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Ориенталски СПА ритуали в турска баня (хамам) 
 
 

 Време, мин. Цена, лева 

Ритуал «Хармония» 60 95 
Почистване на цялото тяло от мъртвите кожни клетки с 
ароматен плодов пилинг. Порите на кожата се отварят, след 
което чрез масаж на цялото тяло се втриват ароматни етерични 
масла, който тонизират тялото и омекотяват кожата. 

Ориенталски хамам масаж 60 95 
Ориенталска процедура за почистване на цялото тяло след 
затопляне в турската баня. Излишният слой мъртви клетки по 
кожата се премахват със специална копринена ръкавица (кесе), 
лактите и петите се почистват с пемза, след което се прави 
ароматен пенен масаж на цялото тяло с натурален сапун, 
приготвен в специални ориенталски мехове. 

Ритуал «Райска наслада» 60 95 
Подхранващ пилинг с фино смлени кокосови стърготини, който 
почиства кожата в дълбочина и я подхранва, а масажът с алое 
вера осигурява на кожата богат коктейл от минерали и 
антиоксиданти. 

Класически масаж с пяна 40 60 
Една несравнима комбинация от въздействието на 
класическите похвати на масажа под релаксиращото и 
тонизиращо въздействие на ароматната и нежна пяна. 

Екзотичен пилинг 30 35 
Цялостно почистване на цялото тяло с пилинг по избор – фино 
смляно кафе, ароматна скраб от българска роза, маракуя, нар и 
папая или морски соли от Мъртво море. Друг вариант е 
кокосовия пилинг с дълбоко хидратиращ ефект. 

Ориенталски пилинг 20 30 
Ориенталска процедура за почистване на цялото тяло след 
затопляне в турската баня. Излишният слой мъртви клетки по 
кожата се премахва със специална копринена ръкавица (кесе), 
лактите и петите се почистват с пемза. 

Подхранваща маска за лице 15 
Различни видове плодове, които хидратират и омекотяват 
кожата, и придават еластичност. 

Подхранваща маска за коса 15 
Чрез леки масажни движения маската се втрива в леко 
влажната коса. Оставя се да подейства около 15 мин. и след 
това се отмива. Косата става мека, подхранена и блестяща. 

 
Подхранващите маски са прекрасно допълнение към всеки един 
масаж, особено при процедурите в турската баня. 


