
SENSORIALS HE
 

BELLESA MEDITERRÀNIA - 100 '- 189 €
Suau exfoliació corporal, embolcall de fang,
acompanyat d'un tractament facial i
un massatge aromàtic.

CULTE GRECO-ROMÀ - 70 '- 119 €
Massatge corporal profund amb pressions i
estiraments, acompanyat de massatge cranial

ESSÈNCIES D'EMPÚRIES - 50 '- 79 €
Massatge relaxant amb olis essencials

PAUSA - 40 '-62 €
Massatge cranial i podal

LA SAL DE LA VIDA - 50 '- 115 €
Massatge reequilibrant i revitalitzant amb
pedres de sal de l'Himàlaia

CURA FACIAL

LIFTING DE SABES - 30'-59€
Tractament mini-facial personalitzat

CONTORN D'ULLS - 50 '-82€
Tractament personalitzat:
·Bioil·luminant (tractament per a ulleres)
·Biodrenant (tractament per a bosses)

JOIA DE DULKAMARA 70'-107€
Tractament personalitzat:
·Biokalm (Pells sensibles i irritades)
·Biodetox (Detoxificació cel·lular)
·Biolifting (Atenua les arrugues)

LUXE DE SCENS - 60 '- 97 €
Tractament facial complet amb
massatge facial tonificant

HIGIENE FACIAL SCENS- 70'- 110 €
Higiene facial ecològica i vegana. 
Substituint el vapor tradicional por
la Detox Skin Tool.

TERÀPIES MANUALS
 

MASSATGE TERAPÈUTIC - 60 '- 89 €
Massatge personalitzat

MASSATGE LOCALITZAT - 30 '- 49 €
Massatge local personalitzat

RITUAL DE LA FUSTA - 50 '- 109 €
Maderoterapia corporal per donar forma a la
silueta, minimitzar la retenció de líquids o tractar
el greix localitzat

MASSATGE ZEN - 40 '- 57 €
Massatge de cervicals, crani i facial

REFLEXOTERÀPIA PODAL - 40 '- 65 €
Massatge en punts reflexos dels peus.

NUAT THAI - 65 '- 115 €
Estiraments i pressions. Aportació d'equilibri
energètic. (Hores convingudes)

SHIATSU - 65 '- 110 €
Digitopressió sobre els meridians tradicionals
japonesos. (Hores convingudes)

AURICULOTERÀPIA - 30 '- 55 €
Tractament en punts reflexos de les orelles
(Hores convingudes)

CURA CORPORAL

EXFOLIACIÓ IL·LUMINANT - 30'- 63 €
Exfoliació amb sal i hidratació corporal

EXFOLIACIÓ EXPRÉS (HAMMAM) - 20'-68€
Exfoliació profunda inspirada en el ''Savonnage '',
treballada en cabina humida 35º i contrast amb
aigua freda

SECRETS DE LA MAR - 50'- 103 €
Suau exfoliació, mascareta corporal purificant i
hidratació amb oli anticel·lulític

SECRETS DE LA TERRA - 50'- 103 €
Suau exfoliació, mascareta corporal tonificant i
hidratació amb oli revitalitzant

MENÚ SPA

Accés a la zona d'aigües
Clients allotjats a l 'Hostal - 90'- 23 €

Clients no allotjats a l 'Hostal - 90'- 33 €

El preu dels tractaments inclou una entrada de 60 minuts a l'circuit d'aigües, que pot gaudir abans o després del seu tractament o teràpia.

No es permet l'entrada a menors de 16 anys, excepte si realitzen una teràpia amb el consentiment del seu tutor. En aquest cas, només podran accedir a la

zona de teràpies. Preguem arribin 10 minuts abans de l'hora reservada. Consulteu a recepció nostres xecs regal, promocions i packs de tractaments

L'Spa té una política de cancel·lació de 24 hores. La cancel·lació d'una reserva amb antelació superior a 24 hores no implicarà cap cost per al client.

Una cancel·lació dins de les 24 hores abans de la cita o la no cancel·lació d'una reserva confirmada, suposarà el càrrec de el 100% de l'servei reservat

 


