Speciális kezelések
MAROKKÓI MASSZÁZS

Speciális kezelések
20 perc
40 perc

4 700.7 300.-

JÁDEKÖVES MASSZÁZS

20 perc
50 perc

5 600.7 900.-

Speciális test masszázs égetett agyagból kézzel készített
Mhakkával. Kényeztet, feltölt, testi-lelki harmóniát hoz.

A jáde kő rezgése bejut testünk belsejébe, így javítja immunrendszerünket, stimulálja belső energiánkat, a Chi-t.

KARCSÚSÍTÓ MASSZÁZS

CSAKRAKŐ KEZELÉS

20 perc

4 200.-

A kezelés enyhíti a naracsbőrt. Javítja a testfelszín vérellátását,
segíti a mérgező anyagok eltávolítását.

ANTI-AGING ARCKEZELÉS

40 perc

7 600.-

Antioxidáns hatású, öregedésgátló kezelés, mely enyhíti a ráncokat, segíti a kollagénszintézist.

ARANY ARCKEZELÉS

40 perc

9 900.-

Bámulatosan kisimítja a ráncokat. Az arany csillogása különleges luxus élményt ajándékoz.

ÁSVÁNY PAKOLÁS

20 perc
40 perc

2 800.4 600.-

A bőr magába szívja a különféle ásványi anyagokat, megerősíti az immunrendszert, csökkenti az izületi gyulladásokat.

CSOKOLÁDÉ PAKOLÁS

40 perc

6 600.-

A meleg pakolás, különleges élményt nyújt. Kellemes relaxációt, felüdülést eredményez.

30 perc
50 perc

6 300.9 500.-

A kezelésnek kettős hatása van: relaxál és helyreállítja az energia egyensúlyt a szervezetben.

RUBIN KEZELÉS

30 perc
50 perc

6 200.8 700.-

A rubin hatással van a szívre, és annak betegségeire, valamint
a vérre. Szabályozza a vérnyomást, csökkenti a koleszterinszintet.

MA SS Z Á ZS
KAL AUZ
A TEST-LÉLEK-SZELLEM
megújulásáért

Szeretne bővebb tájékoztatást kapni?
Forduljon bizalommal a Wellness és Gyógyászat
recepció személyzetéhez!
TÁJÉKOZÓDJON HETI AKCIÓINKRÓL!
Információ

Szobából az 005-ös mellék hívásával vagy a 53/510-905-ös
számon.

Wellness és Gyógyászat részleg (-1. emelet)
nyitva tartása
hétfő - vasárnap: 8:00 - 18:00

Bejelentkezés

Wellness és Gyógyászat recepción (-1. emelet)
Kérjük, hogy a kezelés megkezdése előtt 5 perccel szíveskedjen
megjelenni a Wellness és Gyógyászat recepción. Késés esetén a kezelési idő arányosan rövidebb lesz vagy elmarad. Időpont lemondást
vagy módosítást 1,5 órával a szolgáltatás megkezdése előtt áll módunkban elfogadni. Köszönjük megértését!
Az árak forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
O P E R AT E D B Y
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
H-2700 Cegléd, Fürdő út 24.
Tel: +36 53 510 900 • Fax: +36 53 510 901
info@aquarellhotel.hu • www.aquarellhotel.hu

O P E R AT E D B Y

Klasszikus masszázsok
HÁTMASSZÁZS

20 perc

Alternatív masszázsok

Thai masszázsok

3 800.-

TRADICIONÁLIS THAI
MASSZÁZS

A klasszikus hátmasszázs a derék, hátrész, vállöv területére
terjed ki. Lazítja az izmokat, elősegíti a relaxációt és csökkenti
a stressz okozta negatív hatásokat.

GYÓGYMASSZÁZS

20 perc

40 perc

4 500.-

6 900.-

Intenzív egész test masszázs. Lazítja az igénybevett izomzatot,
a problémás területek alapos átdolgozásával fokozza a helyi
keringést.

RELAX MASSZÁZS

50 perc

7 800.-

Gyengéd egésztest masszázs. Csökkenti a fáradtságérzetet,
oldja a feszültséget.

ARC MASSZÁZS

20 perc

4 800.-

A megfeszült arcizmok ellazulnak, kezelés hatására az
arcszövetek vérellátása fokozódik, így javul a sejtek oxigén és
tápanyagellátása.

AROMA MASSZÁZS

20 perc

A kezelés különböző illóolajokkal történik.

5 400.-

9 900.-

Több száz éves távol-keleti hagyományokra épülő gyógymód,
melynek során a masszőr a test energiavonalain, az ún. meridiánokon dolgozik, pontnyomásos technikával. Száraz kezelés, mely vékony matracon történik.

THAI TALP MASSZÁZS

A fájdalmas területre vagy területekre irányuló intenzív kezelés. Gerinc melletti izmok, váll-nyaki terület alapos átgyúrása serkenti a vérkeringést, lazítja a fáradt és megterhelt
hátizmokat.

MANAGER MASSZÁZS

60 perc

LÁVAKÖVES MASSZÁZS

30 perc
60 perc

5 500.8 900.-

A felhevített lávaköveket a test különböző akupresszúrás pontjaira helyezzük, majd átmasszírozzuk az egész testet speciális
illóolajokkal, a meleg hatására az illóolajok a bőr mélyebb
rétegeibe is bejutnak, ezáltal már az első kezelés azonnali
hatást eredményez. A masszázs nyugodt környezetben, lágy
relaxációs zene mellett történik.

50 perc

7 700.-

Élénkít, serkent, növeli az energiaszintet, megszűnteti a
fáradtságot. Felszabadítja a testben azokat a pontokat, amelyek gátolják az energia szabad áramlását, ezáltal oldja a
stresszt. A masszírozás comb középig történik, beleértve a
térd masszírozását is. A thai lábmasszázs során a hüvelyujjak
általi nyomás mellett egy speciális kis pálcikát is alkalmaznak
a reflexpontok stimulálására.

FORRÓOLAJOS-GYÓGYNÖVÉNYZSÁKOS
MASSZÁZS
30 perc
5 700.60 perc
9 200.A kellemes meleg masszázs rendkívül nyugtató, harmonizáló,
alkalmazható a stressz oldására és mély relaxáció elérése
érdekében. A gyógynövények aromája tisztítja a légutakat, a
tüdőt és hatással van az egész testre.

BAMBUSZ MASSZÁZS

20 perc
40 perc

5 200.7 500.-

A bambusz rudak megfelelő nyomásának hatására fokozódik
a vérkeringés, csökken az izomfeszültség, megszűnnek a gerincbántalmak.

SZŐLŐMAGOLAJOS
MASSZÁZS

20 perc
50 perc

5 200.8 800.-

Az E vitaminban gazdag olaj, antioxidáns, sejtmegújító hatása
és kellemes illata egyszerre gyógyít és relaxál.

THAI OLAJOS KEZELÉS

50 perc

8 500.-

A test meghatározott pontjaira irányuló olajos masszázs
elősegíti a teljes relaxációt. Lazító, feszültségoldó, fájdalomcsillapító hatású. Testileg és szellemileg frissebbek, aktívabbak,
kiegyensúlyozottabbak leszünk.

Wellness kezelés
SPA-DERMALIFE
INFRAKAPSZULA

30 perc

3 400.-

Elsődleges célja az alakformálás és a cellulit csökkentés,
továbbá fogyasztó, méregtelenítő, stresszoldó, fiatalító, fájdalomcsökkentő, egészségjavító és energetizáló.

