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МАСАЖИ 
 

 Време, мин. Цена, лева 
Кралски 60 80 

Комбинация от класически масаж, аромотерапия, 
рефлексотерапия на стъпала и масаж на лице и глава, която 
отпуска напрегнатите мускули и подобрява общото състояние 
на тялото. 

Планински 50 70 
Енергичен и дълбок масаж, който подпомага мускулната 
регенерация, подобрява кръвообращението, еластичността и 
подвижността на тялото. Използва се мануална терапия в по-
големите стави за подпомагане на вътреставния хрущял и 
лигавица, а рефлексотерапията цялостно тонизира организма. 
Препоръчва се преди и след физическа активност 

С вулканични камъни 60 60 
Комбинираното действие на мануалния масаж и топлите 
базалтови камъни отпуска мускулатурата, подобрява 
кръвообращението и релаксира ума. 

Ароматен 50 60 
Аромотерапевтична процедура, която комбинира действието на 
масажа с лечебните свойства на етеричните масла, приемани 
чрез кожата и обонянието. 

Римски масаж с мед и мляко 50 60 
Цялостен природен метод на лечение, който съчетава 
специфична масажна техника с изключителните качества на 
пчелния мед и хидратиращото и подмладяващо действие на 
млякото. 

Алое вера 50 50 
Нежен цялостен масаж с алое вера, който ще почисти и 
омекоти кожата Ви, както и ще забави нейното стареене. 
Кожата ще стане мека, стегната и еластична. 

Класически 50 50 
Прилага се с цел цялостно релаксиране и тонизиране на 
организма. Стимулира имунната система и освобождава тялото 
от умората, оптимизира кръвообращението и намалява 
напрежението в мускулите. 

Релакс-антистрес  50 50 
Чрез нежни масажни движения този масаж осигурява цялостно 
успокояване и отпускане на организма и помага да забравите 
всички проблеми и тревоги. 

Масаж на гръб и крака 30 40 
Подобрява мускулния тонус и баланса в зоната на гърба и 
задната част на краката. 

Масаж на гръб 20 30 
Оказва положително въздействие при преумора, стрес и 
депресия. 

Масаж на крака 20 25 
Подобрява циркулацията на кръвта, премахва мускулното 
напрежение и подобрява мобилността на краката. 

Масаж на лице и глава 20 25 
Чудесен начин за борба с безсънието, стреса, главоболието  и 
умствената преумора. 


