




Вдъхновени от източните лечителски практики и европейската СПА култура, съчетани със 
силата на природните еликсири на младостта, нашата философия е да възстановим 
хармонията между дух, ум и тяло.Единството на елементите вода, въздух, огън и земя, 
атмосфера от нежна музика, благоуханни аромати и мека светлина изграждат нашият  „Храм 
на здравето”.
Ние вярваме, че всеки човек заслужава да изпита блажено състояние на съзнанието и 
отпускане на тялото, освободено от стреса, умората и напрежението, затова нашите 
професионални терапевти знаят как да се погрижат за Вашия комфорт.
Потопете се в магията на Paradise Spa&Beauty и преоткрийте Вашата вътрешна светлина, 
която Ви носи здраве, щастие, хармония и изобилие. Очакваме Ви!

Местоположението, историята и наличието на въздушни течения между морето и близкото 
планинско дефиле, очистващи въздуха от механични и други замърсители са в основата на 
СПА концепцията: натурални и био продукти, терапии с водорасли и солен въздух, билкови 
екстракти и масла.

Всеки наш  гост е център на персонално отношение.
За нас ключът на успеха е личното отношение и перфектното обслужване.

Paradise Spa&Beauty – Здраве от Природата!

RIU Pravets Resort- Правец
RIU Helios Paradise- к.к. Свети Влас
RIU Helios Palace- к.к. Слънчев бряг
RIU Helios Bay- к.к. Обзор



ЕКСФОЛИИРАНЕ
Етеричните масла се определят като 
„хормоните” на растенията.Те са натурални 
екстракти, които могат да бъдат получени 
от цветове, листа, кора, семена, плодове на 
цветя, дървета и билки. В съчетание с мека 
приглушена светлина, подходящиte 
аромати оказват благоприятно влияние 
върху здравето, настроението на духа ни, 
като имат антисептичен, успокоителен и 
тонизиращ ефект. Подобряват 
кръвообращението и предпазват кожата от 
външни негативни фактори.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
30 мин, 50 лв.

Тази терапия се изпълнява по рефлексните 
YING точки на ходилата и дланите( 
периферни нервни окончания) въз основа 
на Китайско- Индийското традиционно 
лечение. Подобрява кръвообращението, 
премахва напрежението и осигурява 
енергиен баланс на организма.

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
30 мин, 70 лв.

Прилага се върху отделни части на тялото с 
различни болки и проблеми, като се 
третират със специално загряващо масло.

ЛИМФЕН ДРЕНАЖ
30 мин, 55 лв.- частичен
50 мин.. 75 лв.- цялостен

Лек масаж, стимулиращ нормалната 
циркулация на лимфата, който разсейва 
натрупаните излишни токсини и течности в 
клетките.

ТЕРАПИЯ „УМОРЕНИ КРАКА”
60 мин, 95 лв.

Ритуал, подходящ при подуване, умора, 
стрес.Започва с лек пилинг на ходилата с 
кафява захар и бадемово масло. Следва 
„ледена” маска за освежаване, тонизиране 
и премахване усещането за тежест и 
охлаждащ гел за крака с „леден” и 
антиотточен ефект. Завършва с отпускащ 
масаж на ходилата по рефлексните YING 
точки, преминаващ в релаксиращ лимфен 
дренаж на целите крака.

ХИДРОМАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО В 
ТАНГЕНТОВА ВАНА
40 мин, 65 лв.

ПИЛИНГ „ПОЛИНЕЗИЯ” 
45 мин, 75 лв.

Спирка на остров Таха- Ваниловият остров, 
известен с изобилието от ванилия, 
наричана още „черното злато”.Екстрактите 

от ванилия имат силни детоксикиращи и 
релаксиращи свойства. Пилинг с 
благоуханен захарен ексфолиант, който 
съчетава ситно стрити кокосови чeрупки, 
бял пясък от Бора Бора, морски соли и 
ванилия, които ексфолират и омекотяват 
кожата. Процедурата може да бъде 
изпълнена в турска баня или самостоятелна 
масажна стая.

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ
50 мин, 55 лв.

Намалява умората в мускулите и 
възстановява техния нормален тонус.

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ В ТУРСКАТА БАНЯ- 
С ПЯНА ИЛИ ГЛИНА
45 мин, 80 лв.

ГРЪБ, ГЛАВА И МАСАЖНА ЯКА
30 мин, 35 лв.

Изпълнява се в областите, които са 
най-податливи на напрежението- гърба и 
шията. Цели отстраняване на болката.

ГРЪБ, ГЛАВА И МАСАЖНА ЯКА В 
ТУРСКАТА БАНЯ - С ЛЕЧЕБНА ГЛИНА
30 мин, 55 лв.

РЕЛАКСИРАЩ АНТИСТРЕС МАСАЖ
50 мин, 70 лв.

Лек, отпускащ масаж, който регулира 
потока енергия в тялото и отнема 
напрежението в сетивата и мускулатурата.

АРОМАТЕРАПИЯ „ПАРАДАЙС”
50 мин, 75 лв.

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖИ
И ТЕРАПИИ

ОРИЕНТАЛСКИ ПИЛИНГ- „КЕСЕ”
45 мин, 65 лв.

Ориенталският пилинг е неразделна част от 
традиционната турска баня- това е 
процедура, предназначена за почистване 
на тялото. След затопляне върху 
нагорещения камък цялото Ви тяло ще бъде 
нежно почистено със специална копринена 
ръкавица с цел да падне горния слой мъртви 
клетки и кожата да се освободи от 
натрупаните токсини. Следва ритуално 
пенно измиване с ориенталски мехове, 
напълнени с натурална пяна и измиване на 
косата.

ЕКЗОТИЧЕН ПИЛИНГ „КОЛУМБИЯ”
45 мин, 75 лв.

Процедурата се изпълнява в турска баня 
или самостоятелна масажна стая. С каша от 
бадемово масло и фино смляно ароматно 
колумбийско кафе нежно се ексфолира 
цялото тяло. Кожата придобива така 
желаната еластичност и мекота, а кафето й 
придава лек кафеникав оттенък. Следва 
ритуално пенно измиване с ориенталски 
мехове, напълнени с натурална пяна и 
измиване на косата.

ПИЛИНГ С МИКРОНИЗИРАНИ 
ВОДОРАСЛИ
45 мин, 65 лв. 

Този органичен пилинг със специална смес 
от пудра със 100% микронизирани 
водорасли, представлява върховна грижа за 
изморена кожа. Антиоксидантите и 
минералите в морското растение заедно с 
полезните масла от водорасли предлагат 
най-мощния начин за постигане на красива 
кожа. Процедурата може да бъде изпълнена 
в турска баня или самостоятелна масажна 
стая.
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Ëå÷åáíàòà êàë íà Ïîìîðèéñêîòî åçåðî â 
ãð.Ïîìîðèå, íàöèîíàëíî áîãàòñòâî íà 
Áúëãàðèÿ, êîåòî òðàêèòå íàðè÷àëè 
„Åçåðîòî íà òðèòå íèìôè”, ïîìàãà ïðè 
ïðîáëåìè íà îïîðíî-äâèãàòåëíèÿ àïàðàò- 
àðòðîçè, àðòðèòè, ñúñòîÿíèå ñëåä òðàâìà 
è ôðàêòóðè; ïðè êîæíè çàáîëÿâàíèÿ, 
íåâðèòè, ðàäèêóëèòè, äèñêîâà áîëåñò, 
äèàáåò, ñèíóçèòè, äîðè ïðè ñòåðèëèòåò.
Ìåòîä íà ëå÷åíèå: àïëèêàöèè è âàíà ñ 
ëóãà!

ЧАСТИЧНА АПЛИКАЦИЯ /ГРЪБ, КРЪСТ, 
РЪКА, КРАК/- 55 лв.

ПЪЛНА АПЛИКАЦИЯ /ЦЯЛО ТЯЛО/-79 лв. 

ВАНА С ЛУГА-55 лв.

СПЕЦИАЛЕН ПАРАДАЙС СПА ПИЛИНГ
60 мин, 90 лв.

След затопляне в турската баня, със 
специална копринена ръкавица се 
извършва ексфолиация на покритото с 
цветя, смесени с aроматични масла тяло. 
Следва почистване на лактите и петите с 
пемза. Процедурата продължава с 
релаксиращ масаж с натурална пяна и 
измиване на косата, след което се сервира 
освежителна напитка в удобен шезлонг и се 
извършва леко втриване на ободряващ и 
подхранващ кожата на лицето, ръцете и 
краката лосион.

„КЛЕОПАТРА” МАСАЖ
60 мин, 155 лв.

При тази процедура се използват 
водорасли, морска вода и ароматни масла. 
Водораслите са изключително богати на 
минерали, микроелементи, витамини, 
протеини и др. Те елиминират натрупаните 
токсини и шлаки, моделират и оформят 
фигурата, стягат кожата и подмладяват 
тялото.За усвояване на цялото това морско 
богатство избрахме добрия термо-ефект 
на турската баня, където едновременно 
двама терапевти ще масажират Вашето 
тяло с морския коктейл. Следва 
освежаваща напитка в удобен шезлонг.

„СУЛТАН” МАСАЖ
60мин, 155 лв.

В основата на този масаж е заложено 
лечебното действие на глината, която 
почиства порите, нормализира мастната 
секреция и има антицелулитно действие. 
Ето защо ние Ви предлагаме специалния 
масаж СУЛТАН, който се извършва 
едновременно от двама терапевти в 
турската баня с глина. Този масаж се 
отличава с мулти-функционално действие: 
добрият термо-ефект на турската баня 
способства за по-бързото абсорбиране на 
минералите, солите и витамините, 
съдържащи се в глината; премахват се 

петната от повърхността на кожата; има 
отслабващ ефект.

„ПАША МАСАЖ”
45 мин, 145 лв.

Този масаж се изпълнява на четири ръце в 
турската баня с ароматизирана пяна.

ШОКОЛАДОВ МАСАЖ
45 мин, 90 лв. – в стая
45 мин, 105 лв.- в турска баня

Този масаж е един от най-чувствените и 
глезещи тялото масаж. Процедурата се 
извършва с специална шоколадова смес, 
приготвена от какао на прах, бадемово и 
какаово масло.Какаото на прах съдържа 
естествени антиоксиданти, които оказват 
положително влияние както върху 
кръвообращението, така и върху психиката.

ДЕТСКИ МАСАЖ С ШОКОЛАД
30 мин, 50 лв.

Кадифена нежност за малките любители на 
вкусното вълшебство.

АЛОЕ ВЕРА МАСАЖ
45 мин, 90 лв.- в стая
45 мин, 105 лв. – в турска баня
60 мин, 155 лв. - изпълнен от 2 терапевти 

Процедурата може да бъде извършена 
както в турската баня, така и в 
самостоятелна масажна стая. Използва се 
екстракт от алое вера, бадемово олио и 
натурален пчелен мед, които даряват 
кожата с минерали и витамини.С 
антиалергичен, подмладяващ и освежаващ 
ефект. Препоръчва се след излагане на 
слънце с цел хидратиране на кожата и е 
подходящ за всеки тип кожа.

МАСАЖ „КРАЛИ МАРКО”
45 мин, 105 лв.

Спортен силов масаж на цялото тяло, 
включващ елементи на мануална терапия. 
Подходящ за възстановяване след 
продължително физическо натоварване. 
Прави се в самостоятелна масажна стая с 
масло.

ЛУКСОЗНИ МАСАЖИ
И ТЕРАПИИ

ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ И ВАНИ
С  ПОМОРИЙСКА КАЛ И ЛУГА

МАСАЖ С АРОМАТИЧНА СВЕЩ „ DE 
LUXE” – извършва се с три вида 
ароматични масажни свещи.
50 мин, 105 лв.

*Релаксиращата ороматична свещ 
хидратира и омекотява кожата, 
благодарение на маслата от бадем и 
карите.Деликатният и завладяващ аромат 
на бял мускус създава истинска зен 
атмосфера.
*Стягаща/ Антицелулитна/ ароматична 
свещ с масло от бръшлян и зелен 
чай.Сладките флорални и плодови нотки Ви 
отвеждат на чувствено пътешествие на 
сетивата.
*Енергизираща ароматична свещ с масло 
от кайсиеви ядки, богато на витамини А и Е, 
които регенерират кожата и възстановяват 
нейната еластичност.Съчетанието от свежи 
аромати на портокал и иланг-иланг с мускус 
създава усещане за свежест и лекота.

Етеричните масла се определят като 
„хормоните” на растенията.Те са натурални 
екстракти, които могат да бъдат получени 
от цветове, листа, кора, семена, плодове на 
цветя, дървета и билки. В съчетание с мека 
приглушена светлина, подходящиte 
аромати оказват благоприятно влияние 
върху здравето, настроението на духа ни, 
като имат антисептичен, успокоителен и 
тонизиращ ефект. Подобряват 
кръвообращението и предпазват кожата от 
външни негативни фактори.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
30 мин, 50 лв.

Тази терапия се изпълнява по рефлексните 
YING точки на ходилата и дланите( 
периферни нервни окончания) въз основа 
на Китайско- Индийското традиционно 
лечение. Подобрява кръвообращението, 
премахва напрежението и осигурява 
енергиен баланс на организма.

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
30 мин, 70 лв.

Прилага се върху отделни части на тялото с 
различни болки и проблеми, като се 
третират със специално загряващо масло.

ЛИМФЕН ДРЕНАЖ
30 мин, 55 лв.- частичен
50 мин.. 75 лв.- цялостен

Лек масаж, стимулиращ нормалната 
циркулация на лимфата, който разсейва 
натрупаните излишни токсини и течности в 
клетките.

ТЕРАПИЯ „УМОРЕНИ КРАКА”
60 мин, 95 лв.

Ритуал, подходящ при подуване, умора, 
стрес.Започва с лек пилинг на ходилата с 
кафява захар и бадемово масло. Следва 
„ледена” маска за освежаване, тонизиране 
и премахване усещането за тежест и 
охлаждащ гел за крака с „леден” и 
антиотточен ефект. Завършва с отпускащ 
масаж на ходилата по рефлексните YING 
точки, преминаващ в релаксиращ лимфен 
дренаж на целите крака.

ХИДРОМАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО В 
ТАНГЕНТОВА ВАНА
40 мин, 65 лв.
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ШИАЦУ
60 мин, 110 лв.

„Ши”-пръст; „Ацу”-натиск.Шиацу е една от 
най- древните японски точкови терапии, 
влияеща успокояващо върху централната и 
периферна нервна система и балансираща 
човешкия дух.

ТЕРАПИЯ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ
50 мин, 105 лв.

Терапия- симбиоза от Индия и култура на 
маите. При контакт с тялото предварително 
затоплените гладки лава-камъни предават 
своята природна енергия, чрез която се 
превъзмогва умората и стреса и се 
релаксира нервната система.

СНЕХАНА
60 мин, 105 лв.

Топъл билков масаж.Започва с маслен 
масаж на цялото тяло. След това се 
приготвят малки торбички с билки, масла и 
фино смлени натурални компоненти. След 
като се затоплят, те се втриват с леки 
масажни движения по цялото тяло.

ШИРОДАРА
50 мин, 105 лв.

Счита се за една от най-популярните и 
най-силно въздействащи Аюрведически 
процедури. В началото нежна струя от 
топло лечебно масло постепенно се излива 
върху точно определена част от челото(в 
зоната на т.н. „трето око”). Следва 
деликатен масаж на лицето- Шадива, 
главата-Широбианга, тила и раменете. 
Този метод успокоява духа, намалява 
нивото но стреса и доставя усещане за 
пълно спокойствие.Често предизвиква 
повишена умствена активност подходяща 
при главоболие, безсъние, страх и 
напрежение; повлиява положително някои 
форми на депресия, възстановява и 
укрепва централната нервна система.

ТРАДИЦИОНЕН ТАЙЛАНДСКИ МАСАЖ
60 мин, 110 лв.

Представя тайландската масажна култура с 
повече от 3000 годишна традиция. 
Представлява точков масаж, комбиниран с 
мануална терапия, който се прави без 
масло върху специален матрак на земята, 
като клиентът е облечен с тайландска 
пижама.

ТАЙЛАНДСКА АРОМАТЕРАПИЯ
60 мин, 125 лв.
Тайландсkи масаж на цялото тяло със 
специално индонезийско масло.

ТРАДИЦИОНЕН БАЛИЙСКИ МАСАЖ
60 мин, 100 лв.

Представя балийската масажна култура, със 
специална балийска техника.Препоръчва 
се за снемане на стреса, отпускане на 
мускулите и за повдигане на настроението 
и сомочувствието.

БАЛИЙСКА АРОМАТЕРАПИЯ
60 мин, 115 лв.

Балийски масаж на цялото тяло със 
специално индонезийско масло.

МАСАЖ ЛОМИ-ЛОМИ
50 мин, 90 лв.
50 мин, 155 лв.- на четири ръце
  
Масажът се изпълнява от един или двама 
терапевти, които работят с палците, 
фалангите на пръстите, с ръце от китката 
до лактите и с лактите. Плавните, 
променливи движения по време на масажа 
напомнят изящен танц, съпроводен от 
непрекъснат ритъм. Масажът подобрява 
кръвообращението, увеличава потока на 
полезните вещества, подхранващи 
мускулите, подпомага освобождаването на 
лимфната система от вредните вещества и 
освобождава душата от тревожност, страх, 
смущение и други негативни чувства.

МАСАЖ „КРАЛИ МАРКО” НА 4 РЪЦЕ 
45 мин, 195 лв.

МАСАЖ „КРАЛИ МАРКО”- В ТУРСКАТА 
БАНЯ С ГЛИНА
45 мин, 135 лв.

ТРАДИЦИОНЕН БЪЛГАРСКИ МАСАЖ
80 мин, 135 лв.

Започва с 15 мин. напарване в сауна или 
парна кабина.Следва силов или релаксиращ 
масаж на цялото тяло, изпълнен с натурално 
розово масло и последван от вана с розови 
соли.

ОРИЗОВА ТЕРАПИЯ –OLOS, ITALY
90 мин, 205 лв.
Още от древни времена японките са 
известни със своята фина порцеланова 
кожа благодарение на използваните 
екстракти от ориз. Ето защо ние Ви 
предлагаме терапия, базираща се на 
древната японска традиция в козметиката. 
Тя започва с 10 мин. затопляне на тялото в 
парна баня или сауна. Продължава с нежно 
ексфолиране на тялото с оризов пилинг и 
натурално почистващо оризово мляко. 
Следва маска с оризово брашно, смесено с 
оризова емулсия със силен антиоксидантен, 
хидратиращ и „против стареене” 
ефект.Кожата се успокоява, придобива 
желаната еластичност и кадифена мекота. 
Терапията продължава с релаксиращ масаж 
с натурално оризово олио, примесено с 
есенциални масла. Подходяща дори за 
чувствителна кожа.

РОМАНТИЧЕН РИТУАЛ „МОРЕ ОТ 
ЛЮБОВ”
180 мин, 435 лв.

Този ритуал започва със специален плодов 
пилинг на тялото, изпълнен от четирима 
терапевти в турската баня, освежаваща 
маска за лице или подхранваща маска за 
коса. Следва релаксиращ синхронен масаж 
на цялото тяло, изпълнен на 4 ръце в 
самостоятелна стая с подхранващо арома 
олио, преминаващ в  точков рефлекторен 
масаж на ходилата. Завършва с романтично 
джакузи, плодови салати и бутилка 
шампанско.

ÈÇÒÎ×ÍÈ ÌÀÑÀÆÈ
È ÒÅÐÀÏÈÈ

ЕКЗОТИЧНИ ТЕРАПИИ
И РИТУАЛИ
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зона по зона. Двойна технология: 
експресно отслабване и действие на 
клетъчно ниво.
Тази терапия започва с 40 мин. фитнес 
масаж: третират се трите ключови зони- 
бедра, корем и бюст. Следва нанасяне на 
отслабваща и стягаща маска в зоните в 
които има мастни натрупвания- бедра, 
ръце. Терапията завършва с втриване на 
крем за отслабване и стягане.

LIFT C.V.S. CORPS- СТЯГАЩА И 
ТОНИЗИРАЩА ТЕРАПИЯ, BIOLOGIQUE 
RECHERCHE
90 мин, 255 лв.

Уникална процедура с мигновен видим 
ефект. Ексфолиира, тонизира и хидратира. 
Започва с ексфолиираща сесия, 
последвана от био- рефлексен масаж с 
помощта на овлажняващ и укрепващ кожта 
комплекс. Кожата е тонизирана, с 
изгладена структура. Използваната техника 
в тази терапия е специално разработена да 
третира зоните,  където кожата е загубила 
своята еластичност.

АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ С 
РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ- RF, 
SLIMCITY

Най-модерната безболезнена и безкръвна 
технология за стягане на кожата. 
Радиочестотен лифтинг е процедура за 
видимо стягане, опъване и подмладяване на 
лицето и тялото. Стяга контура, намалява 
оформилите се вече бръчки, подобрява 
увредената от слънцето и възрастта кожа, 
стимулира синтеза на нов колаген и еластин 
от дълбоката дерма.Скулптурира силуета на 
тялото- отстранява целулита и редуцира 
мастните натрупвания.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ
40 мин, 65 лв.

Чрез антицелулитния масаж се цели 
възстановяване на нормалната циркулация 
на кръвта и лимфата, което облекчава 
отделянето на излишните течности и 
отпадни продукти, натрупани в мастните 
клетки. Стимулира се разграждането на 
неестествените междуклетъчни влакна. За 
по-ефикасни и бързи резултати се 
препоръчват мин. 5 процедури в 
комбинация с антицелулитни маски в 
термоодеало.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ В ТУРСКА 
БАНЯ
40 мин, 85 лв.

Специален антицелулитен масаж, който се 
изпълнява в турската баня с глина. За траен 
резултат се препоръчват на по-малко от 5 
процедури.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН ХИДРОМАСАЖ В 
ТАНГЕНТОРНА ВАНА
30 мин, 55 лв.

АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ „СИЛУЕТ”- 
THALGO
90 мин, 165 лв.

Екзотична антицелулитна терапия на 
основата на водорасли за елиминиране на 
токсините от организма, намаляване на 
килограмите, както и за редуциране на 
„портокаловата кожа”. Терапията започва с 
обвиване на тялото с кафеви водорасли, 
изпълнено в термоодеало. Следва 
антицелулитен масаж със специална 
техника, имащ за цел да предотврати 
задържането на вода в тъканите и да 
релаксира.

„SLIM & SCULPT EXPERT”- THALGO
80 мин, 195 лв.

Цялостна програма за перфектна фигура, 
която променя недостатъците на тялото Ви 

ЛЕЧЕБНИ И РЕЛАКСИРАЩИ
ВАНИ

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ,
ТЯЛО И КОСА

          Вана „Клеопатра”- с релаксиращо 
„магарешко” мляко и екстракти от 
лотос
          Вана Детокс- с микронизирани 
морски водорасли и ароматни
масла
          Вана с органични арома масла
и соли
        Романтично джакузи за двама с 
бутилка шампанско

Глинена маска за лице

Шоколадова маска за лице

Оризова маска за лице

Оризова маска за тяло

Маска за тяло с микронизирани 
водорасли

Маска за коса

АНТИЦЕЛУЛИТНИ,
ОТСЛАБВАЩИ
И СТЯГАЩИ ТЕРАПИИ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО:
Корем
Рамене
Вътрешна част на бедрата
Седалище
Външна задна област на
бедрата
Коляно
Странични части на гърба
Кръст/хълбок/

90 лв.
80 лв.
90 лв.
90 лв.
90 лв.

60 лв.
90 лв.
80 лв.

20 мин,
20 мин,
20 мин,
20 мин,
20 мин,

20 мин,
20 мин,
20 мин,

55 лв.

55 лв.

55 лв.

110 лв.

25 лв.

25 лв.

25 лв.

80 лв.

90 лв.

25 лв.
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ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ
С ПРОДУКТИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИНИЯ
„Thalgo”, Paris; Biologique Recherche,
Paris; Natural Cosmetic, Bulgaria

УСЛУГИ ТЕРМАЛНА ЗОНА
И ДРУГИ

Fish SPA

Басейн

Фитнес

Сауна

Парна баня

Солено езеро

Солариум

10 лв.

10 лв.

10 лв.

10 лв.

25мин, 30 лв.

4мин, 5 лв.

10 лв.

Термална зона
Финладска сауна, руска сауна, арома 
сауна, парна баня, солна парна баня, 
лакониум, ледена стая, зона за релакс

25 лв.

СПА пакет All inclusive 35 лв.
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Басейн, фитнес, финладска сауна, 
арома сауна, парна баня, солна парна 
баня, лакониум, ледена стая, зона за 
релакс, солено езеро

Високотехнологично измерване 
на телесни мазнини, вода в тялото 
и мускулна маса с био анализатор.

5 лв.

НАЕМ НА СПА АПАРТАМЕНТ

1 час

СПА апартаментът включва: сауна, 
парна баня, душ ведро, леден 
фонтан, зона за релакс, джакузи, 
водно легло за релаксация

2 часа

3 часа

Цял ден (в рамките на работното 
време на СПА центъра

200 лв.

280 лв.

600 лв.

120 лв.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ

10 посещения

Абонаментните карти могат да се 
използват за басейн, фитнес, 
сауна и парна баня. Всяка услуга се 
отбелязва като отделно посещение. 
Валидността на картите е 1 година.

20 посещения

30 посещения

60 посещения

Годишна карта - неограничено 
използване на басейн, фитнес 
и термална зона - Еднолична

160 лв.

210 лв.

360 лв.

1000 лв.

90 лв.

КЛАСИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ЛИЦЕ- 
THALGO
60 мин, 65 лв.

Озонотерапия; Кремообразен пилинг с 
екстракт от червени водорасли и манго; 
Ръчно почистване на лицето; Пластичен 
масаж на Поспелов; Стягаща маска от 
растителни екстракти.

ПОЧИСТВАЩ РИТУАЛ ЗА МАЗНА КОЖА 
– THALGO
60 мин, 85 лв.

Озонотерапия; Пилинг с екстракт от 
папая; Ръчно почистване на лицето; 
Пластичен сух масаж с ароматичен балсам 
за намаляване на мастната секреция и 
свиване на порите; 
Д`Арсонвал/ против възпаления/; 
Почистваща регулираща маска с чаено 

дърво и бял клей- абсорбира излишъка от 
себум, елиминира нечистотиите и стяга 
порите; Завършващ гел за регулиране на 
Т-зоната с матов ефект.

ХИДРАТИРАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА 
ХИДРАТАЦИЯ”- THALGO
60 мин, 105 лв.

Овлажняваща терапия за девитализирана и 
дехидратирана кожа.Комбинира липозоми 
за интензивна хидратация и 
ребалансиращи водорасли за 
реминерализация на кожата.Основната 
маска съдържа 100% микронизирани 
морски водорасли, които реминерализират, 
тонизират и подхранват кожата. Терапията 
започва с нежно почистване, пилинг, маска, 
масаж и завършва с нанасяне на финален 
крем.
УСПОКОЯВАЩ РИТУАЛ ЗА 
ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА- THALGO
60 мин, 105 лв.

Лека ексфолиация; Точков сух масаж с 
витаминна пудра и етерично 
масло-изглажда, омекотява и дава 
незабавен комфорт на кожата; 
Успокояваща арома маска.

КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ- 
THALGO
60 мин, 165 лв.

Третира фините линии и бръчки, като 
придава плътност, свежест и 
еластичност.Терапията започва със 
специфичен моделиращ масаж, след което 
лицето се освежава с екстракт от 
синьо-зелени водорасли за блясък и 
свежест; Следва хидратиращ серум с 
морски екстракти, мукополизахариди и 
морски планктон за подхранване и 
регенерация; Колагенова маска, 
активираща се под въздействието на 
морска вода, обогатена с магнезий и 
морски екстракти за стимулиране 
производството на колаген и еластин. 
Терапията е подходяща за всеки тип кожа.



ТЕРАПИЯ „ОКЕАНСКА ГРИЖА” ЗА МЪЖЕ- 
THALGO
60 мин, 115 лв. 

Почистване и тонизиране на кожата с 
лосион с два вида синьо-зелени водорасли; 
Топла маска за реминерализиране и 
подхранване на кожата; Хидратиращ масаж 
за възстановяване на раздразнената и 
изтощена кожа.

ТЕРАПИЯ ДЕКОЛТЕ И БЮСТ- THALGO
50 мин, 115 лв.

Терапията започва с лека кадифена 
ексфолиация с морски екстракти; Масаж 
със стягащо масло с подмладяващ и стягащ 
ефект; Маска Аромапласти с 
мулти-витаминна растителна пудра за 
красота и блясък; Стягаща емулсия за 
деколте и бюст.

VIP O2 – КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ- 
BIOLOGIQUE RECHERCHE
50 мин, 145 лв.

Луксозна кислородна и балансираща 
терапия, която представлява отлична 
комбинация от микро-ексфолииране, 
зареждане с кислород и био-енергиен 
масаж. Едно прекрасно, релаксиращо 
изживяване, което зарежда епидермиса с 
кислород, заличава стреса от чертите на 
лицето и прави кожата блестяща веднага 
след терапията.Препоръчва се за 
изморена, девитализирана и чувствителна 
кожа.Включва: почистване; фин пилинг; 
маска; концентриран серум; крем; 
околоочен крем; финален серум.

SOIN LISSANT - РЕСТРУКТУРИРАНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ -
BIOLOGIQUE RECHERCHE

60 мин, 155 лв.

Незабавно възстановяваща терапия за 
фина, чувствителна, реактивна кожа или 
кожа, белязана от годините. Уникалната 
техника на нанасяне  на Biologique 
Recherche, изградена от скулптуриращи 
движения, ефективно комбинирани с 
бързи пулсиращи погалвания, придават 
реструктуриращи измерения на тази 
терапия. Действие: Помага да се стимулира 
естествената защитна система на 
епидермиса и по този начин да се поддържа 
младостта на кожата. Изглажда фини линии 
и бръчки. Успокоява кожата. Изравнява 

тена. Хидратира горните слоеве на 
епидермиса. Резултати: Изключителна 
антистрес терапия за намаляване на 
следите от времето. Възстановяваща 
терапия след медицински интервенции 
като дермоабразио , лазер, химичен 
пилинг... Терапия, адаптирана към 
структурата и към различните зони на 
лицето на клиента. Хидратира, защитава, 
обновява; кожата блести от красота.

SOIN LIFT C.V. S.- ЛУКСОЗЕН ЛИФТИНГ, 
BIOLOGIQUE RECHERCHE
60 мин, 245 лв.

Комплексна грижа за кожата-ексфолиира, 
повдига, реструктурира, стяга, хидратира и 
предпазва. Препоръчва се за нормална, 
повяхнала или загрубяла кожа. По време на 
терапията механично се ексфолиира 
епидермиса, структурата на кожата се 
изглажда и усъвършенства, порите се 
стягат, ускорява се обновяването на 
клетките. Един истински лифтинг на лицето 
за 60 минути. Включва: почистване; фин 
пилинг; кислороден спрей; booster Lift 
C.V.S., маска; концентриран серум; крем; 
финален серум.

SOIN MC 110- НОВА КОЖА, BIOLOGIQUE 
RECHERCHE
60 мин, 145 лв.

Възстановява обема на лицето. 
Реструктурираща и подмладяваща терапия 
за слаба, плътна и девитализирана кожа. 
Изпълва лицето и намалява фините линии и 
бръчки.Тонизира и хидратира епидермиса. 
Изчиства и ексфолиира повърхността на 
кожата. Вклячва: почистване; фин пилинг; 
кислороден спрей; booster Lotion MC 110; 
маска; концентриран серум; крем; 
финален серум.

ТЕРАПИЯ С ХАЙВЕР И КОЛАГЕН- 
BIOLOGIQUE RECHERCHE
60 мин, 265 лв.

Истинско пиршество за кожата на лицето. 
Шикарна и бляскава терапия, идеална 
грижа за взискателни кожи.Препоръчва се 
за девитализирани, дехидратирани 
състояния на кожата или за кожи, загубили 
своя тонус и с разширени пори. 
Благодарение на регенериращите си 
свойства, хайверът изглажда фини линии и 
бръчки и укрепва кожата. Включва: 
почистване; фин пилинг; 2 маски; 
концентриран серум; крем; финален 
серум.

ХИАЛУРОНОВА ПРОГРАМА ПРОТИВ 
БРЪЧКИ – THALGO
60 мин, 165 лв.

Ефикасна грижа за подмладяване и 
ревитализиране на кожата. Основата на 
тази терапия е специфично нанасяща се 
маска/ ленти, богати на микросфери от 
хиалуронова киселина, които се поставят 
бръчка по бръчка/. Кожата е интензивно 
хидратирана, а бръчките и фините линии са 
видимо изгладени.Терапията започва с 
релаксиращ масаж; почистване; 
тонизиране; енергизиране с 
възстановяваща „морска мъгла”; 
Контролиращ бръчките масаж с 
противобръчков серум; Следва поставяне 
на дифузни пачове, обогатени с 
микросфери хиалуронова киселина за 
изглаждане на дупките, причинени от 
бръчките. Нанасяне на гел маска за 
изглаждане на кожата и намаляване на 
бръчките по лицето и шията; Завършва с 
нанасяне на финален крем. Видими 
резултати още след първата процедура.

ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ СЪС СИЛИЦИЙ- 
THALGO
60 мин, 185 лв.

Тази уникална терапия съчетава 
използването на хиалуронова киселина и 
силиций с морски произход за незабавни 
видими резултати.Терапията започва с 
почистване и тонизиране на лицето, следва 
ексфолиация с рисърфисинг крем, който 
спомага за заличаване на бръчките за 
лифтиране на кожата. Изглаждащ и 
лифтинг масаж изпълва бръчките и стяга 
контурите на лицето.Двойната маска с 
хиалуронова киселина и 
криоскулптуриращата маска изпълват 
дълбоките бръчки и извайват овала. Само 
след една козметична терапия лицето Ви 
ще изглежда с 5 години по-младо. Кожата 
ще е блестяща, бръчките ще са по-малко 
забележими и овалът на лицето ще е 
по-стегнат и лифтиран.

КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ ЗА 
ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР- THALGO
45 мин, 75 лв. 

Терапия за очи със специални пачове от 
чист колаген, който се абсорбира от 
кожата с помощта на морска вода, 
обогатена с магнезий и морски екстракти. 
Специален околоочен моделиращ масаж. 
Осигурява се незабавен лифтинг.
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ПРЕКРАСНИ ОЧИ- BIOLOGIQUE 
RECHERCHE
30 мин, 75 лв.

Интензивна процедура, която води до 
намаляване на фините линии и 
предотвратява появата на по-дълбоки 
бръчки, като оставя Вашите очи свежи и 
възстановени.Заличава тъмни кръгове и 
торбички под очите. Включва: почистване; 
booster Lotion MC 110; 2 маски; 
концентриран серум; околоочен крем; 
финален серум.

МАСАЖ НА ЛИЦЕ
30 мин, 45лв.

АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ С „ОКСИКУЛ”- 
КИСЛОРОД 
10 мин, 20 лв.

Чист кислород за Вашата кожа. Подходяща 
за всяка терапия. 

АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ С 
РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ – RF, 
SLIMCITY

Най-модерната безболезнена и безкръвна 
технология за стягане на кожата. 
Радиочестотен лифтинг е процедура за 
видимо стягане, опъване и подмладяване на 
лицето. Стяга контура, намалява 
оформилите се вече бръчки, подобрява 
увредената от слънцето и възрастта кожа, 
стимулира синтеза на нов колаген и еластин 
от дълбоката дерма.

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ:

Лице без чело

Цяло лице

Очи

Двойна брадичка

Шия

ЕСТЕТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

Извършват се от медицинско лице, с 
предварителна резервация и внесен 
депозит 50%, в дните събота и неделя от 
седмицата!

САЛОННИ УСЛУГИ

Почистване и оформяне на вежди

Боядисване на вежди

Боядисване на мигли

70 лв.

80 лв.

50 лв.

60 лв.

60 лв.

20 мин,

30 мин,

10 мин,

20 мин,

20 мин,

1 мл, 450/550 лв.
 

1 ед., 14 лв.

90 лв.

40 лв.

МИГЛИ- КОСЪМ ПО КОСЪМ

поставяне

профилактика

10 лв.

15 лв.

15 лв.

ЕПИЛАЦИЯ/ КОЛА МАСКА/

Крака до коленете

Цели крака

Ръце до лактите

Цели ръце

Интимен триъгълник

Линия бикини

Мишници

Горна устна

Гръб / мъже/

Гърди/ мъже/

20 лв.

40 лв.

15 лв.

25 лв.

50 лв.

15 лв.

16 лв.

10 лв.

50 лв.

40 лв.

Филъри – устни и 
назолабиална гънка

Ботокс- зона очи
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Лице + очи

Лице+ шия

Двойна брадичка+ шия

Лице +очи+шия+
брадичка

Лице+шия+деколте

100 лв.

100 лв.

 100 лв.

140 лв.

140 лв.

40 мин,

40 мин,

40 мин,

50 мин,

40 мин,



МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
GELISH, MORGAN TAYLOR, OPI

МАНИКЮР

Класически маникюр с лак

Класически маникюр с гел лак

Смяна на лак

Гел лак

Махане на гел лак

Мъжки маникюр

Детски маникюр

Парафинова терапия маникюр

Декорация/ 1 нокът/

Камъни „SWAROVSKI”/ 1 бр./

ПЕДИКЮР

Педикюр с лак

Педикюр с гел лак

СПА педикюр с лак

СПА педикюр с гел лак

Парафинова терапия педикюр

Медицински педикюр

Детски педикюр

НОКТОПЛАСТИКА

Изграждане с удължители

Изграждане с гел

Изграждане с акрил

Поддръжка на ноктопластика

Махане на ноктопластика /1 
нокът/

ФРИЗЬОРСКИ УСЛУГИ
L'OREAL PROFESSIONNEL, INOA

Дамско подстригване с 
измиване и сешоар:

* къса коса

* средна коса

* дълга коса

Мъжко подстригване

Детско подстригване

Измиване на коса

Сешоар:

* къса коса

* средна коса

* дълга коса

Боя

* къса коса

* средна коса

* дълга коса

Матиране

Изсветляване на корен с 
освежаване по дължините
Обезцветяване или 
премахване на цвят

Кичури:

*къса коса

*средна коса

*дълга коса

Плитки

Вечерна прическа

Удължаване на коса

ГРИЖА И ТЕРАПИИ ЗА КОСА

Интензивно възстановяване за 
всякакъв тип коса

Ампула, маска

25 лв.

40 лв.

10 лв.

25 лв.

10 лв.

20 лв.

15 лв.

60 лв.

2 лв.

3 лв.

65 лв.

65 лв.

70 лв.

40 лв.

5 лв.

50 лв.

65 лв.

60 лв.

75 лв.

65 лв.

60 лв.

35 лв.

30 лв.

35 лв.

45 лв.

20 лв.

15 лв.

10 лв.

 
20 лв.

30 лв.

40 лв.

 
50 лв.

60 лв.

80 лв.

45 лв.

40 лв.

60/90 лв.

 

55 лв.

65 лв.

75 лв.

20/90 лв.

60 лв.

500/900 лв.

60 лв.

20/30 лв.
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ÑÏÀ ÅÒÈÊÅÒ да започнете в избрания час. Закъснение от 
Ваша страна би съкратило 
продължителността на процедурата Ви, тъй 
като в противен случай би се нарушил 
предварителният ни график и биха били 
накърнени интересите на останалите ни 
клиенти. При неявяване от Ваша страна 
следва да заплатите неустойка в размер на 
50% от неосъществената процедура. Ако 
все пак се налага да закъснеете или да 
отмените записания от Вас час, бъдете така 
добри да ни уведомите предварително и не 
по-малко от 24 часа по-рано за това!

*При предварителна резервация от външни 
клиенти, които не са гости на хотела, се 
заплаща депозит в размер на 50% от 
стойността на резервацията.

*Моля да ни уведомявате своевременно, 
ако страдате от някакви заболявания като 
високо кръвно налягане, разширени вени, 
проблеми със сърцето, алергии, кожни 
заболявания и др., за да бъдете предпазени 
от нежелани последствия и правилно 
насочени към подходящите процедури и 
продукти, незастрашаващи Вашето здраве!

*Ако имате някакви предпочитания към 
конкретен терапевт или по-общо към пола 
на терапевта си, трябва недвусмислено да 
го заявите, когато правите резервация. В 
противен случай ще Ви бъде назначен 
терапевт по наше усмотрение, съобразено 
със заетостта ни.

*Ако след приключване на процедурите сте 
доволни от качеството им и конкретно от 
терапевта, който се е погрижил за Вас, не 

се смята за нередно да изразите 
благодарността си с материално 
поощрение, предадено лично на терапевта 
или оставено за него на СПА рецепция.

*Не се допускат деца под 18 годишна 
възраст, непридружени от родителите си, 
както и лица в нетрезво състояние.

*Ние демонстрираме високо уважение и 
очакваме да ни отговорите със същото. Не 
се толерират прояви на агресия, отправяне 
на намеци или предложения от сексуален 
характер към членове на нашия екип или 
към други гости. При подобни такива 
процедурата ще бъде прекратена, ще 
трябва да заплатите за нея и да поднесете 
извинения за проявеното неуважение.

*СПА центърът не носи отговорност за 
оставени без наблюдение документи, пари 
и ценности.

Надяваме се, че не смятате изискванията 
ни към Вас за прекалени и не искаме по 
никакъв начин да Ви обидим с тях. Но в 
замяна на това Ви гарантираме най-високо 
качество- и на предлаганите услуги, и на 
вложените продукти и материали, а също 
така и доказан професионализъм. Ние Ви 
обещаваме незабравими преживявания и 
вярваме, че първото Ви посещение при нас 
няма да бъде последно! За което ще дадем 
максимума от себе си и ще го направим с 
огромно удоволствие!

Екипът на Paradise Spa&Beauty Ви 
пожелава една невероятна и незабравима 
ваканция!

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,
*За нас най-важно е спокойствието и 
удовлетвореността на нашите клиенти, 
защото СПА центровете ни са оазиси за 
релакс и откъсване от забързаното 
ежедневие. Затова настоятелно Ви молим 
да разговаряте тихо, да изключите звука на 
телефоните си на територията на обекта и 
да ни помогнете по този начин да осигурим 
Вашето и на всички останали гости 
отпускане и отмора!

*При ползване на басейн, както и преди 
процедура е наложително  да вземете 
предварително душ. Това можете да 
направите както в СПА центъра, така и в 
своята стая, преди да ни посетите. В сауна, 
парна баня и други сходни помещения от 
хигиенни съображения трябва да седите 
върху предвидените за това кърпи, а не 
директно върху пейките и седалките, както 
и да бъдете облечени с бански костюми или 
покрити с втора кърпа.

*По-голямо удобство за Вас би било да 
направите предварителна резервация за 
избраната от Вас процедура в 
най-подходящо за Вас време, за да бъдете 
сигурни, че няма да се налага да чакате или  
да пропуснете възможността да се 
насладите на прекрасните терапии, които 
предлагаме.
*Ние много държим на Вас и на Вашето 
ценно време, затова бихме Ви посъветвали 
да ни посетите 15 минути по-рано, за да 
имате достатъчно време да се подготвите и 

- 13 -




