


ANNE SEMONIN
СПА ОБСТАНОВКА

Елегантната, удобна и уютна атмосфера на всеки Спа център 
Anne Semonin предлага привилегирована зона, ориентирана 

към красотата и комфорта.  Бутик хотел Кристъл Палас 
София Ви кани да откриете терапиите на Anne Semonin, 
създадени за клиенти търсещи услуги с изключително 

високо качество и ефективност.  Потопете се в спокойния 
свят на Anne Semonin, преоткриите своите усещания и 

изплувайте отново в реалността отпочинали, презаредени и 
сияещи. 

ANNE SEMONIN
SPA AMBIANCE
In an elegant, soft, and cosy atmosphere, the Anne 

Semonin Spa offers a privileged area dedicated to beauty 
and wellbeing. Boutique Hotel Crystal Palace invites you 

to discover the Anne Semonin treatment and massage 
collection, created for clientele seeking efficiency 

andabsolute high quality service. Immerse yourself into 
the tranquil world of Anne Semonin, rediscover your 

senses and emerge relaxed, recharged and glowing.



Опитът ANNE SEMONIN
"Защото всяка кожа е уникална", всяка програма Anne Semonin се адаптира, като 

започва с персонално интервю и диагностика на кожата. Вашият бюти терапевт ще 
създаде специално за Вас индивидуална "рецепта за красота", според нуждите на 

Вашата кожа в настоящия момент и според собствения Ви начин на живот. 
Колекцията от терапии на Anne Semonin изкусно съчетава ароматни етерични 

масла, микро елементи и морски съставки с класически френски похват и 
холистичен подход при третиране на индивидуалните нужди на Вашата кожа и 

тяло. Терапиите на  Anne Semonin се създават "по мярка" на всеки клиент и не само 
ревитализират кожата, но също енергизират и балансират ума и духа, осигуряват 
пълна релаксация.  След края на Вашето Спа преживяване, базовият режим Anne 

Semonin е внимателно определен. В него терапевтът ще препоръча как да се 
адаптират продуктите така, че да се създаде перфектното за Вас съчетание и да се 

постигне оптимален ефект. Това предписание може да послужи за основа на 
Вашата ежедневна домашна грижа.  

L’EXPÉRIENCE ANNE SEMONIN
“Because each skin is unique”, every Anne Semonin programme is customized and starts 
with a personal interview and a diagnosis of your skin. Your beauty therapist will create 
your own “beauty prescription”, depending on the needs of your skin at that time, and 
your lifestyle. The Anne Semonin treatment collection combines an ingenious blend of 
aromatic essential oils, trace elements and marine ingredients with the classic French 
touch and a holistic approach to treating the individual needs of your body and skin. 

Anne Semonin treatments are designed to be “tailor made” and will not only revitalize 
the skin, but energize and balance the mind and spirit, providing total relaxation.  After 
your spa experience, a simple Anne Semonin regime is carefully prescribed, in which the 

therapist will recommend how to customize products to create perfect blends for 
optimum efficiency. This can then be carried out at home on a daily basis.



 Колекция за лице с 
върхова резултатност

Открийте тази уникална колекция от адаптирани терапии, които съчетават 
елегантната френска грижа за кожата с резултатност, постигната, чрез метода 
"създадени по мярка", преобразяващи и ре-скулптуриращи овала на лицето.
Всяка терапия за лице включва ексклузивен Anne Semonin енергиен лимфо-

дренажен масаж, създаден за нежно освобождаване на токсините от дермалните 
слоеве, чрез повишаване притока на кръв и гарантиращ сияйно излъчване. 

Комбинирайки този професионален масаж с класически съставки и холистичен 
подход, всяка терапия Anne Semonin се създава и адаптира специално за Вас.

ULTIMATE FACIAL
COLLECTION

Encounter this unique collection of facial therapies that combines elegant French 
skincare with results driven, made to measure therapies which transform and re-

sculpt your face contour. Every facial includes an exclusive Anne Semonin lymphatic 
massage, designed to gently release toxins from the dermal tissues, increasing blood 
flow resulting in radiant skin. Fusing this specialist massage, classic ingredients and 
a holistic approach, each Anne Semonin facial is a tailored experience, just for you.

ОЛИГО ЗАЩИТА 
55 мин. 75 лв.

Детокс, баланс и превенция против повяхвяне на кожата 
С опитимална анти-оксидантна защита, тази терапия мигновено 

хидратира, балансира и повишава доставянето на  кислород в клетките.  
Използвайки ексклузивната Олиго линия от продукти с високоефективна 

формула, комбинираща активни съставки, като морски алги и хлорела, 
осигурява чиста кожа, напълно защитена от влиянието на градската среда. 

Перфектна терапия за детокс и пречистване. 

OLIGO SKIN PROTECT 
55min 75 lv.

Detoxifying, balancing, age preventing 
The ultimate in anti-oxidant defence, this treatment instantly hydrates and 
balances, boosting oxygenation to the skin cells. Using the exclusive Oligo 

range of products, an advanced formula combining dynamic ingredients such 
as algae and chlorella, ensures a clear skin, thoroughly protected from urban 

environmental aggressors.



УСПОКОЯВАЩ КОЖАТА 
СПАСИТЕЛ 55 мин  75 лв.

Успокоява, хидратира, възстановява 
Тайната за облекчаване дори на най-деликатната 

кожа е във финото смесване на минерали и 
есенции. Кожата се подготвя, посредством нежно 

почистване и ексфолиране преди да усети 
насладата от апликацията на луксозната крем 

маска. Формулата на обилно нанесените 
водорасли и каолинова глина изглажда, 

успокоява и подхранва кожата, разкривайки 
нейния перфектен тен.  

ЗАЩИТА ОТ ВЪЗРАСТТА 
55 мин  75 лв. 

Подмладява, стяга и тонизира 

Редефинира възрастта на кожата. Следите 
на времето се разтапят заедно с етеричните 
масла и минералите, поети от кожата, чрез 
нежния масаж за подобряване на нейния 

тонус и еластичност. Екстрактите за зряла 
кожа от мексикански див ямс и пшеничен 

зародиш осигуряват оптимална защита 
срещу въздействието на околната среда и 

поддържат младежко сияние чак до 
клетъчно ниво.      

SOOTHING SKIN SAVIOUR
55 min  75 lv.

AGE DEFEND
55min  75 lv.

Calming, hydrating, restoring

The secret to soothing even the most delicate skin 
lies in the exquisite blending of minerals and 

essential essences. Skin is prepared with gentle 
cleansing and exfoliation before delighting in the 

application of luxurious cream mask. The generous 
application of the algae and kaolin clay formula 

smoothes and nourishes skin revealing a perfectly 
calm and soothed complexion.

Anti-ageing, firming, toning
Redefine how the skin ages with the 

quintessential regenerating facial therapy. 
Signs of aging dissolve as essential oils and 
minerals are gently massaged into the skin 

improving tone and elasticity. Maturing skins 
Extracts of Mexican Wild Yam and rice 

provide ultimate defence against environment 
and maintaining a youthful radiance all the 

way to a cellular level.



 КОЛЕКЦИЯ ЗА БРЕМЕННИ
PREGNANCY COLLECTION

Разкошна колекция от терапии, внимателно подбрани, за да отговорят на 
специфични нужди на тялото по време на най-специалния период от живота на 

всяка жена. 
A sumptuous collection of treatments carefully selected to address specific needs and 

revealing a natural glow, each treatment is a truly individual journey.

СИЯНИЕ ЗА БЪДЕЩИ МАЙКИ
 1ч 25мин   95 лв.

Наслада, обновяване, блясък 
Поглезете своето тяло по време на този 

прекрасен период със специално създадената 
терапия за третиране на мускулните болки, 

редуциране на течностите в организма и 
пълно обновяване на лицето и тялото. 

Специалният масаж за бременни и 
адаптираната терапия за лице, комбинирани 
в едно безпроблемно удоволствие, отнасят 
далече умората и разкриват Вашето сияещо 

"Аз".  

GLOWING MOTHER-TO-BE
1h 25min   95 lv.

Pampering, rejuvenating, radiance
Nurture your body at this precious time with a 

specially designed therapy to treat muscle 
aches, reduce fluid and imbue total 

rejuvenation of the face and body. The 
pregnancy specific massage and tailored facial 

combine into one seamless pleasure melting 
away fatigue and revealing a radiant you.

БЛАЖЕНСТВО ЗА БРЕМЕННИ 
55мин   85 лв.

Подхранване, хидратация, свежест 
Глезеща терапия за възстановяване 

свежестта на лицето, благодарение на 
внимателно подбрани техники и 

адаптирани маски и серуми, напълно 
съобразени с деликатния период, в който 
се намирате. Насладете са на пълен релакс 
и облекчение, за които тялото и кожата Ви 

мечтаят! 

BABY BLISS PREGNANCY FACIAL
55min   85 lv.

Nourishing, soothing, hydrating
Glamor therapy that restore freshness to the 
face, thanks to carefully selected techniques 

and adapted masks and serums, fully tailored 
to the delicate period you are in. Enjoy the 

full relaxation and relief that your body and 
skin dream for!



Стартира с обновяваща ексфолиация на цялото тяло с гроздови 
семки и масла, последвана от подхранващ и подмладяващ 

бодирепинг с дълбоко хидратираща маска от червено грозде, 
обгръщаща тялото Ви с облак от блаженство. Продължава с 

чудесния релаксиращ и ревитализиращ масаж с лапи, изпълнени с 
най-доброто от силата на червеното грозде. Тази древна масажна 

техника е обогатена с рефлексотерапия на ходила и длани, като и с 
масаж на лице и скалп. За да направим Вашето Спа изживяване 

съвършено, на Ваше разположение са сауна, парна баня и джакузи. 
Очаква Ви и плато с плодове и вода, а като финално докосване, 

изберете чаша вино по избор за перфектен завършек на това 
несравнимо винено приключение... 

КОЛЕКЦИЯ ВИНОТЕРАПИЯ
OENOTHERAPY COLLECTION

ЕКСКЛУЗИВЕН ПАКЕТ "ВИНЕНО ИЗКУШЕНИЕ" 
120 мин   159 лв.

Оптимално винотерапевтично изживяване 
Въплъщение на цялата колекция от винотерапии на Anne Semonin, събрани в 

този максимално обгрижващ ритуал, създаден специално за гостите на 
Кристъл Палас София!

EXCLUSIVE WINE TEMPTATION PACKAG 
120 min   159 lv.

The Ultimate Oenotherapy Experience
The epitome of the Anne Semonin Oenotherapy Collection, this exclusive ritual is 

specially created for the guests of Crystal Palace Hotel Sofia!

This pampering body rejuvenation will regenerate the skin to its best.
An invigorating body scrub is followed by a nourishing and anti-ageing

body mask while you drift away with a wonderfully soothing scalp
massage… A revisited ancient massage technique based on linen 

pumices, filled with all the goodness of powerful grape seeds, natural 
grape essences and aromatic essential oils. Through a combination of 
heat, pressure and the effects of the red grape and essential oils, this 

gentle massage induces a profound state of physical and mental 
relaxation helps to banish tension and ease muscles for a unique 

massage experience. Relaxation area - sauna and steam bath, mineral 
water and plateau with seasonal fruits are at your disposal.

As a final touch, choose a glass of wine, the perfect ending to a wine
experience like no other…



КОЛЕКЦИЯ ЗА МЪЖЕ
GENTLEMAN’S COLLECTION 

ОЛИГО ЗАЩИТА  
55мин   85 лв.

Почиства, подхранва, за перфектна кожа 
Тази терапия използва последните експертни 

постижения в анти-оксидантната защита, за да 
предпази кожата от вредното въздействие на 
околната среда. Продукти, богати на хлорела, 

прочистват и ексфолират кожата, а 
допълнителната коригираща маска насища 
клетките с най-необходимите хранителни 

вещества. 

ESSENTIAL OLIGO DEFENCE
55min  85 lv.

Cleansing, nourishing, skin perfecting 
Defending the skin against environmental 

elements, this treatment uses the ultimate in anti-
oxidant expertise. Products rich in chlorella 

cleanse and exfoliate the skin and the addition of 
a corrective mask injects the cells with a much 

needed boost of nutrients.

РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА ГРЪБ, ЛИЦЕ 
И СКАЛП   55мин   85 лв.

Анти-стрес, изравнява тена, презарежда 
Започва с релаксираща терапия за гръб, а 

тялото и ума незабавно се освобождават от 
стреса. Уникалната процедура  за лице е 

насочена към специфичните нужди на кожата, 
за да я възстановят и подхранят, а скалп 

масажът отстранява напрежението и 
витализира.

BACK, FACE AND SCALP 
REVITALIZER 55min  85 lv.

Distressing, equalising, recharging
Beginning with a relaxing back therapy, body and 
mind are immediately destressed. A unique facial 

treats the skins specific needs as the scalp is 
massaged unravelling tensions and leaving the 

skin exuding health.



ANNE SEMONIN 

ПОДАРЪЧНИ ВАУЧЕРИ

 За да подарите едно незабравимо Anne Semonin 
преживяване на избран от Вас човек!

За Ваше удобство, Anne Semonin ваучери можете да 
поръчате по телефона и те ще бъдат изпратени на адрес 

още същия ден.  

ANNE SEMONIN 

GIFT CERTIFICATES
Think of the Anne Semonin gift vouchers to offer an

unforgettable Anne Semonin experience to the
person of your choice!

For your convenience, Anne Semonin gift vouchers
may be ordered by phone and will be dispatched the same 

day.






