HERCULUM SPA
wellness menu
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Colecția de tratamentefaciale
Eau Thermale Herculane

IVAPUR

50 min

Lei 149

UNA

80 min

Lei 199

Prospetime/hidratare/remineralizare

Anti-ageing/netezire riduri/oval redefinit

Apa Termala Herculane este esenta tratamentelor noastre faciale.
Pentru tenurile care traiesc in poluare este tratamentul ideal.
Curatirea in profunzime, dar delicata cu orice tip de piele, extract de
panseluta salbatica pentru hidratare eficienta si o senzatie de racoare
cu apa pura direct din natura, asigura un ten care respira, cu aspect
absolut radiant!

„Exprima-ti emotiile, noi avem grija de ridurile tale”. Gama UNA de la
Ivatherm exceleaza in regenerarea pielii printr-un cocktail concentrat
de celule stem vegetale si acid hialuronic. Tratamentul incepe cu o
compresa calda aromata pentru picioare si include si un rasfat complet
al pielii mainilor. Tenul rezulta revitalizat, hranit si tonifiat.

IVATHERM for him

50 min

Lei 149

Calmant/hidratant/reparator

Lifting by IVATHERM

80 min

Lei 199

Lifting natural/piele tonifiata, intinerita
Compusi ce stimuleaza productia de colagen, elastina si acid

Pielea barbatilor are nevoie de ingrijire speciala, iar Apa Termala

hialuronic, exctract de alge brune si vitamina E, pentru un efect lifting

Herculane trateaza in principal pielea sensibila, o echilibreaza si o

garantat, ten neted, cu linii puternic diminuate. Apa Termala

protejeaza impotriva trecerii timpului. Uleiul esential de Ienupar rosu

Herculane aduce prospetimea si bogatia de minerale atat de benefice

si extract de Menta, pentru o piele sanatoasa. Un masaj relaxant al

pielii. Tratamentul incepe cu un masaj al spatelui pentru o totala

scalpului desavarseste experienta!

detensionare si refacere.

Masaje la Afrodita
Cum ai dori să te simți după
masaj?

MOMENTUM

50 min Lei 149

Vindecare/plus de energie ori relaxare „ad Mediam”
Lasa lumea si grijile de afara pentru acest moment dedicat doar tie!
Discuta cu terapeutul tau si alegeti impreuna una dintre formulele
noastre speciale pentru relaxare, revigorare sau pentru detoxifiere si
eliminarea tensiunilor si durerilor. Va sti sa adapteze tehnicile potrivit
nevoilor tale si rezultatului dorit. Puterea uleiurilor esentiale iti
reincarca corpul si relaxeaza mintea. Incepe prin a respira profund de
trei ori...

MASAJ CU PIETRE CALDE

75 min

Lei 195

MASAJ CU BETE DE BAMBUS

50 min

Lei 149

Relaxare profunda/eliminarea stressului si a oboselii cronice

Tonifiere/detoxifiere/modelarea corpului/si pentru el

Este poate cel mai eficient tratament spa pentru reducerea stresului!
Combina efectele terapeutice ale masajului manual profund cu acelea ale
masajului cu pietre bazaltice incalzite si cu puterea uleiurilor esentiale.
Fata va fi masata alternativ cu piatre calde si reci, o incantare pentru toate
simturile. Echilibreaza chakrele si aduce starea de bine.

Masaj de tonifiere, care ajuta cu detoxifierea, eliminarea celulitei si
modelarea corpului. De asemenea, puteti opta pentru acest masaj
pentru relaxare si pentru indepartarea oboselii acumulate. Formulele
noastre personalizate sunt disponibile pentru orice masaj.

„ON THE GO” masaj
AFRODITA It’s me

50 min

Lei 149

Piele frumoasa/stare de bine/si pentru el
Masaj cu miere. Hidrateaza intens, exfolieaza bland si hraneste pentru
un aspect de matase. Tehnica acestui masaj provoaca o circulatie
crescuta a sangelui in straturile profunde ale pielii si muschilor, dand
organelor interne si tesuturilor o cantitate bogata de substante
nutritive. Tratamentul incepe cu o compresa calda cu aroma racoroasa
de menta pentru picioare. La final, pielea nu a fost nicicand mai
rasfatata!.

35 min Lei 115

Masaj partial/cele mai comune zone de acumulare de stres si
tensiuni
Cu atat de multe locuri de vizitat in Herculane si imprejurimi, un masaj
partial este o optiune. Alegeti dupa nevoi: masajul spatelui, masajul
talpii piciorului in puncte de presiune pentru echilibrarea intregului
organism, sau tratati insomniile si durerile de cap cu un masaj
deosebit de relaxant al scalpului. Arome imbatatoare!

NOTA: In afara de Masajul cu pietre calde si Masajul cu bete de bambus, toate celelalte masaje sunt disponibile si pentru cupluri in
camera noastra special amenajata in acest scop. Partenerii pot alege masaje diferite, dar acestea trebuie sa fie in acelasi interval orar.

Colecția de tratamente pentru
corp
Pentru doamne și pentru domni!

IVATHERM body

50 min

Lei 149

Hidratare intensa/remodelarea siluetei
Exfolierea delicata a pielii pentru eliminarea impuritatilor este urmata
de un masaj cu concentrare pe zonele afectate de celulita sau puternic
deshidratate. Extractele naturale dintr-un arbore al padurii
amazoniene sau Viola Tricolor si alti ingredienti activi asigura o infuzie
de nutrienti, o hidratare puternica si o piele mai ferma. „Resveratrox”-

ul s-a dovedit de 30 de ori mai eficient decat cofeina in combaterea
celulitei si alti agenti stimuleaza puternic sinteza colagenului pentru un
rezultat garantat. Invelita putin la cald pielea este racorita apoi cu
stropi miraculosi de Apa Termala Herculane.

PURITY in black & white

35 min Lei 115

Excelent scrub/piele purificata, echilibrata, hidratata
Sare de mare de pe insula Afroditei si carbune activ. Exfolierea trebuie
sa fie rutina de intretinere saptamanala pentru o piele sanatoasa, iar
in spa e tratamentul recomandat inaintea oricarei alte experiente.
Pentru domni- „Ea va aprecia”, deci merita sa incercati! Pentru a fi
potrivita si pentru pielea mai sensibila, maruntim sarea de mare in
mojar, apoi o amestecam cu praful negru si cu o lingurita de miere. Pe
langa efectul de purificare, bogatia de minerale a sarii de mare asigura
o piele frumoasa si radianta la final. Carbunele medicinal este un
ingredient re-descoperit care combate efectele poluarii, imbatranirea
prematura si chiar cancere de piele. Scrubul se aplica pe piele stropita
cu Apa Termala Herculane. Un regal pentru pielea ta!

DETOX overwrap

50 min

Lei 149

Detoxifiere prin aromaterapie
Exfoliere cu carbune activ si miere, urmata de masaj si impachetare in unt
de shea si uleiuri esentiale cu puternice proprietati drenante si

detoxifiante: Dafin, Pin, Busuioc si Rozmarin. Rozmarinul e un elixir de
sanatate apreciat inca din antichitate. Dafinul - „Laurul”, impletit in cununi
purtate de imparatii romani, este un excelent antiinflamator. Pinul este
diuretic dar si un excelent sedativ, iar Busuiocul nu degeaba e eroul
multor legende de tamaduire romanesti. Detoxifierea vine in ajutorul
celor care sufera de dureri articulare sau musculare, precum si in cazul
unui nivel crescut de stres.

IERBURILE AFRODITEI overwrap

50 min

Lei 149

Aromaterapie/reteta afrodisiaca si vindecatoare
Exfoliere cu sare de mare, urmata de masaj si impachetare in unt de
shea si uleiuri esentiale din Ierburile Afroditei. Intre acestea, Busuiocul,
„iarba regilor”, cu o mireasma profund masculină, proaspătă şi
îmbătătoare, si perechea-i credincioasa, Salvia, cu mireasma profund
feminina, pasională şi învăluitoare, vin în ajutorul celor ce nu mai au timp
să iubească. Rozmarin, Cimbru, Cimbrisor, Menta, Lavanda, Maghiran si
Roinita, toate acestea au puterea de a te face stapanul sau stapana
seductiei, asemenea Afroditei.

Rezervari si informații
Email: spa@afroditaresort.ro
Tel: 0720 029 985
*Toate preturile serviciilor spa sunt cotate in Lei, pot fi schimbate fara o notificare anterioara si includ TVA.

