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СПА
център
Добре дошли в свят на разнообразни усещания! 
Разположен в сърцето на Пирин планина, заобиколен 
от красива природа, кристално чист въздух, СПА център 
ХАРМОНИ е място за отдих и почивка, място където 
може да се насладите на луксозни СПА ритуали, авторски 
масажи и лечебните свойства на минерална вода.



Масаж на цяло тяло

Лек, повърхностен масаж, прилага се за цялостно 
релаксиране и подобряване на кръвообращението.

50 мин.
75 лв.

Дълбок масаж, работи се в зоните с проблеми, включва 
техники от източен, класически, спортен масаж, както и 
кинезитерапията. Силов и загряващ.

Дълбокотъканен масаж 50 мин.
100 лв.

Премахва натрупана умора и подобрява кръвообращението 
в областта на гърба.

Масаж на гърба 30 мин.
50 лв.

Масажи



Авторски
масажи



Релаксиращ арабски лукс
РЕЛАКСИРАЩ (арабски оазис)

Луксозният масаж комбинира различни изключителни 
техники, вдъхновени от огромното разнообразие от култури в 
Арабските страни, за предизвикване на дълбоко състояние на 
релаксация и уелнес – от главата до петите. Насладете се на 
магическата текстура на масажния балсам с малахит, докато 
той обгръща кожата ви и постига невероятно усещане за 
релаксация и мускулно облекчение.

60 мин.
85 лв.

Успокояващ масаж, който комбинира лицева рефлексология и 
различни древни техники за тялото ви с променливи интензитети, 
от среден до много лек. Насладете се на релаксиращите свойства 
на канабиса, облекчете напрежението и събудете най-дълбоките 
си чувства, за да се свържете отново с корените си.

Релаксация в епохата на сънуването
БАЛАНСИРАЩ (индийски корени)

60 мин.
85 лв.

Вдъхновена от Средиземноморието, тази терапия е кръстопът 
между Изтока и Запада, съчетавайки шведски и турски 
масажни техники. Потопете се в луксозна атмосфера, докато 
топлото масло се разтапя в кожата ви с изящен портокалов 
аромат. Открийте истинското изкуство на отпускане на тялото.

Освобождаваща де-тенс терапия
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
(средиземноморски произход)

60 мин.
90 лв.



Ексфолиращ
ритуал за тяло
Точно както диамантът има нужда от полиране, за да се разкрие 
красотата му, нашата кожа има нужда да бъде пречиствана. От 
нежното подхранване на най-деликатното авокадо и сусам до 
мощта на най-устойчивите термални соли, налице е бижу от 
природата за обновяване и ревитализиране на всеки тип кожа. 
Свържете се отново с кадифената мекота на кожата си.



Пилинг с активен въглен
СИЛЕН ПИЛИНГ

Освободете се от токсините с тази терапия на базата на 
органична кал, активен въглен и вулканичен пясък, която 
пречиства, изглажда и интензивно реминерализира кожата. 
Предназначен за хора, които живеят в градска среда и се нуждаят 
от допълнителна детоксикация за гладка, равномерна кожа.

30 мин.
42 лв.

Антиоксидантна и обновяваща процедура, благодарение на 
богатите на витамини свойства на портокал и кайсия. Разкрийте 
истинския блясък на кожата си с този ревитализиращ изискан 
аромат. Идеален за всички типове кожа.

Кремообразен пилинг с портокал и кайсия
СРЕДНО СИЛЕН ПИЛИНГ

30 мин.
42 лв.

Почувствайте как кремообразността на авокадото обгръща 
цялото ви тяло с подхранване, нежност и мекота. Деликатна 
ексфолираща терапия със сусамови частици, които нежно 
разтварят мъртвите клетки. Особено подходящ за фина и 
чувствителна кожа със склонност към изсушаване.

Пилинг масло със сусам и авокадо
НЕЖЕН ПИЛИНГ

30 мин.
42 лв.



Ритуали за тяло за
пълно удовлетворение
Изживейте възвишен ритуал за тяло, за да поглезите сетивата 
си. Започнете с уникален, специално създаден ексфолиант, за да 
обновите и подготвите кожата си. Продължете с необикновена 
обвивка, която подхранва кожата ви със съставки, съобразени с 
вас, и завършете с релаксиращ масаж.



Реминерализиращите и силно стягащи свойства на екстракта 
от хематит и органичната кал обгръщат кожата ви, оставяйки 
я копринена и стегната, готова да приеме масажа, който 
завършва този ритуал. Създаден за кожа, която има нужда от 
допълнителна хидратация.

Реминерализиращ ритуал
ХИДРАТИРАЩ И СТЯГАЩ
пилинг + обвивка с хематит + масаж

90 мин.
129 лв.

Тази нежна обвивка със сапфирени частици е сладка 
ласка на природата, която вдъхва блясък и енергия, 
дълбоко ревитализира и оставя тялото готово за наистина 
релаксираща процедура. Идеален за кожа, нуждаеща се от 
дълбоко обновяване.

Енергизиращ ритуал 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЕТО
пилинг + сапфирена обвивка + масаж

90 мин.
129 лв.

Ориенталски пилинг с кесе е процедура включваща 
ексфолиация на тялото, която стимулира и подобрява 
кръвообращението. Пенен масаж за гладък и по-здрав вид 
на кожата, последван от класически масаж, премахващ 
напрежението и стреса с релаксиращо въздействие.

Ориенталски пилинг с кесе 90 мин.
140 лв.



Антицелулитни
терапии



Slim Drone
ОТСЛАБВАЩА АНТИЦЕЛУЛИТНА ПРОГРАМА

Отслабваща процедура – подходяща е за твърд целулит, 
„стопяване“ на мазнини, освобождаване от „портокаловата 
кожа“. Отслабващата процедура съдържа антицелулитен 
дрон, екстракт от артишок, който ефективно дренира и 
освобождава от токсините, кофеин и деривати 5% + карнитин 
3%, които „стопяват“ излишните мазнини от контура на тялото.

*ПАКЕТ ОТ 6
  ПРОЦЕДУРИ
  480 лв.

60 мин.
90 лв.

*ПАКЕТ ОТ 10
  ПРОЦЕДУРИ
  700 лв.

Антицелулитният масаж е традиционна процедура за 
третиране на проблемни зони. Целта му е разграждане 
на мастните натрупвания и изхвърляне на токсините чрез 
стимулиране на кръвния поток.

Антицелулитен масаж 40 мин.
80 лв.

Стимулира лимфотока и подобрява циркулацията на кръвта.

Лимфодренаж 40 мин.
70 лв.



Козметични
процедури



Хидратация с хиалуронова киселина 
POWER HYALURONIC

Водата е основна за нашето тяло и затова е толкова важна и 
за кожата ни. Когато липсват минимални нива на хидратация, 
кожата има груб, сивкав, изпънат вид с тенденция към лющене. 
Нашата силно овлажняваща терапия връща благосъстоянието 
на богато балансирана, мека, свежа и видимо хидратирана кожа, 
възстановявайки вашия комфорт.

60 мин.
80 лв.

Хидратираща терапия за суха и дехидратирана мъжка 
кожа, която пречиства и овлажнява кожата в дълбочина и  
предотвратява нараняването на кожата от непредвидени 
промени в нивата на хидратация.

Хидратираща терапия за мъже
SKEYNDOR MEN

60 мин.
80 лв.

Специфичен масаж на лице, който включва 
дренажни и поглаждащи техники на работа, които 
стимулират производството на колаген и активират 
кръвообращението и изхвърлянето на токсините. 
Процедурата завършва с маска според типа кожа.

Масаж на лице 50 мин.
60 лв.



CORRECTIVE е неинвазивно решение за всички проблеми 
свързани с процесите на стареене, а именно загубата на обем 
и плътност на кожата, отпускане, мимически и дълбоки бръчки. 
Новата терапия съчетава най-успешните методи за неинвазивно 
третиране на засегнатите от процесите на стареене участъци, 
а именно ПИЛИНГ (изглаждане на повърхността на кожата 
и подобряване на нейната структура), ИЗПЪЛВАНЕ (филър 
действие на местата с видими бръчки) и СТЯГАНЕ (повишаване 
на плътността на кожата и нейния тугор).

Програма за изглаждане на бръчките
CORRECTIVE

60 мин.
120 лв.



Фитнес
център
Модерен фитнес център с 
високотехнологично оборудване, който 
отговаря на най-високите стандарти и 
работи за вас 24 часа в денонощието.



 

ул. "Шинова ела" 18, Банско, България
+359 887 744 262
+359 889 478 707
reservations@saintivanrilski.com
www.saintivanrilski.com


