Cenas norādītas ar PVN;
Rezervāciju atcelšana procedūrām un
rituāliem- 72h iepriekš

PREMIUM KLASES SPA RITUĀLI
ZAĻAIS ZELTS
Dabas izcilā un noslēpumainā bagātība. Ķermeņa procedūra ar unikālajām Latgales
zaļajām dūņām. Visi produkti ir dabisks un unikāls avots, kas nodrošina ādas
kopšanai un atjaunošanai nepieciešamās vielas
 Vīnogu kauliņu piena un medus vai pīlādžu sāls vannas pelde;
 Vīnogu kauliņu eļļas – ādu mitrinošs, atjaunojošs un barojošs ķermeņa
skrubis;
 Visa ķermeņa ietīšana zaļo saldūdens dūņu maskā;
 Sejas un kakla skaistumam un atjaunošanai – koncentrēta
pretnovecošanas eliksīra un liftinga gēla – ādai ap acīm –uzklāšana;
 Relaksējoša visa ķermeņa masāža ar mitrinošu un nostiprinošu
saldūdens zaļā ekstrakta ķermeņa eļļu.
Procedūras ilgums 2h 15 min, € 188.00

BERGHOFMADĀMAS LAIMES DEVA – MELNĀ PĒRLE
Melnās pērles procedūra atjauno kalogēna un elastību līmeni ādā kas ir būtiski
pretnovecošanās procesu veicināšanai. Liegi perlamutra pieskārieni sniedz, izteikti
koptas ādas efektu.
 Rožu piena un medus vannas pelde;
 Attīrošs melno pērļu skrubis, kas bagātināts ar zemūdens minerāliem
un vērtīgiem sāļiem - visam ķermenim un kāju pēdām;
 Ķermeņa un kāju pēdu ietīšana, muižas skaistuma meistaru pagatavotā –
ķermeņa ādas elastību un tonusa atjaunojošā kviešu asnu noslēpumu
pilnajā maskā;
 Visa ķermeņa relaksējoša masāža ar melnās pērles losjonu.
Procedūras ilgums 2h 15 min, € 188.00
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PIENA MUIŽAS BALTAIS ZĪDS
Pašapzinīgo personību svaiguma nots meža svaigums ar vieglu balto ziedu notīm.
Zīda proteīni sniedz labākos rezultātus ķermeņa kopšanas procedūrai ar ievērojamu
augstu mitruma līmeni ādā. Rezultātā spēcīgi mazinās novecošanas procesu.
 Lauku piena un medus vannas pelde;
 Maigs, smalkas konsistences, - baltā - mirdzuma zīda skrubis ķermenim
un kāju pēdām;
 Ķermeņa un kāju pēdu ietīšana muižas skaistuma muižas skaistuma
meistaru pagatavotā – kviešu asnu – noslēpumu pilnajā maskā;
 Visa ķermeņa relaksējoša masāža ar baltā zīda losionu, kas satur zīda
fibrionus, omega 3; 6; 9; , jojoba, saflora ziedu un mandeļu eļļu;
 Maiga relaksējoša sejas ādu lutinoša procedūra.
Procedūras ilgums 2h 15 min, € 188.00

KUNGA SPĒKA DEVA
Izteikti vīrišķīga procedūra ar cēlā titāna klātbūtni – spēks, dominante, vitalitāte.
Procedūra izteikti rūpējās par ādas mitruma līmeņa ievērojamu paaugstināšanu un
noturību.
 Jūras sāls vannas pelde ar vīrišķīgu metāla mirdzumu;
 Attīrošs ķermeņa skrubis, kas bagātināts ar zemes un koksnes niansēm;
 Ķermeņa un kāju pēdu ietīšana, muižas skaistuma meistaru pagatavotā
ķermeņa maska, kas rūpēsies par ādas mitruma līmeņa ievērojamu
paaugstināšanu un noturību;
 Relaksējoša visa ķermeņa masāžas ar losjonu, kura pamatā ir svaiguma
notis un ar vīrieša cienīgu titāna toni.
Procedūras ilgums 2h 15 min, € 188.00
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