Egzotiniai SPA ritualai dviems*

2 val.

135 Eur / 2 žm.

Tradicinis tajų kūno šveitimas Jam ir Jai
Aromaterapinė žolelių vonia dviems
Tradicinis tajų masažas su žolelių ryšulėliais Jam
Atpalaiduojantis aliejaus masažas su žolelių ryšulėliais Jai

Kerinti Rytų oazė dviems
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2 val.

155 Eur / 2 žm.

Negyvosios jūros druskos kūno šveitimas Jam ir Jai
Giliųjų audinių tonizuojantis masažas Jam ir Jai
Refleksologinis pėdų masažas Jam
Taškinis galvos masažas Jai
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1,5 val. 95 Eur / 2 žm.

Tradicinis tajų masažas Jam
Atpalaiduojantis aliejaus masažas Jai
Sūkurinė vonia dviems
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Rytietiškas atgaivos ritualas dviems

LT

Totorių g.

to

Til

g.

g.
T. V

rub

lev

ski

og

.

Odminių g. 3, Vilnius | Tel. +370 52 53 13 13 | spa@aziaspa.lt

Juodojo šokolado pagunda dviems

2,5 val. 165 Eur / 2 žm.

Indonezietiškas palaimos ritualas dviems

2,5 val. 175 Eur / 2 žm.

Juodojo šokolado kūno šveitimas Jam ir Jai
Juodojo šokolado kūno kaukė Jam ir Jai
Juodojo šokolado pieno vonia dviems
Juodojo šokolado masažas Jam ir Jai

Egzotinis Balio salos kūno šveitimas Jam ir Jai
Atpalaiduojanti rožių žiedlapių ir pieno vonia dviems
Balinezietiškas aroma masažas Jam ir Jai
Taškinis veido ir galvos masažas Jam ir Jai

www.aziaspa.lt
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. Po kiekvienos procedūros vaišiname specialiai tai procedūrai pritaikyta arbata ar žolelių užpilu. Leiskite sau dar kelias
minutes atsipalaiduoti bei pasimėgauti maloniais pojūčiais...

St

. Prieš masažą rekomenduojame pasirinkti vieną iš mūsų siūlomų kūno šveitimų. Jo pagalba pašalinsite negyvų odos ląstelių
sluoksnį, išvalysite odą bei paruošite ją tolimesnėms procedūroms.

Anto

. Procedūros metu išjunkite savo mobilųjį telefoną. Taip Jums ir kitiems mūsų svečiams niekas netrukdys mėgautis ramybe.

Ro
tu

. Pasistenkite atvykti keliomis minutėmis anksčiau prieš procedūrą kad galėtumėte neskubėdami jai pasiruošti.

Didžio
ji

Tam, kad Jūsų poilsis būtų dar malonesnis...

g.

*Spa ritualų metu vaišiname šviežiais vaisiais ir arbata

Šv. Mikalojaus g. 5, Vilnius | Tel. +370 52 44 46 46 | info@aziaspa.lt

Viso kūno SPA masažai

Mini SPA programos

SPA procedūros kūnui *

Tradicinis tajų masažas (Nuat Bo'rarn)

1 val. 45 Eur / 1,5 val. 60 Eur

Tradicinis tajų masažas su žolelių ryšulėliais

1 val. 50 Eur / 1,5 val. 65 Eur

Atpalaiduojantis aliejaus masažas

1 val. 42 Eur / 1,5 val. 57 Eur

Kūno šveitimas Negyvosios jūros druska

30 min. 20 Eur

Atpalaiduojantis aliejaus masažas su žolelių ryšulėliais

1 val. 47 Eur / 1,5 val. 62 Eur

Tradicinis tajų kūno šveitimas

30 min. 25 Eur

Atpalaiduojantis aliejaus masažas su medumi

1 val. 45 Eur / 1,5 val. 60 Eur

Juodojo šokolado kūno šveitimas

30 min. 25 Eur

Juodojo šokolado masažas

1 val. 45 Eur / 1,5 val. 60 Eur

Egzotinis Balio salos kūno šveitimas

1 val. 47 Eur / 1,5 val. 62 Eur

Kokosų / cinamono / migdolų / žaliosios arbatos / mango / jūros mėtų

30 min. 25 Eur

Balinezietiškas aroma masažas
Karališkas aliejaus masažas su kokosų aliejumi

1 val. 47 Eur / 1,5 val. 62 Eur

Tok Sen masažas su tikmedžio kaltuku

1 val. 45 Eur

Kūno kaukės - įvyniojimai

Indonezietiškas Ashiatsu masažas

1 val. 45 Eur

Tradicinė tajų kūno kaukė - įvyniojimas su baltuoju moliu

30 min. 25 Eur

Keturių rankų aliejaus masažas

1 val. 80 Eur

Egzotinė Balio salos kūno kaukė

30 min. 25 Eur

Juodojo šokolado kūno kaukė - įvyniojimas

30 min. 25 Eur

Detoksikuojanti / liekninanti kūno kaukė su jūros dumbliais

30 min. 25 Eur

Viso kūno terapiniai masažai
Limfodrenažinis masažas

1 val. 45 Eur

Kūno šveitimai

Express Spa programa visiems

1 val.

45 Eur

Express Spa programa vyrams

1 val.

50 Eur

Express Spa programa moterims

1 val.

50 Eur

Kerinti taškų galia

1,5 val. 60 Eur

Rytietiški kerai

1,5 val. 60 Eur

1,5 val. 65 Eur

Egzotinis Balio salos kūno šveitimas
Atpalaiduojantis aliejaus masažas

Negyvosios jūros druskos kūno šveitimas
Giliųjų audinių nugaros masažas
Taškinis pėdų ir galvos masažas
Liekninantis druskos šveitimas
Segmentinis anticeliulitinis masažas
Liekninanti kūno kaukė - įvyniojimas

Spa vonios

Refleksologinis pėdų masažas
Taškinis pečių srities ir nugaros masažas
Taškinis veido ir galvos masažas

Anticeliulitinis masažas

45 min. 45 Eur

Liekninantis - stangrinantis masažas

1 val. 55 Eur / 1,5 val. 70 Eur

Atpalaiduojanti rožių žiedlapių ir pieno vonia

30 min. 20 Eur

Egzotinis Balio salos kūno šveitimas
Balinezietiškas aroma masažas
Taškinis veido ir galvos masažas

Liekninantis - stangrinantis masažas su medumi

1 val. 57 Eur / 1,5 val. 72 Eur

Aromaterapinė žolelių vonia

30 min. 20 Eur

Kleopatros sapnas

Stimuliuojantis - raumenis tonizuojantis masažas

1 val. 55 Eur / 1,5 val. 70 Eur

Juodojo šokolado pieno vonia

30 min. 20 Eur

Giliųjų audinių viso kūno masažas

1 val. 55 Eur / 1,5 val. 70 Eur

Gaivinanti jūros druskų vonia

30 min. 17 Eur

Sūkurinė vonia

30 min. 15 Eur

Segmentiniai masažai
Refleksologinis pėdų masažas

45 min. 32 Eur

Tajų ritualas kojoms

45 min. 35 Eur

Stimuliuojantis kojų masažas

40 min. 27 Eur

Atpalaiduojantis rankų masažas

30 min. 22 Eur

Drėkinanti / maitinanti rankų procedūra

45 min. 35 Eur

Atpalaiduojantis pečių srities ir nugaros masažas

30 min. 22 Eur

Tajų nugaros masažas

30 min. 25 Eur

Tajų nugaros masažas su žolelių ryšulėliais

30 min. 27 Eur

Giliųjų audinių nugaros masažas

45 min. 35 Eur

Taškinis Batuka masažas (pečių srities, nugaros ir pėdų)

45 min. 35 Eur

Taškinis Champi masažas (pečių srities, kaklo ir galvos)

45 min. 35 Eur

Taškinis veido arba galvos masažas

30 min. 22 Eur

Taškinis veido ir galvos masažas

45 min. 32 Eur

Tajų veido masažas su žolelių ryšulėliais

30 min. 27 Eur

Atlieka Tailando meistrės

Atlieka vietinės meistrės

*rekomenduojamos kaip papildomos procedūros kartu su pasirinktu masažu

Egzotinė Balio salos kūno kaukė - įvyniojimas
Atpalaiduojanti pieno ir rožių vonia
Karališkas kokosų aliejaus masažas

Egzotiniai SPA ritualai
Rytietiška kūno atgaiva

2 val.

75 Eur

Juodojo šokolado terapija

2 val.

80 Eur

85 Eur

Tradicinis tajų kūno šveitimas
Tradicinė tajų kūno kaukė - įvyniojimas
Tradicinis tajų / atpalaiduojantis aliejaus masažas

SPA procedūros veidui
Veido procedūra “Rytų atgaiva”

45 min. 35 Eur

Tradicinė tajų veido procedūra jautriai ir riebiai odai

1 val.

40 Eur

Juodojo šokolado kūno šveitimas
Juodojo šokolado kūno masažas
Juodojo šokolado kūno kaukė - įvyniojimas

Alginatinė Casmara veido procedūra

1 val.

45 Eur

Detoksikuojanti / liekninanti kūno programa

2val.

Prabangi veido procedūra „Budos auksas“

1 val.

50 Eur

Egzotinis balinezietiškas ritualas

2,5 val. 95 Eur

Makiažo nuvalymas, imbiero šveitimas, bananų ir medaus kaukė, veido masažas
Makiažo nuvalymas, tajų šveitimas, baltojo molio kaukė, veido masažas
Drėkinanti / regeneruojanti / valanti / stangrinanti/ raminanti
Makiažo nuvalymas, imbiero šveitimas, 24 k. aukso kaukė, veido ir galvos masažas

Detoksikuojantis / liekninantis kūno šveitimas
Detoksikuojantis / liekninantis kūno įvyniojimas
Limfodrenažinis / liekninantis kūno masažas

Egzotinis Balio salos kūno šveitimas
Egzotinė Balio salos kūno kaukė - įvyniojimas
Aromaterapinė žolelių vonia
Atpalaiduojantis aliejaus masažas su žolelių ryšulėliais

