SPA MENU

Jaunums!

SAMBAHANA

Ajūrvēdas masāžas tiek veiktas stingri ievērojot enerģētiskās līnijas (nadi) un marma punktus,
tā veicina prānas enerģijas cirkulācijas uzlabošanu un dvēseles līdzsvarošanu.
Masāžas rezultāts - absolūta atslābināšanās un iekšēja komforta sajūta, iekšējo orgānu funkciju regulēšana.
Tā palīdz atbrīvoties no liekā svara, atjauno skaista ķermeņa proporcijas, uzlabo asins un limfas cirkulāciju,
endokrīno sistēmu, izvada toksīnus. Masāža palīdz atgūt dvēseles un ķermeņa harmoniju.
Šī masāža aptur un samazina cilvēka fizioloģisko novecošanos.
Visa ķermeņa masāža 130 min. - 130, €
Ķermeņa augšdaļas masāža 70 min. - 70 , €

RELAKSĒJOŠA MASĀŽA AR TIBETAS SKANOŠO BĻODU TERAPIJU
Cilvēka labsajūtas pamats ir atkarīgs no pareizas enerģētisko centru darbības. Austrumu medicīna uzskata,
ka slimību cēlonis ir bloķēta enerģiju plūsma, kas iet cauri cilvēka organismam.
Seansa laikā skaņu viļņu iedarbībā tiek panākta dziļa organisma relaksācija, fiziskais ķermenis
un dvēsele harmonizējas, mostas organisma iekšējās enerģijas, kas sekmē organisma
pašatveseļošanos un atbrīvošanos no stresa.
Visa ķermeņa masāža 70 min. - 75, €

«Love yourself. It is important to stay positive
because beauty comes from the inside out. » - Jenn Proske

Relaxation

masāža harmonijai un labsajūtai

Masāžas

KARSTO AKMEŅU

Īpaši nomierinošs un relaksējošs efekts, saldam miegam un harmonijai.
Silto akmeņu pieskāriens rada īpaši dziļu punktu izsildīšanu.
Maigais akmeņu pieskāriens rada patīkamas, siltas sajūtas visam ķermenim.
60 min.
65,€
ŠOKOLĀDES
Maigā šokolādes maska-pīlings rada atslābumu fiziskā un garīgā līmenī.
Bagāta ar vitamīniem, mikroelementiem un antioksidantiem, tā lieliski uzlabo ādas stāvokli,
un sniedz patiesu baudu, kermeņa skaistumu. Uzlabo ādas elastību, veicina tauku šķeļšanos
kā arī notiek toksīnu un šlakvielu izvadīšana.
60 min.
60,€
RELAKSĒJOŠĀ
Nonem fizisko un garīgo nogurumu, atjauno darbspēju, uzlabo garastāvokli.
Stimulē iekšējā miera stāvokli, palīdz atslābināt muskuļus un veicina saldu miegu.
60 min. / 90 min.
60 € / 75,€

«Taking time out each day to
Relax and renew is essential to living well.»

–Judith Hanson Lasater

Energy

masāža mundrumam un enerģijai

Masāžas

KLASISKĀ MASĀŽA

Vieglas un slīdošas, ritmiskas kustības, kas atbrīvo organismu no uzkrātās spriedzes.
Atbrīvo no stresa, atjauno darbspējas, uzlabo garastāvokli.
Atbrīvo muskulatūru, veicina vielmaiņas procesus, uzlabo limfatiskās sistēmas darbību un asinsriti,
veicina detoksikāciju, uzlabo ķermeņa tonusu.
60 min.
60,€
SPORTA
Palīdz pēc slodzes samazināt sāpes piepūlētajos muskuļos un saglabāt to lokanību,
samazinot tieksmi uz spazmām. Veicina muskuļu darbspējas atjaunošanos.
60 min.
70,€
LOMI-LOMI
Visa ķermeņa masāža, veicina pilnīgu atslābinašanos un gara līdzsvarošanu.
Tonizē muskuļus, aktivizē un stabilizē vielmaiņu un limfas plūsmu.
60 min. / 90 min.
65,€ / 80,€

«The sensation of Energy expands with increasing
Relaxation.»

- Ilchi Lee

Bērniem un Topošajām māmiņām

Masāžas

GRŪTNIEČU
Īpaši maiga roku, kāju un galvas masāža ― tikai bauda, relaksācija un patīkamas sajūtas.
Noņem fizisko un garīgo nogurumu, atjauno darbspējas, uzlabo garastāvokli.
Stimulē iekšējā miera stāvokli, palīdz atslābināt muskuļus un veicina saldu miegu.
60 min.
50,€
PĒDU
Pēdu refleksogēno zonu masāža stimulē organisma dabiskās aizsargspējas.
Pēdu masāža rada dziļu atslābuma sajūtu, uzlabo asinsriti un atjauno emocionālo līdzsvaru.
30 min.
40, €
BĒRNU (2 - 7 gadi)
Masāža bērniem, kas iedarbojas tikai uz ādu, nomierina nervu sistēmu un lieliski relaksē.
Maigi glaudīts, gan viegli papliķēts tiek viss ķermenis no galvas līdz pēdām.
Masāžas laikā gan ķermenis, gan prāts tiek pilnībā atbrīvoti.
Lielisks līdzeklis pret stresu un depresiju, uzlabo miegu, stimulē laimes hormona izdalīšanos.
30 min.
30, €

«Love yourself. It is important to stay positive
because beauty comes from the inside out. » - Jenn Proske

Ayurveda

masāža fiziskai un garīgai dzīves energijai

§

Masāžas

CHAMPI
Relaksējoša eļļas masāža galvai, kas atbrīvo no liekām domām. Atslābina sprandas un plecu
muskuļus. Uzlabo koncentrēšanās spējas, smadzeņu darbību un atmiņu.
Pēc masāžas svaigs skatījums uz dzīvi.
60 min.
50,€

MARMA CHIKITSA
Masāža iedarbojas uz fizisko ķermeni, veic spēcīgu energētisko iedarbību, ietekmē intuīcijas
aktivizēšanu. Uzlabo balss tembru, sabalansē vairogdziedzera funkcijas, līdzsvaro asinspiedienu,
labvēlīgi iedarbojas uz kuņģa-zarnu trakta darbību. Nomierina nervu sistēmu sniedz kopējo miera
stāvokli.
60 min.
60,€
ABJANGA
Uzlabo dzīves enerģiju fiziskajā un garīgajā līmenī. Pēc masāžas jūtams spēku pieplūdums un
enerģija. Āda kļūst maiga un tvirta. Uzlabojas asinsrite un imūnsistēmas darbība.
60 min.
65,€
SHIRODHARA+ABJANGA
Maigā eļļas tecināšana uz pieres. Nomierinoša, dziedinoša procedūra, kas noņem stresu, mazina
hroniskas galvas sāpes (migrēnu), uzlabo atmi’̧ u un normalizē miegu.
110 min.
120,€

«Your mind will answer most questions if
You learn to Relax and wait for the answer.»

- William S. Burroughs

Hamam

ķermena attīrīšāna un tonizēšana

Hamams

TURKU
Hamams — ir vieta, kur sakārtot gan fizisko, gan garīgo pasauli.
Rituāls sākas ar sildošanos uz masāžas galda, kas turpinās ar «Kessa» pīlingu
un noslēdzas ar patīkamu ziepju putu masāžu. Procedūra uzlabo asinsriti, noņem saspringumu un harmonizē.
70 min.
80,€
MAROKĀŅU
Meistars no galvas līdz kājām ieziepē Jūs ar olīvu ziepēm un veic pīlingu ar «Kessa» cimdu.
Pīlings uzlabo asinsriti un veicina tauku šķeļšanu. Nobeigumā relaksējošā ķermeņa masāžā ar dabīgo eļļu,
kas ļaus lepoties ar zīdaini maigu un dzīvības piepildītu svaigu ādu un izjust brīnišķīgu relaksāciju.
70 min.
80,€
DZINTARA PIESKĀRIENS
Jutekliska ķermena sildīšana hamamā. Maigs ķermeņa pīlings ar dzintara smalkām smiltīm,
kas turpinās ar maigo dzintara masku visam ķermenim.
Procedūra turpinās masāžas kabinetā ar maigu dzintara eļļas masāžu
120 min.
120,€
SENO EZERU NOSLĒPUMS
Sildīanās turku hamamā 10-15 min.
Tad seko maigs ķermeņa pīlings un ietīšana dūnu maskā uz 20-30 min.
Rituāls turpinās ar patīkamu un relaksējošu masāžu 50-60 min.
120 min.
130,€

«To help have less stress, take time to Relax.»

- Catherine Pulsifer

Sauna

ķermeņa detoksikācija un atveseļošana

Pirts rituāli
Pirts rituāls ar profesionālu pirtnieku. Latviešu pirts tradīciju apvienojums,
kas atjauno ķermeni ne tikai fiziskā, bet arī garīgā līmenī.
Pirts rituāls labvēlīgi ietekmē imunitāti, atslābina nervu sistēmu,
uzlabo asinsriti un sirdsdarbību, nomierina, uzlabo ādas tonusu un
palīdz izvadīt toksīnus. Pēc pirts rituāla organismā atgriežas spēks un
enerģija.
60 min./ 1 pers
90,€

90 min./ 2 pers
160,€

120 min./ 3 pers
210,€

Papildus procedūras:
Maska
20 min.
25,€
Vibro - akustiskā masāža ar klūgu slotiņām
20 min.
25,€
*Pirts rituāli pieejami laika posmā no 12:00 - 16:00

«Rest and your energy will be restored.»

- Lailah Gifty Akita
-…

BASEINA APMEKLĒJUMS
60 min.
14,€
SPA APMEKLĒJUMS
Hamams, sauna, baseins, āra džakuzi, šungīta istaba.
Mēs parūpēsimies par dvieļiem, halātiem un čībām.
120 min.
28, €
Bērniem līdz 2 gadu vecumam - Bez maksas

SPA zonas darba laiks
8:30-22:00
P.O.T.C.P.S.Sv

«But overcome space, and all we have left is Here.
Overcome time, and all we have left is Now.»

- Richard Bach

