
DRĖKINANTI, MAITINANTI, STANGRINANTI, 
PRIEŠRAUKŠLINĖ, SKAISTINANTI, 
ENERGIZUOJANTI IR KT.     1–1,5 val. / 25–50 Eur
Procedūros parenkamos pagal odos būklę pasitarus su kosmetologe.

VEIDO VALYMAS                     1–1,5 val. / 20–30 Eur
Rūgštinis, giluminis mechaninis arba valymas ultragarsu parenkamas 
pagal odos būklę pasitarus su kosmetologe.

ANTAKIŲ, BLAKSTIENŲ DAŽYMAS 
IR KOREKCIJA           5–10 Eur

BLAKSTIENŲ LAMINAVIMAS         1–1,5 val. / 30 Eur

MIKROADATINĖ MESO-PEN 
PROCEDŪRA         1,5 val. / 50–60 Eur
Odos atnaujinimas, raukšlių korekcija, odos elastingumo gerinimas,
 pigmentinių dėmių šviesinimas, riebios odos būklės gerinimas. 
Naudojamas FUSION MESOTHERAPY priemonių asortimentas. 
MESO-PEN sistema atliekami dūriai tiksliai vertikalūs, 
reguliuojami penki greičio režimai, todėl skausmas labai mažai 
jaučiamas, nėra kraujavimo, mažas paraudimas. Naudojama sterili, 
vienkartinė dvylikos adatų kasetė, todėl procedūra yra visiškai saugi. 

MEZOTERAPIJA PLAUKAMS        30 min. / 20–30 Eur
Efektyvus būdas nuo plaukų slinkimo, stiprinantis plaukus, 
skatinantis jų augimą.

DEIMANTINĖ MIKRODERMABRAZIJA  1,5 val. / 25 Eur
Procedūros metu atliekamas mechaninis raginio odos sluoksnio 
nušveitimas, po kurio pagerėja odos išvaizda, tekstūra, sumažėja 
išsiplėtusios poros. Procedūra nepakeičiama pavargusiai, blyškiai, 
turinčiai pigmentinių dėmelių bei išvagotai smulkių raukšlelių odai.  

VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ ĮVEDIMAS Į 
ODĄ ULTRAGARSU                           1 val. / 25 Eur
Procedūros metu naudojama kosmetinė priemonė greičiau ir giliau 
įsiskverbia į odos sluoksnius, skatina kolageno ir elastino skaidulų 
sintezę, drėkina, jaunina odą.       

VĖRIMAS Į AUSIS                 15 Eur

VĖRIMAS Į BAMBĄ                30 Eur

VĖRIMAS Į AUSIES KREMZLĘ              15 Eur

KOJŲ               7–18 Eur

RANKŲ               6–8 Eur

BIKINIO SRITIES           10–17 Eur

PAŽASTŲ                6–8 Eur

VEIDO                 4–8 Eur

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ PIRTIS  1val. – 20 Eur

TURKIŠKA-ROMĖNIŠKA 
GARINĖ PIRTIS                      1,5 val. – 25 Eur
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KLASIKINIS-GILUMINIS 
MASAŽAS      1/ 1,5 val. – 30 Eur / 35 Eur
Išjudina ir atpalaiduoja visus kūno raumenis. Panaikina įtampą, 
šalina toksinus, gerina bendrą savijautą.

NUGAROS MASAŽAS               30 min. – 15 Eur

KAKLO IR PEČIŲ JUOSTOS 
MASAŽAS                30 min. – 12 Eur

GALVOS MASAŽAS               30 min. – 17 Eur
 PĖDŲ REFLEKSINIS MASAŽAS          30 min. – 15 Eur
Masažuojant biologiškai aktyvius pėdų taškus stimuliuojami viso 
kūno organai ir sistemos. Tai puiki sveikatos gerinimo ir profi laktikos 
priemonė nuo įvairių negalavimų.                                            

PĖDŲ IR PLAŠTAKŲ MASAŽAS        40 min. – 20 Eur
Pašalina įtampą ir energetinių kanalų blokus. Suteikia visišką 
komforto pojūtį.    

VEIDO MASAŽAS                            30 min. – 15 Eur
Gerina kraujotaką, didina raumenų tonusą, lygina raukšleles.  

 JAPONIŠKAS IMPERATORIŠKAS 
VEIDO MASAŽAS „KOBIDO“                        1 val. – 25 Eur
Pasižymi greitais, lengvais, ritmiškais smūginiais judesiais. Pakelia ir 
formuoja veido kontūrą, užkerta kelią senėjimui, gerina kraujotaką, 
atpalaiduoja.                             

HOLISTINIS MASAŽAS                   1 val. – 30 Eur
Holistinis masažas nedalina žmogaus kūno į atskiras dalis, o veikia 
kaip vientisa, harmoninga visuma. Susideda iš veido, kūno masažo ir 
baigiasi pėdų atpalaidavimu.

LIPOSAŽAS                                              1,5 val. – 35 Eur
Liekninamasis liposažas, atliekamas rankomis, tonizuoja raumenis, 
stangrina odą, mažina celiulitą, šalina pabrinkimus ir toksinus. 

ANTICELIULITINIS MASAŽAS   (viso kūno) 1 val. – 30 Eur

                                              (šlaunys ir sėdmenys) 40 min. – 20 Eur  
Šalina toksinus, šlakus, gerina odos struktūrą, aktyvina kraujotaką 
bei ,,degina“ riebalus.         

SEGMENTINIS MASAŽAS                         1 val. – 30 Eur
Dėmesys akcentuojamas į atskirus kūno segmentus ir taškus.
Atsipalaiduoja ir sustiprėja įtemptos raumenų grupės. 

KŪNO ŠVEITIMAS (PILINGAS)         30 min. – 20 Eur
Šveitimas su pasirinktu šveitikliu + kūno ištepimas kremu masažiniais 
judesiais. Pašalina negyvas odos ląsteles, oda tampa lygi, glotni. Ypač 
rekomenduojama po pirties.  
 EKSKLIUZYVINIS SPA PROCEDŪRŲ KOMPLEKSAS 
,,SIELOS MEDITACIJA“      3 val. – 60 Eur
Garinė pirtis + kūno šveitimas ir įvairių masažų kompleksas nuo galvos 
iki pirštų galiukų. Niekas nesutrukdys jūsų sielos meditacijai. 

ATPALAIDUOJANTIS AROMATERAPINIS 
MASAŽAS       70 min. – 35 Eur
Atliekamas su kvapiaisiais aliejais. Gerina odos būklę, atpalaiduoja, 
grąžina dvasinę pusiausvyrą.

ATPALAIDUOJANTIS 
MASAŽAS „KERALA“       2 val. – 45 Eur
Populiari tradicinė indiška procedūra, kuri apima visas ajurvedines 
technikas. Skirta ne tik fi ziniam kūnui, bet ir sielos palaimai.            

MASAŽAS KARŠTAIS 
LAVOS AKMENIMIS             1,5 / 2 val. – 40 Eur / 50 Eur
Masažo judesiai papildomi karštų vulkaninės kilmės bazaltinių akmenų 
atpalaiduojančiu poveikiu. Šiluma giliai prasiskverbia į raumenis, 
pašalina įtampą, sugrąžina dvasinę ir fi zinę pusiausvyrą.   
                   
ATPALAIDUOJANTIS MEDAUS 
MASAŽAS                                          1 val. – 30 Eur
Šiltas medus ir aliejus valo energetinius kanalus, prisotina organizmą 
biologiškai aktyviomis medžiagomis, suteikia lengvumo visam kūnui.         

MASAŽAS ,,ŠOKOLADINĖ SVAJONĖ“   70 min. – 30 Eur
Šokolado ir atpalaiduojančio masažo derinys, suteikiantis drėkinamąjį, 
regeneruojantį, anticeliulitinį ir atpalaiduojantį efektą.  

MASAŽAS ,,GINTARO LAŠAI“             1,5 val. – 45 Eur
Masažas-pilingas atliekamas su gintaro dulkėmis ir aliejumi. Gintaru 
liečiant odos paviršių išsiskiria neigiami jonai, subalansuojami 
energiniai procesai, valomi toksinai.

„UNFIX“ ANTISTRESINIS MASAŽAS  1,5 val. – 35 Eur
Ši technika skirta giliam raumenų atpalaidavimui, kovai su emocinio-
psichologinio pobūdžio stresu ir jo padariniais.

    ANTISTRESINĖ PROCEDŪRA   2 val. – 48 Eur
Kūno šveitimas + kaukė veidui ir antistresinis masažas. Prieš 
procedūrą rekomenduojama pasikaitinti pirtyje.  

SPA ŠOKOLADO PROCEDŪRA        1,5 val. – 45 Eur
Kūno šveitimas + šokolado įvyniojimas + kūno ištepimas kremu 
masažiniais judesiais. Šokoladas teigiamai veikia nuotaiką, tobulina 
siluetą, gražina odą.   
SPA JŪROS DUMBLIŲ PROCEDŪRA   1,5 val. – 45 Eur
Kūno šveitimas + įvyniojimas su jūros dumbliais + kūno ištepimas 
kremu masažiniais judesiais. Mažina apimtis, celiulitą, stangrina odą, 
šalina toksinus, aprūpina mineralais.  

SPA MOLIO PROCEDŪRA                 1,5 val. – 35 Eur
Kūno šveitimas + įvyniojimas su SPA moliu + kūno ištepimas kremu 
masažiniais judesiais. Šalina toksinus, riebalų sankaupas, celiulitą, 
stangrina odą.    
ŠILDANTI PROCEDŪRA ,,IMBIERAS“   1 val. – 30 Eur
Atliekama su medumi ir imbieru. Atpalaiduoja, kaitina kūną, stimu-
liuoja, suteikia energijos. 
ANTICELIULITINIS ĮVYNIOJIMAS 
SU CELOGELIU                                1 val. – 30 Eur
Įvyniojimas su celogeliu + kūno ištepimas kremu masažiniais 
judesiais. Mažina kūno apimtis, celiulitą, valo organizmą, atstato 
odos elestingumą.  

ANTICELIULITINIS ĮVYNIOJIMAS 
BANDAŽAIS               1 val. – 30 Eur
Kūno vyniojimas specialiais bintais-bandažais prieš tai ištepant 
specialiomis priemonėmis. Skirtas specifi nėms probleminėms kūno 
vietoms. Detoksikuoja, mažina celiulitą, skaido riebalus. 

MEZOTERAPIJA KŪNUI                              30–50 Eur
Mažina celiulitą, riebalus, strijas, randus. Drenuoja, šalina toksinus, 
gerina kraujo ir limfos tekėjimą, mažina kojų tinimą ir nuovargį. 
Stiprina kraujagysles, drėkina, regeneruoja, stangrina odą. 
Procedūra ypač veiksminga derinant su masažu. 
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