§ MASSATGES GENERALS (50min):

§ TRACTAMENTS CORPORALS

Oasis
75€
Massatge relaxant per combatre l’ estrès i alliberar tensions
Aromaterapia
75€
Massatge energètic amb oli essencial de llimona o taronja o massatge relaxant a l’essència de
la lavanda
Massatge esportiu
75€
Massatge descontracturant, tonificant i anti-estrès
Massatge linfátic
75€
Massatge amb moviments molt lents i repetitius que afavoreixen la circulació de la limfa,
millorant així edemes, inflamacions y retencions de líquids.

§ MASSATGES LOCALS (30min)
Massatge crani-facial
Massatge crani-peus
Massatge esquena- cervicals
Massatge anti-cel·lulitis local
Reflexologia podal

50€
50€
50€
55€
50€

§ TRACTAMENTS FACIALS ALQUIMIA
Olis vegetals 100% naturals
Tractament facial anti-edat (60 min)
80€
Tractament que lluita contra els signes del envelliment mitjançant olis naturals
Tractament facial nutritiu/hidratant (60 min)
80€
Tractament para pells seques, aportant aigua i nutrients per una pell lluminosa, suau i llisa
Tractament facial oxigenant (60 min)
80€
Per a pells apagades i amb falta de vitalitat. Tractament per hidratar i regenerar la pell
Tractament “NU SKIN” anti-edat (rostre o cos)

MANICURA (60 min)
PEDICURA SPA (60min)

90€/sessió

45€
55€

Peeling amb sals del Mar Mort (30 min)
50€
Exfoliació corporal amb sals del Mar Mort i oli d’ametlles que regenerarà i hidratarà la pell. Les sals
actuen com revitalitzador, re-energitzant tornant al cos la seva frescor i vitalitat natural.
Embolcall d’algues (30 min)
55€
Embolcall d’algues, ideal per ajudar a eliminar grasses i toxines deixant la pell molt suau.
Embolcall de fang del Mar Mort (30 min)
55€
Amb l’embolcall corporal de fang del Mar Mort la pell s’oxigena, rejoveneix i es relaxa. Conegut per
les seves propietats curatives, es recomanable també per la artrosis, reumes, artritis...
Tractament cames lleugeres (60 min)
85€
Tractament per a cames pesades, amb retenció de líquids i/o mala circulació sanguínia. El tractament
inclou una exfoliació, embolcall, y massatge adaptat con gel efecte fred.
Tractament terapèutic contra el dolor (60 min)
95€
Exfoliació amb sals del Mar Mort i embolcall de fang del Mar Mort en la zona a tractar, i finalitzant amb
un massatge adaptat a la dolència.
Tractament reductor corporal (90 min)
115€
Tractament que depura y oxigena, a més d’activar el sistema limfàtic. Es realitza una exfoliació corporal,
un embolcall d’algues per depurar i modelar la silueta, finalitzant amb un massatge reductor en les
zones mes necessitades.

§ PACKS CORPORALS
Ritual Vistabella (90 min)
130€
El ritual comença amb un peeling amb sal del Mar mort que oxigenarà i netejarà amb profunditat la
pell per deixar pas a un embolcall de fang del Mar Mort amb olis essencials que regenerarà i purificarà
tot el cos com pocs tractaments ho fan. Finalment, un massatge amb oli d’ametlles et deixarà la pell de
seda.
Pack Oasis (120min)
160€
Tractament corporal i facial: comença amb una exfoliació amb sals del Mar Mort per donar pas a un
embolcall i finalitzar amb un massatge.
Pack Bronzejador (50min)
90€
Tractament ideal per preparar la pell per l’ exposició solar i prolongar y unificar el bronzejat. Comença
amb un peeling i finalitza amb un embolcall amb oli de pastanaga que nodrirà i embellirà la pell.
Argan Sensation (50min)
80€
Peeling i hidratació amb crema de argan que aportarà una hidratació optima la pell
Pack anti-cel·lulitic localitzat (60min)
95€
Tractament que activa el sistema limfàtic, millora l’elasticitat i combat la cel·lulitis. exfoliació i
embolcall d’algues, finalitzant amb un massatge anti-cel·lulitic localitzat.

