
 

 Mediterrán gyógynövényolajos masszázsok 

 

 

Mennyei nyugalom: Ez a levendulaolajjal végzett masszázs felfrissít és 

kiegyensúlyozottá tesz. Segít a relaxálás során, magas fokú nyugtató hatással 

rendelkezik. 

50 perc: 6.500,- Ft 

 

Hűsítő lendület: Borsmenta-rozmaringos masszázs. A borsmentaolaj ellazítja a feszült 

izmokat. A rozmaringolaj élénkíti a vérkeringést, enyhíti az ízületi gyulladások 

fájdalmát és duzzanatát. Jótékonyan átmelegíti az egész testet. 

50 perc: 6.500,- Ft 

 

Gyümölcsvarázs: Mangó-barackolajos masszázs. A mangó és a barackaromát 

tartalmazó kényeztető masszázsolaj már illatával is elvarázsol és kellemes hangulatot 

teremtve segít kikapcsolni a mindennapok nyüzsgő világából. Az aromaolajban rejlő 

vitaminok felfrissítik, táplálják és hidratálják a bőrt, ami így selymesen puha lesz.  

50 perc: 6.500,- Ft 

 

Téli illat: Narancs-fahéjolajos masszázs. Különleges illata által felfrissülést nyújt. A 

narancsolaj visszaadja a száraz vagy a zsíros bőr egyensúlyát. Javítja a testfelszín 

vérellátását, ezért a narancsbőr (cellulitis) gyógyulását is előmozdítja. Növeli a 

verítékezést, így támogatja a mérgező anyagok eltávolítását a tisztátalan vagy lassú 

anyagcseréjű bőrből. Használatát ajánljuk tisztítókúrák kiegészítésére és jó 

atmoszféra teremtésére. 

50 perc: 6.500,- Ft 
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Különleges kényeztetések. 

 

 

Mézes Mázos: Mézolajos masszázs. A méz 190 féle tápanyagot, ásványanyagot 

tartalmaz. Különleges módon ápolja tisztítja és puhítja a bőrünket. A könnyed, 

simogató masszázs hatására könnyen felszívódik a mézolaj a bőrbe és a szövetekbe, 

illata csendesíti a háborgó lelkeket, és felpezsdíti az érzékeket.  

30 perc: 3.500,- Ft, 50 perc: 6.800,- Ft 

 

A csodálatos zöld tea: Méregtelenítő krémes masszázs. Teljes megújulást kínál a 

zöldteás krémmel végzett masszázs. Elősegíti a méregtelenítést, ezáltal a 

méreganyagok gyorsabb kiürülését és szövetekből. Hatóanyagai elősegítik bőr saját 

védelmi rendszerének kialakulását, a szabadgyökök károsító hatásaival szemben, 

késlelteti az öregedést.  

50 perc: 6.000,- Ft 

 

Cellulit masszázs: A cellulit masszázs a narancsbőr tüneteinek enyhítésére, 

megszüntetésére szolgál. Javítja a keringést a nyirokkeringést és a szövetek oxigén 

ellátását. Elősegíti, hogy a kötőszövetekben lerakódott méreganyagok kiürüljenek, 

felszívódjanak. 

50 perc: 6.000,- Ft 

 

Kettő az egyben: Mediterrán sómasszázs. A különféle illóolajokhoz kevert sóval, 

masszírozó körmozdulatokkal az elhalt hámsejteket távolítjuk el, miközben a só 

magas nyomelem és ásványi anyag tartalma is felszívódik. A kezelés során erősödik 

az immunrendszer, szépül, hidratálódik a bőr. A sómasszázshoz mindig olyan 

masszázsolajat választunk, mely éppen illik a vendégünk lelkiállapotához, tehát 

nyugtatni, relaxálni vagy frissülni szeretne. 

60 perc: 9.000,- Ft 
 

 

Frissítő masszázsok 

 

 

Gyógymasszázs: Svédmasszázs-fogásokon alapuló kezelés, mely hatással van a 

bőrre, izomra, idegekre. 

30 perc: 2.950,- Ft, 50 perc: 4.300,- Ft 

 

Talpmasszázs: A talpak átdolgozásával az egész test, a szervek energiaszintjét 

növelhetjük. Célja az energetikai egyensúly helyreállítása, a test frissítése, 

regenerálása. 

30 perc: 3.300,- Ft 

 

 

 



 

 

 

Migrénterápia: Arc-nyak masszázs melynek hatására oldódik a migrén, a fejfájás, a 

stresszérzet.  

30 perc: 3.300,- Ft 

 

 

Hévizi iszapkezelés: Az iszapkezelés a fizioterápiás módszerek közül az egyik 

legkellemesebb és leghatékonyabb. Reumatikus panaszok, illetve rehabilitáció során 

sérülések, műtétek után alkalmazható sikerrel. 

 20 perc: 1.900,- Ft 

 
 


