Colecția de tratamente faciale
Care este codul tenului tău?
Oxigenare / ten luminos / energie si vitalitate

Durată

Preț

50 min

Lei 94

Durată

Preț

50 min

Lei 94

Tratament facial destinat tenurilor care traiesc in poluare,
fumatorilor, sau acelora care au obiceiuri de alimentatie
nesanatoasa. Scrub enzimatic pentru purificare. Extracte
vegetale care regenereaza si uniformizeaza epiderma, acid
hialuronic si vitamina C. Pielea radiaza si capata o senzatie
de prospetime.

Cod nutritie/protectie si regenerare
Pentru tenurile uscate, descuamate, care sufera din cauza
agresiunilor externe. Cu ulei de bumbac si avocado, cu
calendula si extract de caviar. Pentru o piele sanatoasa
si cu aspect de catifea.

Anti-aging / netezire riduri / oval al fetei

Durată

Preț

50 min

Lei 94

Durată

Preț

50 min

Lei 94

redefinit
Acid hialuronic, celule stem din argan si Matrixil 3000,
complex puternic de reintinerire. Pentru un ten revitalizat,
regenerat, hranit si tonifiat.

Cod lifting natural
Serum facial cu Argilerox, ingredient inlocuitor al botulinei
toxice si premiat pentru eficacitate,acid hialuronic si
elastina bio-marina pentru un efect lifting garantat.
Tenul rezulta neted, cu liniile de expresie diminuate.

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

Durată

Preț

Pentru atingerea starii de bine, tehnici de masaj blande dar
profunde. Puterea uleiurilor esentiale va reincarca corpul si
relaxeaza mintea si sufletul. Am ales dintre ierburile
Afroditei: cimbrisor, busuioc, levantica.

45min / 75 min

85 Lei /
140 Lei

Hercule, it’s me

Durată

Preț

Masaj energetic, tehnici de masaj variate, de la Est la Vest:
Deep tissue, Lomi lomi, masaj terapeutic, Thai, Swedish,
combinate cu folosirea de uleiuri esentiale: dafin,

45min / 75 min

85 Lei /
140 Lei

menta si pin.

Masaj cu bete de bambus

Durată

Preț

Masaj de tonifiere, care ajuta cu detoxifierea, eliminarea
celulitei si modelarea corpului. De asemenea, puteti opta
pentru acest masaj pentru relaxare si pentru indepartarea

45min / 75 min

85 Lei /
140 Lei

oboselii acumulate.

Masaj terapeutic

Durată

Preț

Explicati specialistilor nostri in masaj rezultatele pe care le
asteptati. Tehnicile vor fi adaptate nevoilor
dumneavoastra. Nici o forma de masaj nu trebuie sa fie

20 min / 45 min

38 Lei /
85 Lei

dureroasa sau inconfortabila.

Masaj partial

Durată

Preț

25 min

45 Lei

Pentru cele mai comune zone de acumulare de tensiuni:
masajul spatelui, al picioarelor, masajul scalpului sau al
talpii piciorului, s.a.
Indicati terapeutilor nostri zona de interes.

Colecția de tratamente pentru corp
Pentru doamne și pentru domni!
Afrodita, it’s me

Durată

Preț

45 min

100 Lei

Durată

Preț

Masaj cu miere. Hidrateaza intens, exfolieaza bland si
hraneste pentru un aspect de matase. Pielea nu a fost
nicicand mai rasfatata!

Ritualuri de imbaiere
Ierburile Afroditei. Rozmarin, cimbrisor, maghiran, menta,
busuioc, roinita si levantica. Pentru un feeling de zeita.

100 Lei /
Lapte si miere. O baie extrem de hranitoare, pentru o piele
intinerita. Oare Imparateasa Sisi ce baie prefera?
Argila Albastra si uleiuri esentiale. Efecte terapeutice de
exceptie: purificare, re-mineralizare, detoxifiere. Combate

persoana
45 min
145 Lei /
2 persoane

retentia de apa si celulita, amelioreaza dureri
reumatismale si tensiuni musculare.

Rezervari si informatii:
e-mail: 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.

