ALAP ÉS AROMAOLAJOS
MASSZÁZSOK

PURE SPA
Relaxáló masszázs

Frissítő masszázs

Sport masszázs

Aromaolajos masszázsok

20 perc

5 990 Ft

50 perc

9 900 Ft

20 perc

5 990 Ft

50 perc

9 900 Ft

20 perc

5 990 Ft

50 perc

9 900 Ft

(levendula, mangóbarack,
narancsfahéj)

20 perc

5 990 Ft

50 perc

9 900 Ft

Talpmasszázs

20 perc

5 900 Ft

Nyitva tartás: 8:00 - 20:00

MASSZÁZSOK, KEZELÉSEK
Élvezze a Pure Spa kényeztető világát!
www.aura-hotel.hu

AROMATERÁPIÁS MASSZÁZSOK, TESTKEZELÉSEK

ÁFONYÁS KEZELÉS
Találjon plusz energiára az áfonyakivonat segítségével!
50 perces krémes testmasszázs
60 perces testkezelés

10 900 Ft
12 900 Ft

Az áfonyakivonatnak köszönhetően a testkezelés után javul
a bőr állapota, vitalitása és bőr megújul, megfiatalodik. A
tökéletes wellness élményt az aktív hatóanyagok és a gyümölcs finom illata együtt biztosítják. A kezelés hatására javul a vérkeringés, fokozódik a bőr feszessége. A kellemes
gyümölcsillat és masszázs jótékonyan hat a szervezetre és
felébreszti a szunnyadó energiát.

CSOKOLÁDÉS KEZELÉS
A csokoládés, amely kívülről is kényezteti Önt!
50 perces krémes testmasszázs
60 perces testkezelés

10 900 Ft
12 900 Ft

Ismerje meg az érzékek birodalmát és szépüljön! Míg a
kakaóvaj ragyogóvá és kifejezetten rugalmassá varázsolja
a bőrt, addig a lélek harmóniára talál a kezelés során.
A felszabaduló endorfinok a boldogság és a kipihentség
érzésével töltik fel a testet és a lelket is.

SZŐLŐS KEZELÉS - Fiatalodjon a szőlő erejével!
50 perces krémes testmasszázs
60 perces testkezelés

10 900 Ft
12 900 Ft

A szőlőmag-kivonat, nagyon jó antioxidáns hatással bír és
hozzájárul ahhoz, hogy megerősítse a bőr kollagén rostjait, ezzel segíti visszaállítani a bőr rugalmasságát. Mindezek
mellett növel a bőr védekezőképességét és késlelteti az öregedést, a ráncok kialakulását. Próbálja ki a szőlős kezelést
és tagadjon le éveket a szőlőmag eszenciájának segítségével!

ZÖLD TEÁS KEZELÉS - A megtisztulás és
méregtelenítés gyengéd pillanatai!
50 perces krémes testmasszázs
60 perces testkezelés

10 900 Ft
12 900 Ft

A zöld tea mind belsőleg, mind külsőleg pozitívan hat a
szervezetre. A kezelés fokozza a bőr rugalmasságát, a
nyirokkeringés serkentésével pedig hatékonyan tudnak kiürülni a méreganyagok is a sejtek közötti térből. A tavaszi
időszakban vagy méregtelenítő-, tisztítókúra mellé különösen ajánljuk ezt a kezelést, mert a bőr textúrája láthatóan
fiatalosabbá válik.

MÉREGTELENÍTŐ KEZELÉS
Tisztítsa meg szervezetét profik segítségével!

LÁVAKÖVES MASSZÁZS 		

75 perces testradír, hatóanyagos
testpakolás, hatóanyagos masszázs

60 perces

12 900 Ft

A felmelegített lávakövek hőhatása és a masszázs fokozza
a vérkeringést. A szervezetben beindulnak a méregtelenítő
folyamatok, de a kezelés lazítja az izmokat és megnyugtatja
az idegrendszert is. A csakrák és a meridiánok harmonizálásával a test ellazulása mellett a szellem is relaxál, így biztosítjuk a fizikai és lelki megújulást, kiegyensúlyozottságot.

SHEA VAJAS MASSZÁZS – Szezonális ajánlat
50 perces testmasszázs

12 900 Ft

A masszázs során a nyugat-afrikai karité fa termését, a shea
vajat használják. A shea vaj közepes keménységű, törtfehér
színű növényi zsiradék, mely zsírtartalmának köszönhetően
hidratálja és rugalmassá teszi a bőrt. A shea vaj tartalmaz
E-vitamint, illetve béta-karotint is, aminek köszönhetően regenerálja és puhítja a bőrt. Ez a masszázs lülönösen ajánlott
azok számára, akik barnulni szeretnének, hiszen a shea vaj
5/6-os fényvédőfaktorral is rendelkezik, és béta-karotin tartalma segíti a barnulást. A shea vajas masszázst érdemes a
szárazkefe masszázzsal együtt kipróbálni, mivel így érthetjük el a legjobb hatást, ha tartós barnaságra vágyunk.

DRY BRUSH MASSAGE
Szárazkefe masszázs -szezonális ajánlat
20 perces

4900 HUF

A szárazkefe masszázs a bőr alatti kis kapilláris erekre fejti
ki hatását, így a bőr megújulásában játszik nagy szerepet.
Erősíti rugalmasságát, ellenállóképességét a környezeti
hatásokkal szemben. Mivel a bőr legfelső, elhalt hámrétegét a kefével eltávolítják, a bőr simává, ápolttá válik. Ajánlott
napozás előtt, de jól kombinálható méregtelenítő kúrákkal.

PERFECT BODY TESTKEZELÉSEK

16 900 Ft

A kezelés támogatja a méregtelenítési folyamatokat és javítja a nyirokkeringést. A szervezet aktiválása mellett gyengéden, mégis tartósan serkenti a szív- és érrendszer működését. A testben lévő normális élettani funkciókat gátló
toxinokat megköti, így a bőrszövet élénkebb, a bőr felszíne
pedig lényegesen puhább és rugalmasabb lesz.

CELLULIT ELLENI KEZELÉS
Szabaduljon meg a narancsbőrtől!
75 perces testradír, hatóanyagos
testpakolás, hatóanyagos masszázs

16 900 Ft

Ez a testpakolás innovatív növényi alapú hatóanyag-komplexet tartalmaz, amely többek között mikroalgából, sárga
szarumákból és koffeinből áll. Ezeknek a speciális összetevőknek köszönhetően fokozódik a bőr anyagcseréje és a nyirokrendszer működése, így a zsírsejtek tartalma a zsírsavak és salakanyagok, a nyirokrendszeren, vérkeringésen és
a kiválasztó rendszeren keresztül kiürülnek a szervezetből.
A narancsbőrös bőrterület simábbá válik és megemelkedik.
KONFERENCIA MASSZÁZS
Konferenciát vagy rendezvényt tartana? Szeretné érdekessé és egyben egészségtudatossá is tenni a rendezvényt?
Vegye igénybe konferencia masszázs szolgáltatásunkat!
Emelheti egy konferencia, workshop színvonalát, ha a helyszínen székes masszázst biztosít a résztvevőknek. Emellett a szolgáltatás lehetőséget teremt cégek, támogatók,
szponzorok extra megjelenésére is. A résztvevők pedig egy
egészséges és érdekes program keretében, rövid székes
masszázs segítségével újra felfrissülhetnek.

