Хидротерапия на тяло. Вани и душове

Перлена вана с минерална вода
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Перлите (въздушните мехурчета) правят на тялото подводен
микромасаж, който релаксира и ободрява, а в съчетание с
лечебните свойства на минералната вода, облекчава болките в
мускулите, масажира тялото и премахва напрежението във
врата, раменете и гърба.

Перлена арома вана
Ефектът на перлената вана е подсилен от живителната сила на
ароматните масла. Оказва благотворно въздействие върху
тялото, прави кожата копринено гладка и мека.

Перлена арома вана за двама
Перлена вана с морска сол
Натуралната морска сол подобрява състоянието на кожата,
действа благотворно върху обмяната на веществата,
притежава болкоуспокояващ ефект.

Хидромасажна вана
Прекрасен начин за повишаване на тонуса и прочистване на
организма след активни тренировки, физическо натоварване
или напрегната работна седмица.

Хидромасажна вана арома
Действа успокояващо на нервната система и на психиката.
Възстановяващото действие на етеричните масла ускорява
циркулацията на кръвта, подхранването на тъканите и побързото освобождаване на токсините.

Хидромасажна вана с морска сол
Масажирането на тялото от силните водни струи, смесени с
въздуха, действа освежаващо на кожата, премахва умората,
успокоява и отпуска.

Тангенторна вана
Подводен масаж с водно-въздушни струеви джетове, чийто
ефект се увеличава от топлинното въздействие на минералната
вода. Премахва напрежението и стреса. Подобрява
кръвообращението и еластичността на кожата.

Душ Виши
Една от най-приятните хидротерапевтични процедури с
антистресов ефект като топъл летен дъжд. Отпускащо и
релаксиращо изживяване под въздействието на нежните струи
на топлата минерална вода.

Душ Виши с мануален масаж
Пълен релакс под въздействието на нежните струи на топлата
минерална вода в комбинация с отпускащ и реласкиращ масаж.

Пилинг – ексфолиране
(розов, плодов, кафе, кокос, със соли от Мъртво море)

Душ Виши с пилинг – ексфолиране
(розов, плодов, кафе, кокос, със соли от Мъртво море)
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