Cenník wellness & SPA terapií

PÍLINGY
Píling - Nežné potešenie

30 min

25.00 €

Povzbudzujúci píling

40 min

25.00 €

Blahodarná morská detoxikácia

60 min

39.00 €

Opojné minerály

60 min
90 min

39.00 € (bez pílingu)
45.00 € (kompletné ošetrenie)

Kult štíhlosti

90 min
60 min

45.00 € (kompletné ošetrenie)
40.00 € (bez pílingu)

Ceremónia orientálnych vôní

60 min

46.50 € (kompletné ošetrenie)

Hanakasumi

70 min

56.00 €

Klasická masáž

45 min
20 min

25.00 €
12.50 €

Zoštíhľujúca premena

45 min
20 min

25.00 €
12.50 €

Kozmetické telové koktaily

50 min

40.00 €

Pokoj zmyslov

45 min

25.00 €

Ošetrenie normálnej až zmiešanej pleti

90 min

25.00 €

Ošetrenie mastnej pleti

90 min

25.00 €

Ošetrenie suchej pleti

90 min

26.50 €

Ošetrenie citlivej pleti

90 min

26.50 €

Ošetrenie kapilárnej pleti

90 min

26.50 €

Ošetrenie starnúcej pleti

90 min

26.50 €

Ošetrenie dehydratovanej pleti

90 min

26.50 €

MASÁŽE

OŠETRENIA PLETI
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SALÓNNE KÚRY SOTHYS
Digi-Esthétique®
Je patentovaná masáž firmou SOTHYS PARIS a korešponduje s jej salónnymi kúrami.
Spájajú sa v nej 2 techniky- východná a západná. Východná spočíva v stimulácií meridiánov na tvári a západná v relaxácii, hladení a lymfatickom odvodnení.
40 min 15.00 €

HYDROPTIMALE® THI3 - hydratácia v troch dimenziách
Hydratačná kúra Hydroptimale® THI3 je vysoko personalizovaná, prispôsobená všetkým typom pleti, vrátane mastnej. Pleť je po ošetrení okamžite vláčna, pružná, žiarivá,
akoby „napitá vodou“, čo vytvára efekt zdravej pleti.
105 min 45.00 €

[C] COLLAGÉNE HYALURONIQUE™ Intenzívne protistarnúce ošetrenie
Dokonalá súhra najmodernejších aktívnych ingrediencií: Kolagén, Kyselina hyaluronová, Elastín a komplex H2CR™ pôsobia proti starnutiu neuveriteľne rýchlo a efektívne.
105 min 45.00 €

ACTIVE CONTOUR - ošetrenie očnej kontúry
Očná kúra Sothys Paris je jedinečná svojim jemným očným pílingom a patentovanou
masážou, ktorá ošetruje oči, očné okolie a čelo. Na záver ošetrenia je aplikovaná chladivá maska, ktorá účinne odstraňuje opuchy.
45 min 39.00 €

ŠPECIÁLNE OŠETRENIA
Ošetrenie tváre v rytme ročných období 60 min

32.00 €

Detoxikačná kúra pre pánov

60 min

45.00 €

Wellness manikúra Sothys

60 min

14.00 €

Čokoládové ošetrenie tváre

60 min

32.00 €
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SKRÁŠĽOVACIE PROGRAMY
Relaxačný program
Regeneračné ošetrenie - telový píling
Pokoj zmyslov - relaxačná masáž celého tela
Základné ošetrenie tváre - podľa typu pleti
2 h 30 min 73.03 €
Absolútny pôžitok
Ceremónia orientálnych vôní - píling a orientálna masáž
Profesionálna pleťová kúra - podľa typu pleti
2 h 10 min 92.94 €
Espace program
Blahodarná morská detoxikácia - zábal z čistiaceho morského bahna
a relaxačná masáž
Základné ošetrenie tváre - podľa typu pleti
2 h 10 min 66.39 €

Zoštíhľujúci program
Kult štíhlosti - proticelulitídne ošetrenie s pílingom a zábalom
Základné ošetrenie tváre - podľa typu pleti
2 h 30 min 56.43 €

Detoxikačný program pre pánov
Sothys HOMME- protistresová protistarnúca pánska kúra na tvár,
ošetrenie na odstránenie napätia, stimuláciu mysle a detoxikáciu pokožky.
Pokoj zmyslov - relaxačná masáž celého tela
1 h 40 min 54.77 €

FACE BEAUTY CLINIC
Brush - mechanický píling

15 min

2.99 €

Podtlaková vákuová masáž

20 min

6.97 €

Face lifting tvára

40 min

13.94 €

Stimul

30 min

8.30 €

Infra red

6-8 min

3.98 €

Iontoforéza

8-10 min

3.98 €
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DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Úprava a farbenie obočia

2.99 €

Farbenie rias

1.49 €

Masáž tváre a dekoltu

20 min

9.00 €

Povrchové čistenie pleti

10 min

2.32 €

Hĺbkové čistenie pleti

60 min

11.62 €

Píling

10 min

2.32 €

DEPILÁCIA VOSKOM
Horná pera

1.99 €

Brada

2.32 €

Ruky

8.30 €

Podpazušie

3.32 €

Predkolenie

9.96 €

Stehná

9.96 €

Bikiny

3.32 €

Celé nohy

18.26 €

