




Вдъхновена 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; 
атмосферата от нежна музика, благоуханни аромати и мека светлина изграждат нашия  „Храм 
на здравето”.

Местоположението между свежата зеленина на планината и чистотата на езерото с огледална 
повърхност, отразяващо небесната лазур, очистващи въздуха от механични и други 
замърсители е в основата на СПА концепцията: натурални и био продукти, терапии с 
водорасли и кристално чист въздух, билкови екстракти и масла.
 
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 своята вътрешна светлина, 
която Ви носи здраве, щастие, хармония и изобилие. Очакваме Ви!

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



ЕКСФОЛИРАНЕ
плодове на цветя, дървета и билки. В 
съчетание с мека приглушена светлина, 
подходящитe аромати оказват 
благоприятно влияние върху здравето и 
настроението ни, като имат антисептичен, 
успокоителен и тонизиращ ефект. 
Подобряват кръвообращението и 
предпазват кожата от външни негативни 
фактори.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
30 мин, 55 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, 65 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 токсини и излишни 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 
ТАНГЕНТОРНА ВАНА
40 мин, 75 лв.

известен с изобилието от ванилия, 
наричана още „бялото 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, 65 лв.

Намалява умората в мускулите и 
възстановява техния нормален тонус.

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ В ТУРСКАТА БАНЯ - 
С ПЯНА ИЛИ ГЛИНА
45 мин, 85 лв.

ГРÚБ, ГЛАВА И МАСАЖНА ЯКА
30 мин, 45 лв.

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

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

РЕЛАКСИРАЩ АНТИСТРЕС МАСАЖ
50 мин, 75 лв.

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

АРОМАТЕРАПИЯ „ПАРАДАЙС”
50 мин, 85 лв.

Етеричните масла се определят като 
„хормоните” на растенията. Те са 
натурални екстракти, които могат да бъдат 
получени от цветове, листа, кора, семена, 

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  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 . 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 пенно измиване с ориенталски 
мехове, напълнени с натурална пяна и 
измиване на косата.

ПИЛИНГ С МИКРОНИЗИРАНИ 
ВОДОРАСЛИ
45 мин, 75 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.

ПИЛИНГ „ПОЛИНЕЗИЯ” 
45 мин, 75 лв.

Спирка на остров Таха - Ваниловият остров, 
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КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖИ
И ТЕРАПИИ



Ëå÷åáíàòà êàë íà åçåðîòî 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 ñ êàë è âàíà 
ñ ëóãà.

ЧАСТИЧНА АПЛИКАЦИЯ /ГРÚБ, КРÚСТ, 
РÚКА, КРАК/ - 55 лв.

ПЪЛНА АПЛИКАЦИЯ /ЦЯЛО ТЯЛО/ - 85 лв. 

ВАНА С ЛУГА - 55 лв.

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, солена 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
60 мин, 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, 95лв. - в стая
45 мин, 105 лв. - в турска баня

Този масаж е един от най-чувствените и 
глезещи тялото масажи. Процедурата се 
извършва със 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.

ШОКОЛАДОВА АФРОДИТА
60 мин, 165 лв.

Изпълнява се в турската баня на четири 
ръце.

ДЕТСКИ МАСАЖ С ШОКОЛАД
30 мин, 55 лв.

Кадифена нежност за малките любители на 
вкусното вълшебство.

АЛОЕ ВЕРА МАСАЖ
45 мин, 95 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 и бадемово олио, 
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.

СПА ДУЕТ
45 мин, 125 лв.

Изпълнява се в отделна масажна стая с 
овлажняващо есенциално олио от двама 
терапевти. Едно незабравимо удоволствиe 
от усещането на четирите ръце, работещи в 
синхрон.

МАСАЖ „КРАЛИ МАРКО”
45 мин, 115 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.

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

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

ТРАДИЦИОНЕН БÚЛГАРСКИ 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.

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, 110 лв.

*Релаксиращата ароматична 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 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.

СПЕЦИАЛЕН ПАРАДАЙС СПА ПИЛИНГ
60 мин, 95 лв.

След затопляне в турската баня, със 
специална копринена ръкавица и 
ароматични масла се извършва 
ексфолиация тялото. Следва почистване на 
лактите и петите с пемза. Процедурата 
продължава с релаксиращ масаж с 
натурална пяна и измиване на косата, след 

плодове на цветя, дървета и билки. В 
съчетание с мека приглушена светлина, 
подходящитe аромати оказват 
благоприятно влияние върху здравето и 
настроението ни, като имат антисептичен, 
успокоителен и тонизиращ ефект. 
Подобряват кръвообращението и 
предпазват кожата от външни негативни 
фактори.

РЕФЛЕКСОЛОГИЯ
30 мин, 55 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, 65 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 токсини и излишни 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 
ТАНГЕНТОРНА ВАНА
40 мин, 75 лв.
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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, 135 лв.

Тайландсkи масаж на цялото тяло със 
специално азиатско масло.

ТРАДИЦИОНЕН БАЛИЙСКИ МАСАЖ
60 мин, 115 лв.

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

БАЛИЙСКА АРОМАТЕРАПИЯ
60 мин, 125 лв.

Балийски масаж на цялото тяло със специално 
индонезийско масло.

МАСАЖ ЛОМИ-ЛОМИ
50 мин, 95 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, подпомага освобожда-
ването на лимфната система от вредните 
вещества и освобождава душата от 
тревожност, страх, смущение и други 
негативни чувства.

ЗЛАТНА БИО ТЕРАПИЯ
90 мин, 155 лв.

PARADISE SPA & BEAUTY Ви предлага терапия 
за тяло, която ще остави траен белег върху 
Вашата кожа и съзнание. Процедурата 
започва с пилинг на тялото с благоуханен 
захарен ексфолиант, съставен от карамел, 
екстракт от карите, бадемово масло, жожоба, 
кокос и житни кълнове. Следва дълбоко 
хидратираща маска с мед и мляко, която 
подмладява и омекотява кожата. Последният 
етап на терапията е релаксиращ масаж на 
цялото тяло със златен гел мед и  мляко, който 
подобрява естествената еластичност и 
жизненост на кожата, оставяйки фин аромат 
и златист блясък.

ТЕРАПИЯ „РОЗОВА ГРАДИНА”
90 мин, 155 лв.

Тази терапия ще достави на сетивата Ви 
щастие и наслада от невероятните качества 
на уханната българска роза. Започва с нежен 
пилинг, извършен с ексфолиант с висока 
концентрация на розова вода и розово масло. 
Продължава с ароматна маска от рози, която 
прониква в дълбочина и освежава кожата. 
Завършва с отпускащ топъл масаж на цялото 
тяло със специален масажен гел от ново 
поколение, съдържащ листенца от истинска 
българска роза, розово масло и екстракт от 
мед. Има хидратиращ и подхранващ ефект; 
успокояващо и оздравително действие, което 
я прави изключително благотворна при 
състояния на гняв и стрес. 

ОРИЗОВА ТЕРАПИЯ – OLOS, ITALY
90 мин, 215 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 
подмладяващ ефект. Кожата се успокоява, 
придобива 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 изумителен 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, плодова салата и бутилка 
шампанско.

ТРАДИЦИОНЕН ТАЙЛАНДСКИ МАСАЖ
60 мин, 125 лв.

Представя тайландската масажна култура с 
повече от 3000 годишна традиция. 
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ЕКЗОТИЧНИ ТЕРАПИИ
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ШИАЦУ
60 мин, 115 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 КАМÚНИ
50 мин, 115 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, 115 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, 115 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 на 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.

ЮМЕЙХО ТЕРАПИЯ
60 мин, 125 лв.

Древен азиатски масаж, наричан 
първоначално „Божествен масаж” и „Чудото 
на XX век”, а в последствие „Хълбочно - 
наместваща притискащо - омесваща 
терапия". Доразвит от японския лекар по 
нетрадиционна медицина Масауки 
Сайонджи, той представлява уникален метод 
за увеличаване жизнените сили на организма 
чрез завръщане към природата. Комбинация 
от древнокитайски техники от манастира 
Шао Лин, мануална терапия, шиацу и 
специална пасивна и активна гимнастика с 
техники за лечение от Айкидо. Особено 
подходящ при гръбначни изкривявания, 
проблеми с костно–ставния апарат, 
хълбочно-ставни измествания.

АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ С КАВИТАЦИЯ
45 лв. – 1 процедура

Благодарение на кавитацията може да 
промените формата на Вашето тяло, да 
намалите обема на целулита напълно 
безболезнено и  безопасно.
Методът използва контролирани 
нискочестотни вълни, генериращи 
микромехурчета. Тези мехурчета се спукват 
поради промените в налягането на мастните 
клетки в третираните зони и се разрушават. 
Мастните клетки се превръщат в течна 
субстанция, която се извежда от организма 
чрез лимфната и отделителната система.

АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ С 
РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ - RF, SLIMCITY

Най-модерната безболезнена и безкръвна 
технология за стягане на кожата. 
Радиочестотният 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, 75 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 минимум 5 процедури в 
комбинация с антицелулитни маски на 
тялото.

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 не по-малко от 5 
процедури.

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

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

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

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

АНТИЦЕЛУЛИТНИ,
ОТСЛАБВАЩИ
И СТЯГАЩИ ТЕРАПИИ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ТЯЛО:
Корем
Рамене
Вътрешна част на бедрата
Седалище
Външна задна област на
бедрата
Колене
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,
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ЛЕЧЕБНИ И РЕЛАКСИРАЩИ
ВАНИ

ПРОЦЕДУРИ ЗА ЛИЦЕ
С ПРОДУКТИТЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИНИИ
„T’halgo”, Paris; Biologique Recherche,
Paris; Еко СПА, Bulgaria

МАСКИ ЗА ЛИЦЕ,
ТЯЛО И КОСА

УСЛУГИ ТЕРМАЛНА ЗОНА
И ДРУГИ

          Вана „Клеопатра”- с релаксиращо 
„магарешко” мляко и екстракт 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

Fish SPA

65 лв.

65 лв.

65 лв.

110 лв.

25 лв.

25 лв.

25 лв.

80 лв.

90 лв.

25 лв.

Басейн

Фитнес

Сауна

Парна баня

Солено езеро

Солариум

10 лв.

10 лв.

10 лв.

10 лв.

25 мин, 35 лв.

4 мин, 5 лв.

10 лв.

Термална зона:
Финландска сауна, руска сауна, арома 
сауна, парна баня, солна парна баня, 
лакониум, зона за релакс

25 лв.

СПА пакет All Inclusive: 35 лв.
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Басейн, фитнес, финландска сауна, 
арома сауна, парна баня, солна парна 
баня, лакониум, зона за                                                                   
релакс

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 - 
T’HALGO
60 мин, 75 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 -
T’HALGO
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 



ТЕРАПИЯ „ОКЕАНСКА ГРИЖА” ЗА МÚЖЕ - 
T’HALGO
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 - 
ANNE SEMONIN
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.

ОЛИГО ЗАЩИТА - ANNE SEMONIN
55 мин, 95 лв.

Детокс, баланс и превенция против 
повяхване на кожата, за мазна и 
комбинирана кожа!
С оптимална анти-оксидантна защита, тази 
терапия мигновено хидратира, балансира и 
повишава доставянето на кислород в 
клетките. Ексклузивна Олиго линия от 
продукти с високоефективна формула, 
комбинираща активни съставки, като 
морски алги и хлорела. Включва: 
почистване; тонизиране; ексфолиране; 
енергиен дрениращ масаж; маска + 
интензивен комплекс; масаж на ръце; 
ходила или скалп; подхранване със серум; 
завършващи продукти.

ЗАЩИТА ОТ ВЪЗРАСТТА - 
ANNE SEMONIN
55 мин, 95 лв.

Подмладява, стяга и тонизира, за всеки тип 
кожа, за зряла и уморена кожа, при фини 
линии и бръчки- анти –ейдж!
Редуцира възрастта на кожата. Следите на 
времето се разтапят заедно с етеричните 
масла и минералите, поети от кожата, чрез 
нежния масаж подобряващ нейния тонус и 
еластичност. Екстрактите от мексикански 
див ям и ориз, осигуряват оптимална 
защита срещу въздействието на околната 
среда и поддържат младежко сияние чак до 
клетъчно ниво. Включва: почистване; 
тонизиране; ексфолиране; енергиен 

ХИАЛУРОНОВА ПРОГРАМА ПРОТИВ 
БРÚЧКИ – T’HALGO
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 СÚС СИЛИЦИЙ - 
T’HALGO
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 и 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 - T’HALGO
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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дърво и бял клей - абсорбира излишъка от 
себум, елиминира нечистотиите и стяга 
порите; Завършващ гел за регулиране на 
Т-зоната с матов ефект.

ОВЛАЖНЯВАЩ РИТУАЛ „ИЗВОР НА 
ХИДРАТАЦИЯ” - T’HALGO
60 мин, 115 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 - T’HALGO
60 мин, 115 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 - 
T’HALGO
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.



дрениращ масаж; маска + интензивен 
комплекс; масаж на ръце; ходила или скалп; 
подхранване със серум; завършващи 
продукти.

УСПОКОЯВАЩ КОЖАТА „СПАСИТЕЛ“ - 
ANNE SEMONIN
55 мин, 95 лв.

Успокоява, хидратира, възстановява, за 
чувствителна, раздразнена кожа!
Тайната за облекчение дори на 
най-деликатната кожа е във финото 
смесване на минерали и етерични масла. 
Кожата се подготвя, чрез нежно 
почистване и ексфолиране преди да усети 
насладата от апликацията на луксозната 
крем маска. Формулата на обилно 
нанесените водорасли и каолинова глина 
изглажда, успокоява и подхранва кожата, 
разкривайки нейния перфектен тен. 
Включва: почистване; тонизиране; 
ексфолиране; енергиен дрениращ масаж; 
маска + интензивен комплекс; масаж на 
ръце; ходила или скалп; подхранване със 
серум; завършващи продукти.

КРИО МОМЕНТ - ANNE SEMONIN
55 мин, 125 лв.

Незабавен блясък, тонизиране и сияен тен, 
анти-ейдж, против фини линии и бръчки!
Постигайки безупречен блясък на кожата, 
тази процедура, използва 
предизвикателния ефект на криотерапията 
и Супер активния серум за подсилване 
плътността на кожата на клетъчно ниво. 
Допълнението от Бяло индиго елегантно 
докосва сетивата и стимулира отделянето 
на Бета ендорфини, обливайки тялото с 
усещане за пълен комфорт и 
благополучие.Включва: почистване; 
тонизиране; ексфолиране; енергиен 
дрениращ масаж; регенериране със серум; 
маска +интензивен комплекс; масаж на 
ръце; ходила или скалп; крио третиране; 
завършващи продукти.

ОПТИМАЛНО ОБНОВЯВАНЕ - ANNE 
SEMONIN
60 мин, 145 лв.

Пилинг, подмладяване и изглаждане, 
пигментни петна, белези, бръчки!
Тази терапия, обединява нежното 
ексфолиращо действие на микронизирана 
пилинг пудра с по-дълбока ексфолиация на 
магичиски пилинг-комплекс за обновяване 
на кожата. Намалява несъвършенствата по 

повърхността на кожата, като изсветлява 
пигментните петна и разглажда бръчките. 
Луксозна, но и мощна, ако бъде използвана 
регулярно, това е точната терапия за 
оптимална трансформация, видимо по- 
млада и по-сияйна кожа. Включва: 
почистване; тонизиране; механично 
ексфолиране; химическа ексфолиация; 
масаж на скалп; маска+ интензивен 
комплекс; масаж на ръце или ходила; 
енергиен дрениращ масаж с 2 серума; 
завършващи продукти.

НЕВЕРОЯТНО ИЗЖИВЯВАНЕ - 
ANNE SEMONIN
85 мин, 245 лв.

Луксозна терапия-подмладява, подхранва, 
ревитализира, тонизира. За детокс, баланс 
и сияние!
Ритуал, който предлага изживяване, 
толкова индивидуално, колкото сте и Вие. 
Предварително подбрани и смесени 
ароматни есенции и микроелементи се 
комбинират с адаптирана за Вас терапия за 
лице, деколте и околоочен контур за 
постигане на перфектен баланс, 
хидратация и ревитализация и за 
оптимална защита на кожата. Ненадмината 
в разкриването на естествената красота и 
блясък на кожата, това е една комплексна 
терапия, създадена за да откликне на 
всички Ваши потребности. Включва: 
почистване; тонизиране; ексфолиране; 
дълбоко почистване под пара с маска и гел; 
екстракция; масаж на околоочен контур; 
енергиен дрениращ масаж с интензивен 
комплекс; маска; масаж на ръце или 
ходила; криотерапия на околоочен контур; 
подхранване със серум; завършващи 
продукти.

СУПЕР АКТИВИРАНЕ - ANNE SEMONIN
75 мин, 225 лв.

Анти-ейдж, лифтира, стяга,  тонизира, 
подсилва сиянието на кожата, за зряла и 
преждевременно старееща кожа.
Изживейте една истинска подмладяваща 
терапия, която съчетава морски активни 
съставки с усъвършенствани масажни 
техники и криотерапия, за да стимулират 
обновяването на клетките, да намали 
бръчките и да хидратира зрялата кожа. 
Уникална пластифицираща маска завършва 
тази терапия, за да стегне и лифтира 
кожата, както и да възстанови сиянието на 
лицето. Включва: почистване; тонизиране; 
ексфолиране; енергиен дрениращ масаж с 

с два серума; маска за околоочен контур+
серум; масаж на скалп, лифтинг и стягаща 
маска, масаж на ръце и ходила с крио топки; 
криотретиране на околоочен контур, 
завършващи продукти.

СКЪПОЦЕНЕН ПЕРЛЕН  УЛТРА ЛИФТИНГ -  
ANNE SEMONIN
85 мин, 245 лв.

Анти-ейдж, регенерира, подсилва блясъка на 
кожата, забавя стареенето. Перфектна 
терапия за зряла и отпусната 
кожа.Процедура за моментални видими 
резултати!
Тази иновативна, бореща се с бръчките 
терапия ще възстанови изгубената 
еластичност и тонус, като остави кожата и 
контура на лицето Ви в перфектно 
състояние. Тази терапия, включва поредица 
от всеобхватни лифтиращи и дрениращи 
масажни техники, божествено решение за 
уморената кожа. Включва: почистване; 
тонизиране; ексфолиране; регенериране със 
серум; лифтинг масаж с интензивен 
комплекс; енергиен дрениращ масаж с 
интензивен комплекс; маска; масаж на ръце; 
компрес на ходилата; криотерапия за лице; 
подхранване на кожата с еликсир за 
младежко сияние; завършващи продукти.
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ИЗИСКАНО ЧУДО ЗА ОКОЛООЧЕН 
КОНТУР -  ANNE SEMONIN
45 мин, 105 лв.

Криотерапия при тъмни кръгове, торбички, 
фини линии, бръчки. Хидратира, 
успокоява, освежава, с анти-стрес ефект!
Една изискана процедура, специално 
създадена за деликатната зона около очите. 
Представлява уникална комбинация от 
маска за околоочен контур и специален 
лимфен масаж, идеален за редуциране 
следите на времето и за стопяване на 
стреса.Криотерапевтичните ледени 
кубчета намаляват торбичките под очите и 
освежават зоната. Включва: почистване; 
тонизиране; 1ва маска за околоочен 
контур; масаж на скалп; масаж на 
околоочен контур; масаж на ръце или 
ходила; криотретиране на околоочен 
контур; завършващи продукти.

МАСАЖ НА ЛИЦЕ
30 мин, 55лв.

АПАРАТНИ ПРОЦЕДУРИ С „ОКСИКУЛ” - 
КИСЛОРОД 
10 мин, 25 лв.

Чист кислород за Вашата кожа. Подходяща 
към 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%, само в дните събота и неделя.

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 - КОСÚМ ПО КОСÚМ

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/

25 лв.

45лв.

18 лв.

28 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

СПА маникюр с гел лак 

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

Мъжки 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

28 лв.

45 лв.

15 лв.

25 лв.

10 лв.

25 лв.

15 лв.

65 лв.

65 лв.

2 лв.

3 лв.

75 лв.

75 лв.

85 лв.

55 лв.

5 лв.

55 лв.

65 лв.

65 лв.

75 лв.

65 лв.

65 лв.

55 лв.

35 лв.

35 лв.

45 лв.

55 лв.

25 лв.

20 лв.

10 лв.

 
25 лв.

35 лв.

45 лв.

 
50 лв.

70 лв.

90 лв.

45 лв.

45 лв.

60/90 лв.

 

65 лв.

75 лв.

85 лв.

20/90 лв.

65 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 10 минути по-рано, за да 
имате достатъчно време да се подготвите и 
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Inspired by the Eastern healing practices and the European SPA culture, combined with the 
strength of the natural elixirs of youth, our philosophy is to restore the harmony between spirit, 
mind and body. The unity of the elements water, air, fire and earth, the atmosphere of calm 
music, aromatic fragrances and soft light build our “Temple of health”.

The location between fresh greenery of the mountains and the purity of the lake with mirror 
surface, reflecting heavenly azure, clean the air from mechanical and other pollutants, is at the 
base of the SPA concept: natural and organic products, treatments with seaweed and crystal clear 
air, herbal extracts and oils. 

We believe that everyone deserves to experience a blissful state of mind and relaxation of the 
body, released from the stress, fatigue and tension, because of that our professional therapists 
know how to take care of your comfort.

Immerse yourself into the magic of  Paradise Spa&Beauty and rediscover your inner light that 
gives you health, happiness, harmony and abundance. We are waiting for you!

Paradise Spa&Beauty – Health from Nature!

RIU Pravets Resort - Pravets
RIU Helios Paradise - Saint Vlas
RIU Helios Palace - Sunny Beach
RIU Helios Bay - Obzor



toning effect. They improve blood circula-
tion and protect the skin from external 
negative impacts.

REFLEXOLOGY
30 min, 55 lv.

This therapy is performed by YING reflex 
points on feet and hands (peripheral 
nerves) based on Chinese – Indian 
traditional treatment. It improves circula-
tion, relieves tension and provides energy 
balance of the body.  

HEALING MASSAGE
30 min, 65 lv.

It is applied on parts of the body with 
different pains and problems, as they are 
treated with special heating oil. 

LYMPHATIC DRAINAGE
30 min, 55 lv. - partial
50 min, 75 lv. - complete

Gentle massage, stimulating the normal 
circulation of lymph, which disperses the 
accumulated toxins and the excess fluids 
in the cells.  

“TIRED LEGS” THERAPY
60 min, 95 lv.

Ritual, suitable against swelling, tiredness 
and stress. Begins with gentle feet peeling 
with brown sugar and almond oil. Then 
follow “ice” mask for refreshing, energiz-
ing and removing the feeling of heaviness 
and cooling gel for feet with “ice” and 
anti-swollen effect. Ends with a relaxing 
feet massage on YING reflex points, 
turning into relaxing lymphatic drainage 
of the whole legs.

HYDROMASSAGE  WHOLE  BODY IN 
WHIRLPOOL BATH
30 min, 75 lv.

Peeling with fragrant sugar scrub that 
includes finely grounded coconut shells, 
white sand of Bora Bora, sea salts and 
vanilla, which exfoliate and soften skin. 
The treatment can be performed in a 
Turkish bath or a separate massage room.

CLASSIC MASSAGE
50 min, 65 lv.

Reduces muscles fatigue and restores their 
normal tonus.

CLASSIC MASSAGE IN A TURKISH 
BATH – WITH FOAM OR CLAY 
50 min, 85 lv.

BACK, HEAD AND NECK MASSAGE
30 min, 45 lv.

It is performed in the areas, which are 
mostly prone to tension – back and neck. 
It aims to eliminate the pain.

BACK, HEAD AND NECK MASSAGE 
IN THE TURKISH BATH – WITH 
HEALING CLAY
30 min, 55 lv.

RELAXING ANTI-STRESS MASSAGE
50 min, 75 lv.

Gentle, relaxing massage that regulates 
the energy flow in the body and takes 
away the tension in the senses and 
muscles.

AROMATHERAPY “PARADISE”
50 min, 85 lv.

Essential oils are defined as the 
“hormones” of plants. They are natural 
extracts that can be obtained from 
blossoms, leaves, bark, seeds, fruits of 
flowers, trees and herbs. In combination 
with soft dimmed light, the right scents  they 
have a favourable influence on health and 
mood, as well as an antiseptic, soothing and 

ORIENTAL PEELING “KESE”
45 min, 65 lv.

The oriental peeling is an integral part of 
the traditional Turkish bath – this is a 
treatment designed for cleaning the body. 
Once warmed on the hot stone your 
whole body will be gently cleaned with 
special silk glove so the upper layer of 
dead skin cells can be peeled off and thus 
released the accumulated toxins. Then 
follows ritual foamy wash with oriental 
bags, filled with natural foam and tender 
washing of the hair.

EXOTIC PEELING “COLOMBIA”
45 min, 75 lv.

The treatment is performed in a Turkish 
bath. The entire body is gently exfoliated 
with mixture of almond oil and finely 
minced aromatic Colombian coffee. The 
skin acquires so desired elasticity and 
softness, and coffee gives it a slight brown-
ish complexion. Then follows foamy wash 
with oriental bags, filled with natural foam 
and tender washing of the hair.

PEELING WITH
MICRONIZED ALGAE
45 min, 75 lv.

This organic peeling with special mixture 
of powder with 100 % micronized algae is 
a supreme care for fatigued skin. The 
antioxidants and the minerals in the 
marine plant combined with the healthy 
oils of algae offer you the most powerful 
way to achieve a beautiful skin.

PEELING “POLYNESIA”
45 min, 75 lv.

It is a stop on the island Tahaa – Vanilla 
island, famous for the abundance of vanil-
la, which is also called “the white gold”. 
The vanilla extracts have strong detoxify-
ing and relaxing properties.

- 16 -

EXFOLIATION

CLASSIC MASSAGES AND
TREATMENTS



The healing mud of the Pomorie Lake in 
town Pomorie, Bulgaria’s national wealth, 
which Thracians called the lake of three 
nymphs, helps with problems of locomotory 
system – arthrosis, arthritis, post-trauma and 
fractures states; dermal diseases, neuritis, 
radiculitis, disk disease, diabetes, sinusitis, 
even sterility. 
Method of treatment: application with mud  
and lye bath.

PARTIAL APPLICATION /BACK, WAIST, 
ARM, LEG/ - 55 lv.

TOTAL APPLICATION /WHOLE BODY/ - 
85 lv.

LYE BATH - 55 lv.

comfortable chaise-lounge  and performed 
gentle rubbing in of refreshing and nourish-
ing lotion on face, hands and legs.

”CLEOPATRA” MASSAGE
60 min, 155 lv.

In this treatment are used algae, salty water 
and aromatic oils. The algae are extremely 
rich with minerals, microelements, vitamins, 
proteins etc. They eliminate the accumulat-
ed toxins and residues, shape and modify the 
body, tighten skin and rejuvenate body. In 
order to acquire this sea wealth we chose the 
good thermal effect of Turkish bath, where at 
the same time two therapists will massage 
your body with sea cocktail. Follows a 
refreshing drink in a comfortable lounge.

“SULTAN” MASSAGE
60 min, 155 lv.

The base of this massage is the healing effect 
of clay, which cleans the pores, balances the 
sebum secretion and also has anti-cellulite 
effect. This is the reason why we offer you 
the special massage SULTAN, which is 
performed simultaneously by two therapists 
in the Turkish bath with clay. This massage is 
distinguished for its multi-functional 
influence: the good thermal effect of the 
Turkish bath helps for more rapid absorption 
of minerals, salts and vitamins, contained in 
the clay; removes stains from the surface of 
the skin; has also slimming effect.

“PASHA” MASSAGE
45 min, 145 lv.

This massage is performed by four hands in 
the Turkish bath with aromatic foam.

CHOCOLATE MASSAGE
45 min, 95 lv. – in a separate room
45 min, 105 lv. - in a Turkish bath

This massage is one of the most sensual and 
indulging body massages. The treatment is 
performed with a special chocolate mixture, 
prepared from cocoa powder, almond oil 
and cocoa butter. Cocoa powder contains 
natural antioxidants, which have a positive 
influence on both blood circulation and 
spirit.

CHOCOLATE APHRODITE
60 min, 165 lv.

Performed in the Turkish bath with four   
hands.

CHOCOLATE MASSAGE FOR CHILDREN
30 min, 55 lv.

Velvet tenderness for young lovers of the 
delicious magic.

ALOE VERA MASSAGE
45 min, 95 lv. - in a separate room
45 min, 105 lv. - in a Turkish bath
60 min, 155 lv. - performed by 2 thera-
pists

The treatment can be performed in the 
Turkish bath or in a separate massage room. 
We use Aloe Vera extract and almond oil, 
which provide the skin with minerals and 
vitamins. It has anti-allergic, rejuvenating 
and refreshing effect. 
It is recommended after sun exposure in 
order to hydrate the skin and it is suitable for 
all skin types.

SPA DUET
45 min, 125 lv.

It is performed with moisturizing essential oil 
by two therapists working simultaneously in 
a private massage room. An unforgettable 
delight of feeling the synchronized work of 
four hands.

“KRALI MARKO” MASSAGE
45 min, 115 lv.

Sports strong massage of the entire body, 
including elements of manual therapy. It is 
suitable for recovery after prolonged physi-
cal exercise. It is performed in a separate 
massage room with oil.

“KRALI MARKO” MASSAGE - IN THE 
TURKISH BATH WITH CLAY 
45 min, 135 lv.

“KRALI MARKO” MASSAGE 4 - HANDS
45 min, 195 lv.

TRADITIONAL BULGARIAN MASSAGE 
80 min, 135 lv.

Begins with 15 minutes steaming in sauna or 
steam room. After that strong or relaxing 
massage of the entire body, performed with 
natural rose oil and followed by bath with 
rose salts.

MASSAGE WITH AROMATIC CANDLE 
“DE LUXE” – it is performed with three 
types of aromatic massage candles. 
50 min, 110 lv.

* Relaxing aromatic candle hydrates and 
softens skin,  thanks to the almond oil and 
shea butter. The delicate and fascinating 
fragrance of white musk creates real Zen 
atmosphere.
* Firming /Anti-cellulite/ aromatic candle 
with ivy oil and green tea. The sweet fruity 
flavours take you on a sensual journey of the 
senses.
*Energizing aromatic candle with apricot 
kernel oil, rich in vitamins A and E, that 
regenerate skin and restore its elasticity. The 
combination of fresh flavours of orange and 
ylang-ylang with musk creates the feeling of 
freshness and lightness.

SPECIAL PARADISE SPA PEELING
60 min, 95 lv.

After warming in the Turkish bath with 
special silk glove and essential oils is 
performed exfoliation of the body. Then 
elbows and heels are cleaned with pumice 
stone. The procedure continues with a 
relaxing massage with natural foam and hair 
washing, then a refreshing drink is served in 

- 17 -

HEALING TREATMENTS AND
BATHS POMORIE MUD AND LYE

LUXURY MASSAGES AND
TREATMENTS



massage, combined with manual therapy, 
which is performed without oil on a special 
mattress on the floor and the client is 
wearing Thai pyjamas.  

THAI AROMATHERAPY
60 minutes, 135 lv.

Thai massage of the entire body with special 
Indonesian oil.

TRADITIONAL BALINESE MASSAGE
60 minutes, 115 lv.

Presents the Balinese massage culture with a 
special Balinese technique. It is recommend-
ed for stress relief, muscle relaxation and 
improvement of mood and self-esteem.

BALINESE AROMATHERAPY
60 minutes, 125 lv.

Balinese massage of the entire body with 
special Indonesian oil.

MASSAGE LOMI-LOMI
50 minutes, 95 lv.
50 minutes, 155 lv.c- in four hands
  
The massage is performed by one or two 
therapists who work with thumbs, phalanges 
of the thumbs, forearms and elbows. The 
smooth, inconstant movements during the 
massage resemble graceful dance, accompa-
nied by continuous rhythm. Massage 
improves the blood circulation, increases 
the flow of healthy substances, nourishing 
muscles, helps the release of the lymphatic 
system from harmful substances and relieves
spirit from anxiety, fear, confusion and other 
negative feelings.
 

RICE THERAPY – OLOS, ITALY
90 minutes, 215 lv.

Since ancient times Japanese women are 
famous for their delicate porcelain skin 
thanks to the use of rice extracts. That’s why 
we offer you a therapy, based on the ancient 
Japanese traditions in cosmetics. Begins with 
10 minutes body warming in steam bath or 
sauna. Continues with a gentle exfoliating of 
the body with rice scrub and natural cleans-
ing rice milk. Follows mask with rice flour, 
mixed with rice emulsion with strong antiox-
idant, moisturising and “anti-ageing” effect. 
The skin soothes and acquires the desired 
elasticity and velvet softness. The therapy 
continues with a relaxing massage with 
natural rice oil, mixed with essential oils. 
Suitable even for sensitive skin.

ROMANTIC RITUAL “SEA OF LOVE” 
180 minutes, 435 lv.

This ritual begins with special fruity peeling 
of the body, performed by four therapists in 
the Turkish bath, refreshing face mask or 
nourishing hair mask. Continues with 
relaxing synchronized massage of the entire 
body, performed in four hands in a separate 
room with nourishing aroma oil, transform-
ing into reflexology point massage of the 
feet. It ends with romantic Jacuzzi, fruit 
salads and a bottle of champagne.

TRADITIONAL THAI MASSAGE 
60 minutes, 125 lv.

Presents the Thai massage culture with over 
3000 years of tradition. This is a point 

“GOLDEN BIO THERAPY”
90 minutes / 155 lv.

PARADISE SPA&BEAUTY offers you a body 
therapy, which will leave a durable trace on 
your skin and mind. A moment in the spring, 
it will improve the natural elasticity and 
vitality of the skin. Leaves a gentle flavour 
and golden glow. Peeling with fragrant sugar 
scrub with caramel, which combines 
extracts of shea butter, almond oil, jojoba, 
coconut, wheat germs that exfoliate and 
soften the skin. Deeply hydrating mask with 
honey and milk that cleanses, rejuvenates 
the skin and makes it soft and smooth as silk. 
Relaxing massage of the whole body with 
golden gel of honey and milk, which will 
make you feel the spring breeze.
Therapy suitable for all skin type, even for 
yours!

THERAPY “GARDEN OF ROSES”
90 minutes / 155 lv.
 
With this therapy you will fulfill your senses 
and body with more happiness and delight 
of the amazing qualities of the beautiful 
Bulgarian rose. Aroma-therapeutic proper-
ties of the oil make it perfect for the condi-
tions of anger and stress. Therapy starts with 
fine gentle scrub with high concentration of 
rose water and rose oil, follows aroma mask 
with roses, which penetrates deeply and 
nourishes the skin. The therapy ends with a 
warm relaxing massage of the whole body 
with massage gel of a new generation, with 
petals of genuine Bulgarian rose, rose oil and 
honey extract. It has moisturizing and 
nourishing, soothing and healing effect. 

EASTERN MASSAGES AND
TREATMENTS 

EXOTIC TREATMENTS
AND RITUALS 
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MACHINE TREATMENTS WITH
CAVITATION 
45 lv. – 1 treatment

Thanks to cavitation you can change your 
body shape, reduce the volume of cellulite 
completely painlessly and safely. 
The method uses controlled low-frequency 
waves that generate micro-bubbles. These 
micro-bubbles burst due to changes in the 
pressure of the fat cells in the treated zones 
and they are destroyed.  These fat cells turn 
into a liquid substance that is derived out of 
the body through the lymphatic and excretory 
system.

MACHINE TREATMENTS WITH 
RADIO-FREQUENCY LIFTING - RF, 
SLIMCITY

The most modern painless and bloodless 
technology for skin tightening. The radio-fre-
quency lifting is a treatment for visible tighten-
ing, straining and rejuvenation of face and 
body. Tightens the contours, reduces the 
already formed wrinkles, improves the 
damaged by sun and age skin, stimulates the 
synthesis of new collagen and elastin from the 
deep dermis. Sculpts silhouette of the body – 
removes cellulite and reduces fat accumula-
tions.

ANTI-CELLULITE MASSAGE 
40 minutes, 75 lv.

Anti-cellulite massage is intended to restore 
the normal circulation of blood and lymph, 
which facilitates the elimination of the surplus 
fluids and waste products, accumulated in the 
fat cells. Stimulates decompose of the unnatu-
ral intercellular fibres. For more effective and 
quick results are recommended at least 5 
treatments in combination with anti-cellulite 
masks in thermal blanket.

ANTI-CELLULITE MASSAGE IN A
TURKISH BATH
40 minutes, 85 lv.
360 lv. – 5 treatments

Special anti-cellulite massage, performed in 
the Turkish bath with clay. For lasting results 
are recommended at least 5 treatments.

ANTI-CELLULITE TREATMENT “SILHOU-
ETTE” - THALGO
90 minutes, 165 lv.

Exotic anti-cellulite treatment based on algae 
for toxins elimination from the body, weight 
lost, as well as decrease of “orange peel skin”. 
The treatment begins with body wrapping 
with brown algae, performed in thermal 
blanket. Follows anti-cellulite massage with a 
special technique, designed to prevent water 
excess in tissues and for relaxation. 

SLIM & SCULPT EXPERT”- THALGO
80 minutes, 195 lv.

Complete programme for perfect body that 
changes the defects of your body zone by 
zone. Dual technology: express slimming and 
effect on cellular level. This treatment starts 
with 40 minutes fitness massage: three key 
zones are treated – thighs, stomach and 
breasts. Follows application of slimming and 
tightening mask in the zones with fat deposits 
– thighs and arms. The treatment finishes with 
application of slimming and firming cream. 

ANTI-CELLULITE, SLIMMING
AND FIRMING TREATMENTS
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SHIATSU
60 minutes, 115 lv.

“Shi”- finger; “Atsu”- pressure. Shiatsu is one 
of the most ancient Japanese point 
treatments, having calming effect on the 
central and peripheral nervous system and 
balancing human spirit.

HOT STONE TREATMENT
50 minutes, 115 lv.

Treatment - symbiosis of India and the 
Mayan culture. Preliminary warmed smooth 
lava stones in contact with the body transmit 
their natural energy, by which are 
overcomed the fatigue and stress and the 
nervous system is relaxed.

SNEHANA
60 minutes, 115 lv.

Warm herbal massage. Begins with oil 
massage of the entire body. Then are 
prepared small bags with herbs, oils and 
finely grounded natural components. After 
warming, the bags are rubbed in with gentle 
massage movements over the whole body. 

SHIRODHARA 
50 minutes, 115 lv.

It is considered one of the most popular and 
influential Ayurvedic treatments. In the 
beginning a gentle stream of warm healing 
oil is gradually poured on a specific part of 
the forehead (in the so-called area of the 
“third eye”). Follows a delicate facial 
massage – Shadiva, massage of the head - 
Shiro-Abhyanga, of the back of the neck and 
shoulders. This method calms the spirit, 
lowers stress and gives a feeling of complete 
relaxation. Often causes increased mental 
activity suitable for headaches, insomnia, 
anxiety and stress, affects positively some 
forms of depression, recovers and strength-
ens the nervous system.

YUMEIHO THERAPY
60 min. / 125 lv.

an ancient Asian massage, called also: 
hipbone-joint-fixing-relaxing therapy.It is 
developed by the Japanese Doctor of 
Tradtional Oriental medicine Masayuki 
Saionji, and presents a unique method for 
enhancing the vital powers of the organism.It 
is well-indicated for corrections of bearing, 
problems with bones and joints, hip and joint 
dislocations.

TREATMENTS FOR BODY:
Stomach
Shoulders
Inner side of thighs
Buttocks
Outer back side
of thighs
Knee
Side areas of the back
Waist /hips/

90 lv.
80 lv.
90 lv.
90 lv.
90 lv.

60 lv.
90 lv.
80 lv.

20 min,
20 min,
20 min,
20 min,
20 min,

20 min,
20 min,
20 min,



HEALING AND RELAXING
BATHS

FACIAL TREATMENTS WITH
PRODUCTS OF PROFESSIONAL
LINES “Thalgo”, Paris; Biologique
Recherche, Paris; Natural
Cosmetic, Bulgaria

FACIAL, HAIR AND
BODY MASKS

          Bath “Cleopatra” with relaxing 
donkey's milk and extracts of lotus

     Bath Detox – with micronized 
algae and aromatic oils

     Bath with organic aromatic oils 
and salts
     Romantic Jacuzzi for two with a 
bottle of champagne

Clay Face Mask

Chocolate face mask

Rice face mask

Rice body mask

Body mask with micronized algae

Hair mask

65 lv.

 
65 lv.

65 lv.
 

110 lv.

25 lv.

25 lv.

25 lv.

80 lv.

90 lv.

25 lv.
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SUBSCRIPTION CARDS

10 visits

The subscription card can be used 
for swimming pool, fitness, sauna, 
steam bath. Each service is marked 
as a separate visit. The subscription 
cards validity is 1 year.

20 visits

30 visits

60 visits

Annual card-unlimited use of 
swimming pool, fitness and 
thermal zone - Personal

160 lv.

210 lv.

360 lv.

1000 лв.

90 lv.

CLASSICAL FACIAL PROGRAMME - 
THALGO
60 minutes, 75 lv.

Ozonotherapy; Peeling cream with extracts 
of red algae and mango; Manual facial 
cleansing; Plastic massage of Pospelov; 
Firming mask of plant extracts. 

CLEANSING PROGRAMME FOR OILY 
SKIN– THALGO
60 minutes, 85 lv.

Ozonotherapy; Peeling with extract of 
papaya; Manual facial cleansing; Plastic dry 

THERMAL ZONE AND
OTHER SERVICES

Fish SPA

Swimming pool

Fitness

Sauna

Steam bath

Salt lake

Solarium

10 lv.

10 lv.

10 lv.

10 lv.

25min, 35 lv.

4min, 5 lv.

10 lv.

Thermal zone
Finnish sauna, aroma sauna, Russian 
sauna, steam bath, salt steam bath, 
laconium, relaxation area

25 lv.

SPA Package All Inclusive 35 lv.
Swimming pool, gym, Finnish sauna, 
aroma sauna, Russian sauna, steam bath, 
salt steam bath, laconium, relaxation 
area

High-tech measurement of body fat, 
body water and muscle mass with 
bio analyst

5 lv.

SPA APARTMENT RENTAL

1 hour

The SPA Apartment includes a sauna, 
a steam bath, a bucket shower, an ice 
fountain, a relaxation area, a jacuzzi 
and a water bed for full relaxation.

2 hour

3 hour

All day (within the working hours of 
the SPA center)

200 lv.

280 lv.

600 lv.

120 lv.
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massage with aromatic conditioner for 
reducing sebum secretion and tightening the 
pores; D'Arsonval /against irritations/; 
Cleansing rebalancing mask with tea tree 
and white clay – absorbs excess of sebum; 
eliminates impurities and tightens the pores. 
Finishing gel for rebalancing the T-zone with 
matte effect. 

MOISTURISING RITUAL “SOURCE OF 
HYDRATION” - THALGO
60 minutes, 115 lv.

Moisturising treatment for devitalized and 
dehydrated skin. Combines liposomes for 
intense hydration and rebalancing algae for 
skin remineralization. The main mask 
consists of 100% micronized algae that 
reminalize, tone and nourish skin. The 
treatment begins with gentle cleansing, 
peeling, mask, massage and ends with appli-
cation of finishing cream.

CALMING RITUAL FOR SENSITIVE SKIN - 
THALGO
60 minutes, 115 lv.

Gentle exfoliation; Point dry massage with 
vitamin powder and essential oil – smooths, 
softens and provides an instant comfort for 
the skin; Soothing aroma mask.  

COLLAGEN FACIAL THERAPY - THALGO
60 minutes, 165 lv.

Treats fine lines and wrinkles and provides 
thickness, freshness and elasticity. The 
treatment begins with specific modelling 
massage, after which face is refreshed with 
extracts of blue-green algae for radiance and 
freshness; follows hydrating serum with 
marine extracts, mucopolysaccharides and 
marine plankton for nourishing and regener-
ating; Collagen mask, activated under the 
influence of the sea water, enriched with 
magnesium and marine extracts to stimulate 
the production of collagen and elastin. The 
treatment is suitable for all skin types.

two types of blue-green algae; Warm mask for 
remineralization and nourishing the skin; 
Hydrating massage for recovery of irritated and 
fatigue skin.

THERAPY BUST AND DÉCOLLETÉ - 
ANNE SEMONIN
50 minutes, 115 lv.

The treatment begins with light velvet exfolia-
tion with marine extracts; Massage with 
slimming oil with anti-ageing and tightening 
effect; Mask aroma-patches with multivitamins 
plant powder for beauty and radiance; Firming 
emulsion for bust and décolleté.

OLIGO PROTECT - ANNE SEMONIN
55 minutes, 95 levs

Detox, balance and prevention against skin 
aging, for oily and combined skin!
With optimal antioxidant protection, this 
therapy instantly moisturizes, balances and 
increases the oxygen delivery in cells. Exclusive 
Oligo series of products with highly effective 
formula, combining active ingredients as algae 
and chlorella. 
Includes: cleaning, energizing, exfoliation, 
energetic draining massage, mask + intensive 
complex; massage of hands, feet or scalp, serum 
feeding, finishing products.
 
AGE PROTECT - ANNE SEMONIN
55 minutes, 95 levs.

Rejuvenates, tightens and tones, for every type 
of skin, for mature and tired skin, fine lines and 
wrinkles – anti aging!
Reduces the age of the skin. The traces of time 
melt together with the essential oils and miner-
als absorbed by the skin through the gentle 
massage that improves its tone and elasticity. 
The extracts of Mexican wild yam and rice 
provide optimal protection against environmen-
tal impact and keep youth radiance right to the 
cellular level. Includes: cleaning; toning; exfolia-
tion; energetic draining massage; mask + 
intensive complex; massage of hands; feet or 
scalp; serum feeding; finishing products.

HYALURONIC ANTI-WRINKLE PRO-
GRAMME – T’HALGO
60 minutes, 165 lv.

Effective care to rejuvenate and revitalize the 
skin. The base of this treatment is the specific 
coating mask / tapes, enriched with 
micro-spheres of hyaluronic acid that are 
placed wrinkle by wrinkle/. The skin is 
intensely hydrated, and wrinkles and fine 
lines are visibly smoothed. The treatment 
begins with relaxing massage; cleansing, 
toning; energizing with reconstructing “sea 
fog”; Controlling wrinkles massage with 
anti-wrinkle serum; follows application of 
diffuse patches, enriched with micro-spheres 
of hyaluronic acid for smoothing the roughs, 
caused by wrinkles. Application of mask-gel 
for smoothing skin and reducing the wrinkle 
on the face and neck. Finishes with final 
coating of cream. There are visible results 
even after the first procedure.

LIFTING THERAPY WITH SILICIUM - 
THALGO
60 minutes, 185 lv.

This unique treatment combines the usage of 
hyaluronic acid and silicium of marine origin for 
immediate visible results. Treatment starts with 
cleansing and toning of the face, follows exfolia-
tion with resurfacing cream that helps to erase 
wrinkles for lifting skin. Smoothing and lifting 
massage fills wrinkles and tightens facial 
contours. The dual mask with hyaluronic acid 
and the cryo-sculpting mask fill deep wrinkles 
and sculpt facial contours. Even after one 
cosmetic treatment your face will look with 5 
years younger. The skin will be glowing, wrinkles 
less noticeable and facial contours will be 
tightened and lifted. 

COLLAGEN EYE CONTOUR TREATMENT - 
T’HALGO
45 minutes, 75 lv.
 
Eye treatment with special patches of pure 
collagen, which is absorbed by the skin thanks 
to the sea water, enriched with magnesium and 
marine extracts. Provides immediate lifting. 

THERAPY "OCEAN CARE" FOR MEN - 
T’HALGO
60 minutes, 115 lv.

Cleansing and toning the skin with lotion with 





mask; scalp massage, lifting and stretching mask, 
massage of hands and feet with cryo balls; cryo 
treatment of eye contour, end products.

PRECIOUS PEARL ULTRA LIFTING - 
ANNE SEMONIN
85 minutes, 245 levs

Anti-aging, regenerates, strengthens the shine of 
the skin, slows down aging. Perfect therapy for 
mature and sagging skin. Procedure for instant 
visible results!
This innovative, wrinkle therapy will restore the 
lost elasticity and tone, leaving the skin and 
contour of your face in perfect condition. This 
therapy includes a series of comprehensive lifting 
and draining massage techniques, a divine 
solution for tired skin. Includes: cleaning; toning; 
exfoliation; serum regeneration; lifting massage 
with intensive complex; energetic draining 
massage with intensive complex; mask; hand 
massage; compression of the feet; face cryothera-
py; nourishing the skin with elixir for youthful 
glow; finishing products.

used on a regular basis, this is the right therapy 
for optimal transformation, a noticeably young-
er and lighter skin. Includes: cleaning; toning; 
mechanical exfoliation; chemical exfoliation; 
scalp massage; mask + intensive complex; 
massage of hands or feet; energetic draining 
massage with 2 sera; finishing products.

UNBELIEVABLE EXPERIENCE - ANNE 
SEMONIN
85 minutes, 245 levs

Luxury therapy-rejuvenates, nourishes, revitaliz-
es, tones. For detox, balance and glow!
A ritual that offers an experience as individual as 
you are. Pre-selected and blended aromatic 
essences and trace elements are combined with 
customized for you facial, neckline and eye 
contour therapy to achieve perfect balance, 
hydration and revitalization, and for optimal 
skin protection. Unmatched in revealing the 
natural beauty and shine of the skin, this is a 
complex therapy designed to meet all your 
needs. Includes: cleaning; toning; exfoliation; 
Deep cleaning under steam with mask and gel; 
extraction; eye contour massage; energetic 
draining massage with intensive complex; mask; 
massage of hands or feet; cryo-therapy on eye 
contour; serum feeding; finishing products.

SUPER ACTIVATION - ANNE SEMONIN
75 minutes, 225 levs

Anti-aging, lifting, tightening, toning, enhancing 
the glow of the skin, for mature and prematurely 
aging skin.
Feel a real rejuvenating therapy that combines 
marine active ingredients with sophisticated 
massage techniques and cryotherapy to 
stimulate cell renewal, reduce wrinkles and 
moisturize mature skin. A unique plasticizing 
mask completes this therapy to tighten and lift 
the skin as well as to restore the glow of the face. 
Includes: cleaning; toning; exfoliation; energy 
draining massage with two sera; eye contour + 

SKIN SOOTHING “SAVIOR” - 
ANNE SEMONIN
55 minutes, 95 levs

Soothes, hydrates, restores, - for sensitive, 
irritated skin!
The secret of relief even for the most delicate 
skin is the fine blending of minerals and 
essential oils. The skin is prepared by gentle 
cleansing and exfoliation before feeling the 
delight of applying the luxurious cream mask. 
The formula of abundant algae and kaolin clay 
smooths, soothes and nourishes the skin, reveal-
ing its perfect tan. Includes: cleaning; toning; 
exfoliation; energetic draining massage; mask + 
intensive complex; massage of hands; feet or 
scalp; serum feeding; finishing products.

CRYO MOMENT - ANNE SEMONIN
55 minutes, 125 levs

Instant shine, toning and shimmering, anti-ag-
ing, against fine lines and wrinkles!
Achieving impeccable skin shine, this procedure 
uses the challenging effect of cryotherapy and 
Super Active Serum to enhance skin density at 
the cellular level. The addition of Wild indigo 
elegantly touches the senses and stimulates the 
release of beta-endorphin, embracing body 
with a sense of comfort and prosperity. 
Includes: cleaning; toning; exfoliation; energet-
ic draining massage; serum regeneration; mask 
+ intensive complex; massage of hands; feet or 
scalp; cryo treatment; finishing products.

OPTIMUM RENEWAL - ANNE SEMONIN
60 minutes, 145 levs

Peeling, rejuvenation and smoothing, pigment 
spots, scars, wrinkles!
This therapy combines the gentle exfoliating 
action of micronized peeling powder with
deeper exfoliation of magical peeling complex 
to refresh the skin. Reduces imperfections on
 the surface of the skin, lightening pigment spots 
and smoothing wrinkles. Luxury, but powerful, if  
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FACIAL TREATMENTS:

Face without forehead

Whole face

Eyes

Double chin

Neck

AESTHETIC PROCEDURES 

They are performed by medical with a reserva-
tion and paid deposit of 50%, only on 
Saturdays and Sundays!

SALON SERVICES 

Cleaning and shaping eyebrows

Dyeing of eyebrows

Dyeing of eyelashes

70 lv.

80 lv.

50 lv.

60 lv.

60 lv.

20 min,

30 min,

10 min,

20 min,

20 min,

1 ml, 450/550 lv.
 

1 pcs., 14 lv.

90 lv.

40 lv.

EYELASHES – LASH BY LASH

Application

Prophylaxis

10 lv.

15 lv.

15 lv.

HAIR REMOVAL / WAXING/

Lower Legs

Full legs

Forearms

Full arms

Intimate zone

Bikini line

Underarms

Upper Lip

Back / men/

Chest / men/

25 lv.

45 lv.

18 lv.

28 lv.

50 lv.

15 lv.

16 lv.

10 lv.

50 lv.

40 lv.

Fillers - lips and
nasolabial fold 

Botox – eyes zone
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Face + eyes

Face + neck

Double chin + neck

Face +eyes+neck+chin

Face+neck+ décolleté

100 lv.

100 lv.

 100 lv.

140 lv.

140 lv.

40 min,

40 min,

40 min,

50 min,

40 min,

ELEGANT MIRACLE FOR EYE CONTOUR - 
ANNE SEMONIN
45 minutes, 105 levs

Cryotherapy in dark circles, bags, fine lines, 
wrinkles. Hydrates, soothes, refreshes, with 
anti-stress effect!
An exquisite procedure specifically designed 
for the delicate area around the eyes. It is a 
unique combination of an eye contour mask 
and a special lymph massage, ideal for reduc-
ing the time traces and stress reduction. 
Cryotherapy ice cubes reduce the bags under 
the eyes and refresh the area. Includes: 
cleaning; toning; 1st mask for eye contour; 
scalp massage; eye contour massage; massage 
of hands or feet; cryo treatment of eye 
contour; finishing products.

FACIAL MASSAGE 
30 minutes, 55 lv.

MACHINE TREATMENTS WITH
“OXY COOL” - OXYGEN 
10 minutes, 25 lv.

Pure oxygen for your skin. Suitable for any 
therapy. 

MACHINE TREATMENTS WITH RADIO-FRE-
QUENCY LIFTING - RF, SLIMCITY

The most modern painless and bloodless 
technology for skin tightening. The radio-fre-
quency lifting is a treatment for visible tighten-
ing, straining and rejuvenation of face. Tightens 
the contours, reduces the already formed 
wrinkles, improves the damaged by sun and 
age skin, stimulates the synthesis of new 
collagen and elastin from the deep dermis. 



MANICURE AND PEDICURE
GELISH, MORGAN TAYLOR, OPI

MANICURE

Classical manicure with nail polish

Classical manicure with gel polish

Nail polish change

Gel polish

Removal of gel polish

Male manicure

Children's manicure

SPA manicure with gel polish

Paraffin manicure therapy

Decoration /1 nail/

„SWAROVSKI” stones /1 pcs/

PEDICURE
 
Pedicure with nail polish

Pedicure with gel polish

SPA pedicure with nail polish

SPA pedicure with gel polish

Paraffin pedicure therapy

Medical pedicure

Male pedicure

Children's pedicure

ARTIFICIAL NAILS

Building with extensions

Building with gel

Building with acrylic

Maintenance of artificial nails

Removal of artificial nails /1 nail/

HAIRDRESSER’S SERVICES
L'OREAL PROFESSIONNEL, INOA

Women's haircut with washing
and drying:

* Short hair 

* Medium hair

* Long hair

Male haircut

Children’s haircut

Hair washing

Drying:

* Short hair

* Medium hair

* Long hair

Dyeing 

* Short hair

* Medium hair

* Long hair

Matting

Roots lightening and refreshment
of the hair lengths

Decolour or removal of colour 

Highlights:

* Short hair

* Medium hair

* Long hair

Braids

Evening hairstyle

Hair extension

CARE AND THERAPIES FOR HAIR 

Intensive recovery of all hair types 

Ampoule, mask

28 lv.

45 lv.

15 lv.

25 lv.

10 lv.

25 lv.

15 lv.

65 lv.

65 lv.

2 lv.

3 lv.

75 lv.

75 lv.

85 lv.

55 lv.

5 lv.

55 lv.

65 lv.

65 lv.

75 lv.

65 lv.

65 lv.

55 lv.

35 lv.

35 lv.

45 lv.

55 lv.

25 lv.

20 lv.

10 lv.

 
25 lv.

35 lv.

45 lv.

 
50 lv.

70 lv.

90 lv.

45 lv.

45 lv.

60/90 lv.

 

65 lv.

75 lv.

85 lv.

20/90 lv.

65 lv.

500/900 lv.

60 lv.

20/30 lv.
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SPA ETIQUETTE appointed time. Delay on your part will 
shorten the duration of your procedure, as 
otherwise this will violate our preliminary 
schedule and this may harm the interests of 
other our clients. In case of non-appearance 
on your part you should pay a penalty to the 
amount of 50% of the price of the unrealized 
procedure. If anyway you are not able to come 
on time or have to cancel the reservation, 
please be so kind to inform us in advance and 
not less than 24 hours earlier.  

* In case of prior reservation from outside 
clients, who are not guests of the hotel, a 
deposit of 50 % from the value of the reserva-
tion is paid.

* Please notify us promptly if you suffer from 
any diseases such as high blood pressure, 
varicose veins, heart problems, allergies, skin 
diseases etc., so you can be protected from 
unintended consequences and properly 
referred to appropriate procedures and 
products that will not threaten your health.

* If you have any preferences for a particular 
therapist or more generally to the gender of 
your therapist, you should declare it clearly 
when making the reservation. Otherwise you 
will be appointed with a therapist according to 
our schedule.  

* If after completion the procedures you are 
satisfied with quality or more specifically with 

the therapist, who took care of you, it is not 
considered inappropriate to express your 
gratitude with a tip given to him directly or left 
for him at the SPA reception desk. 

* Not allowed children under the age of 18 
unaccompanied by their parents, as well as 
persons intoxicated. 

* We demonstrate high level of respect and 
expect the same from you. We will not tolerate 
any act of aggression, making references or 
offers of sexual character to members of our 
staff or other guests. In case of any, the proce-
dure will be terminated, you will have to pay 
for it and apologize for the shown disrespect. 

* SPA center is not responsible for left 
unattended documents, money and valuables. 

We hope that you do not think our require-
ments excessive and we do not want in any 
way to offend you. But in return we guarantee 
the highest quality – of the services we offer 
and applied products and materials, as well as 
proven professionalism. We promise you 
unforgettable experience and believe your first 
visit will not be the last! We will do our best 
and will do it with a pleasure!

The team of Paradise Spa&Beauty wishes 
you a wonderful and unforgettable vacation! 

DEAR GUESTS,
* For us the most important is the calmness 
and satisfaction of our clients, because our SPA 
centers are oases for relax and escape from 
everyday life. Therefore we ask you to speak 
quietly, switch off the sound of your mobile 
phones on the territory of the center and help 
us in this way to ensure yours and other guest’s 
relaxation and rest. 

* Using the swimming pool, as well as before 
any procedure is necessary to take a shower. 
You can do this both in the SPA center and in 
your room before visiting us. In sauna, steam 
bath or other similar premises because of 
hygiene considerations you should sit on the 
provided for this purpose towels, rather than 
directly on the benches and seats and be 
wearing swimsuits or covered with a second 
towel. 

* It will be more comfortable for you if you 
make a reservation for the chosen procedure at 
a suitable for you time, so to be ensured that 
you will not have to wait or miss the opportuni-
ty to enjoy the wonderful therapies we offer. 

* We value you and your precious time, 
therefore we advise you to visit us 10 minutes 
earlier, so you will have enough time to 
prepare and begin the procedure at the 
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www.paradisespabg.com

RIU Pravets Resort, Pravets - +359 878 053 074, ins: 1006
                     beauty saloon - +359 878 053 074, ins: 1007
                                    shop - +359 878 053 074, ins: 3004
RIU Helios Paradise, Saint Vlas - +359 879 000 971, ins: 9906
RIU Helios Palace, Sunny Beach - +359 879 000 972, ins: 1019
RIU Helios Bay, Obzor - +359 879 000 973, ins: 1038
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