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ודי י שו עיסו
טיפול ספא קלאסי מפנק לרגיעה מושלמת ושחרור מתחים.

| 60 דקות 345 ₪| 75 דקות 395 ₪ 45 דקות 300 ₪ 

המיוחדים שלנו | 60 דקות בתוספת 20 ₪.

וואטצו
, טיפול במים בבריכת הזרמים בספא. שילוב של אומנות השיאטצו
, רוגע מסאג' ותרפיה בתנועה במים חמימים. חוויה של שקט פנימי

עמוק והנאה שלא תרצו שתגמר.

רקמות עמוק
ן לטיפול ו פועל על הרבדים העמוקים ביותר של שרירי הגוף, מכו
בשרירים מכווצים ומוקדים נוקשים, מעולה להפגת כאב ומתח, לשחרור

מעצים של הגוף.

עיסוי אבנים חמות
 מגיע מהמסורת האינדיאנית, אבני המאגמה הנאספות מנחלים, מונחות

בעדינות על הגוף, מפזרות את חומן אט אט, מייצרות הרפיה מוחלטת
לשרירים, זאת בשילוב עיסוי מפנק בשמן.

שיאצו 
ברפואה הסינית מאמינים שאם יש כאב יש חסימה בזרימה האנרגטית.
, כאשר המטופל לבוש השיאצו מתבצע על מיטת טיפולים או מזרן
נוחים והמטפל עובד בשיטה של לחץ על גבי נקודות מיוחדות, בבגדים 

ועל מרידיאנים.

רפלקסולוגיה 
. הטיפול גופינו כפות הרגליים שלנו הינם איבר המשקף את כל 
הרפלקסולוגי מגרה את כוחות הריפוי הטבעיים של הגוף וממריץ אותם.

וריפוי. טיפול המייצר הרפיה, הרגעה 



ן י - חוויה למביני עני טיפולי פרימיום 

| 30 דקות 345 ₪. חמאם תורכי מסורתי 
ן חוויה מרגיעה ומפנקת טיפול החמאם הוא השילוב האולטימטיבי בי
ובין טיהור מושלם של הגוף. הטיפול מתרחש בתוך חדר חמאם לנפש 

וכולל קרצוף של כל הגוף באמצעות כפפות ויפהפה  גדול 
ן בניחוח פיליניג מיוחדות, עטיפת המטופל/ת ב"הר" של קצף-סבו
ועיסוי קרקפת, מגע מלטף של שטיפות במים חמימים לבנדר, חפיפה 

ועיסוי מפנק בחמאת גוף. ן  וקרים לסירוגי

| 90 דקות 580 ₪. עיסוי אירוודה 
שיטת ריפוי קדומה ומופלאה. הטיפול מתייחס לגוף ולנפש כמכלול
ן ומרגיע במיוחד, בשימוש שצריך לפעול בהרמוניה. נתחיל בעיסוי עדי
שמן שומשום חם במטרה להביא את המטופל.ת למצב רוגע ושלווה
עמוקה. בחלקו הבא של הטיפול, מושך המטפל על מצחו של המטופל.ת
שמן חמים בתנועה רגועה ואיטית על כל איזור ”העין השלישית“. טיפול

שכולו רוגע, שלווה והתחדשות.

| 60 דקות 495 ₪. ידיים  י ב-4  עיסו
שיטת ריפוי קדומה ומופלאה. הטיפול מתייחס לגוף ולנפש כמכלול
ן ומרגיע במיוחד בשימוש שצריך לפעול בהרמוניה. נתחיל בעיסוי עדי
שמן שומשום חם במטרה להביא את המטופל.ת למצב רוגע ושלווה
עמוקה. בחלקו הבא של הטיפול, מושך המטפל על מצחו של המטופל.ת
שמן חמים בתנועה רגועה ואיטית על כל אזור ”העין השלישית“. טיפול

שכולו רוגע, שלווה והתחדשות.



| 60 דקות יופי  טיפולי 

₪ 390 | - קוסמטיקה  טיפול זהר 
מתבצע ע"י קוסמטיקאית מקצועית בקליניקה המהממת של הספא.

christ ina טיפול פנים מחייה ומעשיר עם מוצרים איכותיים מבית
ו-ויטמינים, הרגעת העור, עיסוי , פילינג, החדרת לחות  ן ניקוי עדי הכולל 

ובריא. זוהר  יופי לקבלת עור  פנים בקרם, סירום ומסיכת 

₪ 570 | מזותרפיה 
ינג עמוק לתוצאה מושלמת. אם לא שמעת על יג' טיפול פנים אנטי אי
זוהי אחת השיטות הפופולאריות  - המזותרפיה, בהחלט הגיע הזמן 
ינג לחידוש העור ולטיפול בקימטוטים, צלקות יג' בטיפול אנטיאי

ועוד. וכתמים, סימני מתיחה 

₪ 390 | יופי לגוף בפילינג  טיפול 
, בשילוב עיסוי מפנק וניקוי מרענן לגוף במלח פילינג ריחני קרצוף 

בחמאת גוף טבעית.

, חלוק, מגבת ברכישת טיפול תקבלו מפתח ללוקר אישי
וכפכפים ותוכלו ליהנות מיום פינוק בספא הכולל שימוש
ורטובה, בריכת זרמים חמימה בחצר, חופשי בסאונה יבשה 
י – בין הטיפולים) פינות חמאם טורקי (על בסיס מקום פנו
וכיבוד בריא ומפנק. מנוחה נעימות, עמדת חליטות תה, פירות 
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