
 SPA MENÜ
“ a természet erejével “

Beauty & Spa részlegünkön kényeztető kezelések, egyedülálló szépségprogramok, személyre szabott 
kezelések, aktív időtöltést szolgáló programok szolgálják a teljes testi-lelki megújulást. Számunkra fontos, hogy 
a professzionális arc- és testkezeléseinkhez használt kozmetikumok természetes alapanyagokból és értékes 
gyógynövényekből készüljenek, ezért választottuk kezeléseink alapanyagául a következő termékeket: 

        

 Az alpesi Kurland termékeket a német 
Alpokban található Haslauer cég gyártja több 
mint 50 éve. A nagymúltú cég Európa egyik 
legrégebbi spa és wellness specialistája.

A Kurland® termékek nem tartalmaznak 
egészségre károsító anyagokat, parabeneket, 
szilikon olajokat,kőolajszármazékokat, és 
természetesen állatkísérletektől is mentesek. 
Egyet jelentenek a szépséggel, kifinomultak és 
elegánsak, azaz természetesen tökéletesek. 

Az AHAVA® termékek  a Holt-tenger és az 
azt körülvevő természet legfontosabb elemeivel 
szépíti a bőrt. A víz, az iszap, a só és a növények 
kivonatai bizonyítottan regeneráló hatásúak, 
ellensúlyozzák az öregedés jeleinek kialakulását 
és simítják, puhítják a bőrt. 
 A Holt-tenger vizének van a 
világon a legmagasabb - 32 % - ásványi 
anyag tartalma. Híres, fekete iszapjában az 
óceánvíznél tízszer koncentráltabban vannak 
jelen azok az ásványok - magnézium, kalcium, 
stroncium, bróm és vas - melyek lényegesek 
az egészséges és rugalmas bőr megőrzéséhez.

Lemondási feltételek: 
12 órán belüli lemondás vagy a kezelés kihagyása 
(no show) esetén a megrendelt szolgáltatások 
összegét 100%-ban szobaszámlájára terheljük.
Kezelések időpontjának 12 órán belül történő 
módosítása: 3.000,-Ft.
Kérjük a kezelések előtt 5-10 perccel érkezzenek. 
Kezelésekről való késés esetén a kezelés ideje 
azonos ár ellenében rövidíthető, hogy a többi 
vendéget ne érintse hátrányosan.

Szeretnénk, ha minden vendégünk 
elégedetten távozna, ezért kérjük: 
• amennyiben nem biztos abban, milyen 
kezelést/masszázst szeretne javasoljuk kérjen 
segítséget és hívja Wellness/Spa recepciónkat. 
Kollégáink készséggel segítik döntésében, attól 
függően, hogy mi az Ön célja: relaxáció vagy 
felfrissülés
• ha bármi kellemetlen a masszázs/kezelés ideje 
alatt -fogások nyomása, zene, hőmérséklet- 
kérjük jelezze. Terapeutánk igazodni fog az Ön 
kéréséhez (A kezelésekhez használt professzionális Kulrand 

és Ahava termékek megvásárolhatók a wellness 
recepción.)
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KURLAND TESTMASSZÁZSOK  - “a természet erejével” 

Argán olajos testmasszázs - Teljes test 50’        13.900 Ft
Argán olajos testmasszázs -  Hát-váll   20’        7.900 Ft
Az eredeti marokkói argán olaj igazi csodaszer, arcra, testre, és hajra is kiválóan használható, hatása pedig frenetikus. 
Nem csak hidratálja a száraz bőrt, és védi a kiszáradástól, de megelőzi a korai ráncok és a petyhüdtség kialakulását, 
bőrfeszesítő hatása révén a bőr újra visszanyeri rugalmasságát. 

Time Together aroma testmasszázs - Teljes test 50’      11.900 Ft
Time Together aroma testmasszázs - Hát-váll 20’      6.900 Ft
A masszázshoz használt Time Together olajkompozíció értékes bőrápoló-hidratáló olajok keveréke, szezám, olíva, 
lenmag és argán olajokkal; frangipani, citrom és papaya esszencia olajokkal, melyek gyümölcsös-virágos illatot, 
selymes bőrt, és igazi wellness élményt biztosítanak.

Kecskevajas frissítő talpmasszázs 20’         6.900 Ft
A talpmasszázsnak számos jótékony hatása van. Serkenti a vér- és nyirokkeringést, ezáltal elősegíti a lerakódott 
salakanyagok és méreganyagok távozását, és erősíti az immunrendszert. A talpmasszázshoz használt Kecskevajas 
ízület balzsam frissítő, fájdalom csillapító hatóanyagainak (varázsmogyoró, mentol, kámfor) köszönhetően azonnal 
könnyít a fáradt lábakon.

Kecskevajas hát-váll masszázs fájó ízületekre 20’      6.900 Ft
A mindennapos megterhelések, az ülőmunka, a helytelen testtartás és a stressz hatására izmaink görcsössé válnak, 
hát-és derékfájás alakul ki, melyen ezzel a masszázzsal sokat tudunk segíteni. A masszázshoz használt Kecskevajas 
ízület balzsam frissítő, fájdalom csillapító hatóanyagainak (varázsmogyoró, mentol, kámfor) köszönhetően azonnal 
könnyít a fájós nyakon és háton.

AHAVA TESTMASSZÁZS  - “a Holt - tenger gyógyító erejével” 

AHAVA Mineral Balance Hátmasszázs 40’       8.800 Ft
A gerinc melletti vegetatív idegközpontok stimulálásával és a gerinchez kapcsolódó izomcsoportok lazításával 
hatékonyan enyhíthetjük az esetleges fájdalmakat,  a testben lévő feszültséget.

KLASSZIKUS TESTMASSZÁZSOK 

Sport masszázs 50’                                           9.500 Ft
A sportmasszázs során erősebb, dörzsölő, gyúró, ütögető fogásokat alkalmazunk. A kezelés célja, hogy a 
feszülő letapadt, merev, görcsös izmokat felszabadítsuk, fellazítsuk, mely által azok terhelhetőbbé válnak. A 
sportmasszázs a fizikai kondíció javításának kiváló módja.
 
Speciális, stresszoldó, fej-nyak –váll masszázs  15’                      3.900 Ft
A keringést fokozó hatású masszázs egy speciális széken, saját ruhában, krémek és olajok nélkül történik. A 
masszázs következtében az izmok ellazulnak a keringés, felgyorsul és a negatív tünetek megszünnek.
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KURLAND TESTKEZELÉSEK -  “a természet erejével” 

AHAVA TESTKEZELÉSEK -  “ a Holt - tenger gyógyító erejével” 

Kecsketejes testradírozás kecskevajas testmasszázzsal 70’     13.800 Ft
A kecsketej természetes tejsavat tartalmaz, ami közreműködik a bőr megfelelő pH-jának kialakításában. A 
masszázshoz felhasznált kecskevaj krém A,B,C-és D-vitaminban gazdag, számos ásványi anyagot és nyomelemet 
tartalmaz, melyek védik és regenerálják a bőrt. A kecsketejes testradírral egybekötött masszázs után a bőr puha és 
selymes lesz, az érett bőr visszanyeri fiatalságát, rugalmasságát.

Szőlőtörkölyös testpakolás borfürdővel 60’        13.900 Ft
Az antioxidánsokban gazdag szőlőtörkölyös testpakolás létfontosságú ásványi anyagokkal, nyomelemekkel, 
és vitaminokkal tölti fel a bőrt. Borfürdővel kombinálva egymás hatását erősítik, így egy igazi hatóanyagbomba 
szervezetünknek. Kényeztetős programunk során az öregedés látható jelei elhalványodnak, a bőr ismét feszes, és 
rugalmas lesz. 

Szőlőtörkölyös testradír szőlőmagolajos testmasszázzsal 70’     13.900 Ft
A bor lelkét alkotó szőlőtörkölyben - ami a szőlő héjából és magjából készül - található a legtöbb flavonoid, amit 
akár az örök fiatalság elixírjének is nevezhetnénk, így a szőlőtörköllyel leradírozott test izmai  fellazulnak, testünk 
megszabadul a méreganyagoktól, a masszázs után feszessé, simává, üdévé, és fiatalossá válik!

Bali Paradise testkezelő rituálé 70’              19.900 Ft
testradírral, testpakolással, aromamasszázzsal választhatóan rózsa v. levendula virágokkal
Ez az exkluzív testkezelő rituálé eltávolítja az elhalt hámsejteket, így a bőrt simává és puhává varázsolja. A csúcs 
minőségű összetevőknek köszönhetően, a keringés javul, az anyagcsere és a keringés serken, a jó tápanyagfelvétel 
biztosítva lesz. Mindezen túl ez a kezelés öregedés gátló, nyugtató, relaxáló, görcsoldó, fájdalomcsillapító, és 
fertőtlenítő hatású is. Maga a Paradicsom…

AHAVA Selymesítő sós test peeling 30’         4.800 Ft
A Holt-tengeri sókristály olyan ásványokból áll,melyek segítik a bőr működését. Tisztítják a bőr 
felszínét és sejtszinten regeneráló és fiatalító hatásúak.
 
AHAVA Holt-tengeri iszappakolás 30’          6.800 Ft
A magnéziumban, káliumban és kalciumban gazdag Holt-tengeri iszapnak bőrszépítő hatása van. 
Magába szívja a felesleges méreganyagokat és eltávolítja az elhalt hámsejteket.
Kezelés után a bőr felfrissül, tapintása selymessé válik.
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FÜRDŐPROGRAMOK 
Kecsketej fürdő 20’ 
A csúcs minőségű Kecsketej fürdő garantálja a relaxációt és a bőrápoló fürdő élményét. Valódi ásványi anyagok-
kal, kalciummal és magnéziummal látja el a bőrt, valamint öregedés gátló A-és E vitaminokkal is. A bőr mélyen 
táplált és hidratált lesz, így a kecsketej fürdő után nincs szükség testápolóra.
           7.900 Ft / 1 fő 
                  páros: 11.900 Ft / 2 fő 
Borfürdő 20’   
A borfürdőnek elsősorban kiváló öregedés gátló, antioxidáns hatást aknázzuk ki. A boros kádban eltöltött idő 
alatt fokozódik a bőr rugalmassága, simább, bársonyosabb, hidratáltabb lesz, miközben még az öregedést is 
késleltethetjük, ha időről-időre rendszeresen használjuk. Kínálatunkban fehér és vörös szőlőből készített borfürdő 
közül választhat ízlése szerint. 
           6.900 Ft / 1 fő 
                  páros: 10.900 Ft / 2 fő
Sörfürdő 20’   
A sör egészségre gyakorolt kedvező hatása régóta ismert. Már az ókori Egyiptomban is ismerték a sörkészítés 
titkát, az erjesztés során keletkezett sörélesztőt pedig orvosi célokra használták. A kellemes, meleg sörfürdő a téli 
hónapokban gyorsan kiszáradó bőrnek hatásos ápolást nyújt. Sörkezelésünk ideális a beleknek és a szívnek, csök-
kenti a szívinfarktust, nyugtató és regeneráló hatású, és serkenti az egész test méregtelenítését. A sörfürdő után 
az egész szervezetünk jól érzi magát, bőrünk pedig hidratált, bársonyosan selymes, és jól ápolt lesz.

           7.500 Ft / 1 fő   
                  páros: 11.500 Ft / 2 fő 
„Time Together” Kényeztető aromafürdő 20’  
Az aromafürdőhöz használt Time Together olajkompozíció értékes bőrápoló-hidratáló olajok keveréke, szezám, 
olíva, lenmag és argán olajokkal; frangipani, citrom és papaya esszencia olajokkal, melyek gyümölcsös-virágos illa-
tot, selymes bőrt, és igazi wellness élményt biztosítanak. A finom illatok elkísérik egész napján át...

           6.900 Ft / 1 fő   
                  páros: 10.900 Ft / 2 fő 
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AROMATERÁPIA - aroma kabin 

SZAUNASZEÁNSZ 

Az aroma  kabin nemcsak a testnek, hanem a léleknek is felüdülést biztosít. Belélegezve az  illóolajok segítik a 
légúti regenerálódást, könnyítik a légzést,nyugtatják a szervezetet. Használata minden korosztály számára ajánlott.  
Használata kellemes, nyugtató és lazító hatású a szervezet számára. Segít oldani a stressz hatását.

Frissítő eukaliptusz 20’                    2.300 Ft
Élénkítő, hangulatjavító hatása mellett fejfájás, nátha, izomfájdalmak esetén ajánlott. 
Segít a légutak tisztításában.

Nyugtató levendula 20’                   2.300 Ft
Stresszoldó, méregtelenítő hatása kitűnően nyugtatja szervezetünket.

Aktivizáló narancs 20’                   2.300 Ft
Elégedettséget, vidámságot hoz, hangulatjavító hatása testi-lelki energiával tölt fel.

Élje át a szaunázás igazi élményét!

A szaunaszeánszok azok a programok, amelyekben úgynevezett "felöntésekre" kerül sor.
Minden szeánsznak megvan a maga élettani hatása. Intenzívebbé válik a méregtelenítési folyamat, a bőr 
puhává, bársonyossá válik, a lélek feltöltődik.

A szeánszokra előzetes bejelentkezés szükséges a wellness recepción! 


