Aromagyertya meggyújtását követően keletkezett, illatozva folyó aromás viaszkrémmel végzett 

masszázsszertartás és a gyertya meghitt fénye valódi élményt jelent az egzotikumot kedvelők számára. 

 

FÁJDALOMCSILLAPÍTÓ – ÉS REGENERÁLÓ KEZELÉSEK 

DENEVÉRPAD – A GERINCDOKTOR 

A hátfájás gyógyítására évszázadok óta alkalmazzák a nyújtásos terápiát. A mai igényeknek megfelelően 

elkészített minősített gyógyászati eszköz a denevérpad. Hatásmechanizmusát tekintve megfelel a 

súlyfürdőterápia száraz kivitelének. Lehetővé teszi a hason és a háton végzett fokozatos és kíméletes 

gerincnyújtást. Használatával elérhető az állapotjavulás, fájdalomcsökkenés és a fizikai teljesítőképesség 

növekedése. 

DENEVÉRPAD NYÚJTÁS          15-20 perc 

DENEVÉRPAD NYÚJTÁS ÉS HÁTMASSZÁZS  50 perc 

LINFO ENERGY NYOMÁS ÉS MÁGNESTERÁPIÁS KEZELÉS               30 perc 

A nyomás- és mágnesterápia előnyös tulajdonságait ötvöző kezelés eredményeképpen javul a 

kötőszövet és a nyirokrendszer méregtelenítő képessége. Az egészségmegőrző és alakformáló kezelés 

előnyösen hat a vérkeringésre, növeli a vér oxigén tartalmát, segíti a sejtek méregtelenítő funkcióit, 

serkentően hat az izmokra és kötőszövetekre, megszűnteti az izmok görcsös feszülését, a 

fáradságérzetet és a nehéz láb érzést. 

 


