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Процедури за тяло с продукти «Талго» 
 

 Време, мин. Цена, лева  
 
Обвиване с реминерализиращ гел с водорасли                     45         50 

Обвиване с микронизирани морски водорасли със 100% 
естествен произход – терапия с активен реминерализиращ, 
антиоксидантен и детоксикиращ ефект върху организма 

Отслабваща и стягаща терапия 45 90 
Модерна отслабваща и стягаща терапия за тяло, която видимо 
намалява обиколките, изглажда целулита и стяга тялото. 
Специфичният масаж в съчетание със зоналните продукти за 
въздействие в специфичните проблемни зони допринасят за 
изключителния извайващ ефект на терапията . 

Индосеан – релаксиращ спа ритуал 110 120 
Магическо пътуване към тайните на Ориента – релаксиращ спа 
ритуал, който започва от Средиземноморието с ексфолиация на 
тялото с ароматен пилинг, преминава през Египет с ваната на 
Клеопатра, продължава през Индия с релаксиращ масаж с 
аюрведа техники и завършва в Китай с маска от оризови 
екстракти и лотос. 

Пилинг на цялото тяло със захарен ексфолиант  , 30 40 
успокоява, деликатно полира и парфюмира кожата.  

Вана на Клеопатра 20 25 
 Тялото е приятно ароматизирано и остава покрито с малки, 
блестящи частици. 

Релаксиращ масаж на цялото тяло с аюрведа техники и                60 80 
   маска от оризови екстракти и лотос за премахване на   

хроничният стрес, успокояване на нервната система и  
релаксиране на организма. 

Полинезия – спа ритуал с ломи-ломи масаж 110 120 
Ексфолиация с бял пясък от Бора Бора, морски соли и кокосови 
черупки, вана „Морска лагуна”, масаж с топли пясъчни 
торбички, ломи-ломи масаж и финално нанасяне на 
подхранващо масло със златисти частици. 

Пилинг на цялото тяло с благоуханен ексфолиант  , 30 40 
със стрити кокосови черупки и пясък от Бора Бора, морски соли 
и ванилия.  

Вана „Морска лагуна” с ароматни масла 20  25 

Ломи-ломи масаж с топли пясъчни торбички  60  80 
с подхранващо масло от златни частици за активизиране на 
кръвообращението и възстановяване на енергийния баланс 


