
 

 

 

Veido puoselėjimo procedūros 

 
         

        „Grožį atskleidžianti“ 
 Thalion procedūra dehidratuotai veido odai  
Procedūros trukmė 1 val. Kaina: 44 € 

  

 

        „Švytėjimas“ 
Veidui švytėjimą suteikianti procedūra (masažas ir alginatinė kaukė)  
Procedūros trukmė 45 min. Kaina: 40 € 

 

 

         

Alginatinės (nuimamos) veido kaukės: 
 

        „botokso efekto“ priešraukšlinė  
         Procedūros trukmė 30 min. Kaina: 24 € 

 

         aktyviai drėkinanti  
         Procedūros trukmė 30 min. Kaina: 24 € 

      

         priešuždegiminė  

         Procedūros trukmė 30 min. Kaina: 24 € 

 

 

 

 

Kūno puoselėjimo procedūros 

 

Atpalaiduojamasis kompleksas 
Garinė pirtis 

Odos šveitimas, atliekamas visam kūnui, atpalaiduojamasis masažas 

Arbata 
Procedūros trukmė 1,5 val. Kaina: 54 €  

 

Detoksikuojanti procedūra su jūros dumbliais  
Garinė pirtis 

Kūno šveitimas su jūros druska, po kurio oda pasidaro minkšta, švelni ir 

elastinga. Visas kūnas įvyniojamas į jūros dumblius. Pabaigoje – 

atpalaiduojamasis masažas su švelniai kvepiančiais eteriniais aliejais. Pėdų 

masažas. 

Arbata 

Procedūros trukmė 2 val. Kaina: 84 €  

 

Jauninanti procedūra „Vynuogės vilionė“  
Garinė pirtis 

Kūno šveitimas vynuogės kauliukų šveitikliu, viso kūno įvyniojimas į 

jauninantį, stabdantį senėjimo procesus vynuogių ekstraktą. Pabaigoje – 

atpalaiduojantis masažas su švelniai kvepiančiais eteriniais aliejais. 

Arbata 
Procedūros trukmė 1,5 val. Kaina: 74 €  

 

 



 

 

Masažai: 

 
Klasikinis veido masažas    
         Procedūros trukmė 30 min. Kaina: 24 €  
 

Pėdų masažas    
         Procedūros trukmė 20 min. Kaina: 24 €  

 
Galvos, kaklo ir pečių juostos masažas  

Procedūros  trukmė 30 min. Kaina: 24 €  

 

Nugaros, juosmens masažas 
Procedūros trukmė 30 min.  Kaina: 24 €  

 

Atpalaiduojamasis viso kūno masažas 
Procedūros trukmė 1 val. Kaina: 40 €  

 
Bendras kūno masažas 

Procedūros trukmė 1 val. Kaina: 44 €  

 

 Viso kūno šveitimas  
Procedūros trukmė 20 min. Kaina: 24 €  

 

 

 

Pasiūlymai su nakvyne 
 

„Poilsio laikas“ 
Nakvynė standartiniame dviviečiame kambaryje 

Maitinimas – pusryčiai restorane  

Apsilankymas baseino ir pirčių komplekse 

1 nugaros, juosmens masažas arba galvos, kaklo ir pečių juostos masažas 

Kaina: 54 € asmeniui (gyvenant dviems asmenims kambaryje) 

 

 

„Atokvėpio valandėlė“ 
Nakvynė standartiniame dviviečiame kambaryje 

Maitinimas – pusryčiai restorane  

Apsilankymas baseino ir pirčių komplekse 

1 atpalaiduojamasis viso kūno masažas 1 val. arba Thalion veido procedūra 1val. 

Kaina: 68 € asmeniui (gyvenant dviems asmenims kambaryje) 

 

 

Papildoma nakvynė 14 € asmeniui (gyvenant dviems asmenims kambaryje)  
 

 
 


