ALAP ÉS AROMAOLAJOS MASSZÁZSOK

20 perc

6 900 Ft

50 perc

10 900 Ft

Sport masszázs

20 perc
50 perc

6 900 Ft
10 900 Ft

Aromaolajos masszázsok

20 perc
50 perc

6 900 Ft
10 900 Ft

20 perc

6 900 Ft

Talpmasszázs

20 perc

6 900 Ft

Talpmasszázs lábápolással

50 perc

10 900 Ft

Arc- és dekoltázs masszázs

20 perc

6 900 Ft

Relaxáló masszázs

(levendula, mangóbarack,
narancsfahéj)

Manager masszázs
(gerinc, fej, nyak, hát, váll)

PURE SPA

Nyitva tartás: 10:00 - 18:00

SPECIÁLIS MASSZÁZS

NYIROKMASSZÁZS
90 perc

17 900 Ft

A nyirokmasszázs egy olyan speciális masszázs mely serkenti, aktivizálja a nyirok rendszer működését, a paraszimpatikus idegrendszer aktivitását. A nyirokmasszázs célja,
hogy a nyirokcsomok és a nyirokutak serkentésével, karbantartásával oly mértékig támogassuk a szervezetet, hogy
képes legyen önállóan megbirkózni a nyirokkeringéssel, a
szervezet méregtelenítésével, az immunrendszer megfelelő
működtetésével.

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

AROMATERÁPIÁS MASSZÁZSOK, TESTKEZELÉSEK

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

12 900 Ft
14 900 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

12 900 Ft
14 900 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 növeli a bőr védekezőképességét és késlelteti az öregedést, a ráncok kialakulását. Próbálja ki a szőlős kezelést
és tagadjon le éveket a szőlőmag eszenciájának segítségével!

50 perces krémes testmasszázs

12 900 Ft

A gyógynövényes masszázs sportolás, derék - hátfájás, izomhúzódás, izomláz esetén is ajánlott. Segít elűzni, enyhíteni az
izom fáradságokat, reumatikus fájdalmakat. Regenerálja
az egész szervezetet, lazító, nyugtató, frissítő hatású. Nyolc
fajta értékes - kender, boróka, eukaliptusz, teafa, rozmaring,
zsálya, fahéj, citrom - gyógynövény kivonat közül választhat.

MASSZÁZS AZ ŐSI MAGNÉZIUM EREJÉVEL
50 perces hatóanyagos kezelés

12 900 Ft

A masszázs során bőrön keresztül felszívódó magnézium
koncentrátum az egyik leghatékonyabb módja a szervezet
magnéziumszintjének helyreállítására. Sportolók számára
enyhülést nyújthat az igénybevett izmok feszülés- és görcsmentesítésére. Az egyedülálló szabadalmaztatott formula
az általános sókhoz képest feleannyi nátriumot tartalmaz,
így az egészséges szív- és érrendszer működéshez elengedhetetlen magnéziumot és káliumot is pótolja.

LÁVAKÖVES MASSZÁZS 		

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

GYÓGYNÖVÉNYES MASSZÁZS 		

60 perces
12 900 Ft
14 900 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.

14 900 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

14 900 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 különösen ajánlott
azok számára, akik barnulni szeretnének, hiszen a shea vaj
5/6-os fényvédőfaktorral is rendelkezik, és béta-karotin tartalma segíti a barnulást.

PERFECT BODY TESTKEZELÉSEK

MÉREGTELENÍTŐ KEZELÉS
Tisztítsa meg szervezetét profik segítségével!
75 perces testradír, hatóanyagos
testpakolás, hatóanyagos masszázs

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.

ÓCEÁN TREASURE - oxigéndús magas nedvesség
hatóanyagú peeling kezelés
75 perces testradír, hatóanyagos
testpakolás, hatóanyagos masszázs

16 900 Ft

Az Atlanti Óceán mélyén rejtett kincsek rendkívül értékes,
egyedülálló frissességet, vitalitást adnak a bőrnek, növeli az ellenálló képességet. Shea kristályok aktiválják a test
anyagcseréjét, segítik a testet, hogy megtisztuljon. A vörös
alga gazdag fehérjékben, számos vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket tartalmaz. A zöld algák alaposan hidratálják a bőrt, hidratáló hatása különösen hosszú ideig tart.

