SPA CENTRO KAINORAŠTIS
Kosmetinės veido procedūros su ANNA LOTAN kosmetika
Bazinė veido odos priežiūros procedūra

26 - 35 €

Dvigubo drėkinimo procedūra BARBADOS

29 €

Veido procedūra su kalogenine kauke (pagal odos tipą)

38 €

Maitinanti procedūra „Liquid Gold“ („Aukso lašai“)

32 €

Veido valymas

29 €

Veido kaukės
AZOVIT (gydomoji)

12 €

AZOVIT + ALGINAT (gydomoji + drėkinamoji)

13 €

ALOE + BARBADOS (drėkinamoji)

12 €

MYRTLE (raminamoji + drėkinamoji)

12 €

Jauninanti jūros dumblių kaukė veidui, kaklui SPIRULINA

15 €

Jauninanti jūros dumblių kaukė veidui, kaklui, dekolte SPIRULINA

17 €

Vitaminizuojanti jūros dumblių kaukė veidui, kaklui su Vakarų Indijos vyšniomis

15 €

Vitaminizuojanti jūros dumblių kaukė veidui, kaklui, dekolte su Vakarų Indijos
vyšniomis

17 €

Maitinanti jūros dumblių kaukė veidui, kaklui su arbatmedžio aliejumi ir
rausvaisiais moliais

15 €

Maitinanti jūros dumblių kaukė veidui, kaklui, dekolte su arbatmedžio aliejumi ir
rausvaisiais moliais

17 €

Kosmetinės veido procedūros su GUINOT kosmetika
Valanti - drėkinanti procedūra HYDRADERMIE (veidui ir kaklui)

51 €

Valanti - drėkinanti procedūra HYDRADERMIE (veidui, kaklui ir dekoltė,
naudojant serumus)

81 €

Drėkinanti - stangrinanti procedūra HYDRADERMIE LIFT (veidui, kaklui ir
dekoltė, naudojant serumus)

81 €

Drėkinanti - stangrinanti procedūra HYDRADERMIE EYE (akių sričiai)

35 €

Valanti - drėkinanti - stangrinanti procedūra HYDRADERMIE LIFT DELUX

110 €

Aromatinė - gražinanti - atpalaiduojanti procedūra AROMATIC

51 €

Stangrinamoji – skaistinamoji veido procedūra LIFTOSOME

60 €

Akių kontūro procedūra EYE LOGIC (raukšlės, paburkimas, patamsėję paakiai)

55 €

Antakių korekcija
Antakių korekcija

3–5 €

Cheminis antakių arba blakstienų dažymas

8€

Mezoterapija MESO-PEN automatine adatine sistema
Procedūros eiga: valymas, šveitimas, mikro odos subadymas, mezoterapinių produktų suvedimas: kaukė,
kremo įmasažavimas
Akių sritis

50 min.

35 €

Veidui (su kaklo sritimi)

1val. 15 min. - 1val. 55 min.

53 €

Dekoltė

55 min.

44 €

Pilvo sritis (liekninimas)

45 min.

47 €

Pilvo sritis (stangrinimas, strijos)

30– 45 min.

44 €

Šlaunys

1 val.

41 €

Šlaunys ir pilvas

1 val. 45 min.

73 €

Sėdmenys

45 min.

38 €

Šlaunys ir sėdmenys (celiulitas, riebalinio audinio
mažinimas)

1 val. 45 min.

70 €

Šlaunys ir sėdmenys (strijos, odos suglebimas)

1 val. 45 min.

70 €

Plaukų šalinimas (depiliacija) cukrumi

Nuo - Iki

Veido srities

9 – 12 €

Pažastų

15 – 20 €

Bikinio zona

32 – 35 €

Kojų/ Blauzdų

35 – 41 €

Plaukų šalinimas (depiliacija) vašku

Nuo - Iki
6–9€

Veido srities
Rankų

13 – 18 €

Pažastų

9 – 12 €

Kojų/ Blauzdų

29 - 35 €/ 18 – 23 €
15 – 23 €

Bikinio zona
Parafino terapija
Parafino vonelės plaštakoms/ pėdoms

8 – 12 €

Negyvosios jūros vandens procedūros
Negyvosios jūros vandens vonia

30 min.

21 €

Viso kūno įvyniojimas su Negyvosios jūros purvu

45 min.

44 €

Negyvosios jūros vandens vonios abonementai

3 kartai

51 €

Kūno silueto formavimo procedūros
DRAINNING Infiltrated Cellulite
Drenuojamoji procedūra įsisenėjusiam celiulitui su OSMOSU
- mažina skysčių perteklių;
- skatina toksinų pašalinimą;
- atkuria elastingumą ir užtikrina drėkinimą;

1val. 30 min.

52 €

SLIMMING abdomen, thighs, buttocks
Liekninamoji procedūra pilvui, šlaunims ir sėdmenims su dvejopo
poveikio ULTRA SOUND LIKE kompleksu:
- mažina apimtis;
- tonizuoja;

1val. 30 min.

52 €

Atstatomoji anticeliulitinė procedūra:
- Kūno šveitimas;
- Viso kūno įvyniojimas su taukmedžio sviestu;
- Aliejaus įmasažavimas;

1 val. 30 min.

48 €

Anticeliulitiniai Cello gelio įvyniojimai:
-Ypač stiprus;
-Stiprus;
-Vidutinio stiprumo;
-Švelnus;

1 val. 15 min.

34 €
31 €
28 €
25 €

Pirties kompleksas
Pirties kompleksas: -turkiška garinė pirtis; -sūkurinė vonia;

1val.

6€

Pirties komleksas “Privatu”:
-turkiška garinė pirtis; -sūkurinė vonia;

1val.

29 €

Kūno įtemimas maitinančiu kremu

10-15 min.

12 €

Maitinanti kūno kaukė su taukmedžio sviestu
(atstato, drėkina, suteikia elastingumo)

30 min.

22 €

Kūno šveitimas

30 min.

23 €

Kūno šveitimas su ekologiška, augaline „Lufa“ kempinėle

35 min.

20 €

Drėkinamoji kaukė rankoms

20 min.

8€

Pieno vonelė kojų pėdoms

30 min.

8€

Masažinė vonelė kojų pėdoms

20 min.

6€

Soliariumas

1min.

0,45 €

Šiaurietiškas ėjimas su lazdomis

1 val.

2,5 €

Veido masažas

30 min.

19 €

Indiškas galvos masažas

45 min.

35 €

Masažas karštais akmenimis

1 val.

35 €

Viso kūno masažas
(klasikinis, aromaterapinis, atpalaiduojantis, anticeliulitinis)

1 val.

38 €

Kojų - sėdmenų masažas (limfodrenažinis; taurėmis)

45 min.

28 €

Limfodrenažinis masažas su Ąžuolo lazdelėmis

40 min.

29 €

Atpalaiduojantis viso kūno masažas

45 min.

28 €

Viso kūno masažas (atpalaiduojantis)

30 min.

21 €

Pilvo - sėdmenų anticeliulitinis

30 min.

22 €

Nugaros masažas (medaus; taurėmis)

30 min.

19 €

Ajurvedinis Keralos nugaros masažas

30 min.

20 €

Klasikinis masažas (atskirų kūno dalių: kaklo–galvos; nugaros;
rankų; kojų; pėdų)

20 min. / 30 min.

Masažas vaikams (nuo 4 m amžiaus)

30 min.

Kitos procedūros / paslaugos

SPA masažai

13 € / 19 €
18 €

Masažai su pintomis (žolelių ryšulėliais) (levandų, citrininio čiobrelio, prieskonių - pasirinktinai)
Veido masažas

30 min.

23 €

Viso kūno masažas

1 val.

41 €

Viso kūno masažas

30 min.

26 €

Nugaros masažas

30 min.

23 €

Viso kūno masažas (su aliejumi)

45 min.

41 €

3 kartų masažų abonementai

30 min./ 1 val.

48 – 96 €

SPA programos (nuolaidos netaikomos)
Šokoladinė pasaka
- viso kūno šveitimas kavos ir šokolado pilingu;
- šokoladinė kūno kaukė;

1 val.

34 €

Aksominė oda
- negyvosios jūros vandens vonia;
- aromatinis kūno šveitimas;

1val.

34 €

Ąžuolas(Lietuviškas SPA ritualas)
- viso kūno šveitimas;
- limfodrenažinis masažas su Ąžuolo lazdelėmis (40 min.);

1val. 30 min.

44 €

1val. 15 min.

44 €

1val. 20 min.

53 €

1val. 30 min.

61 €

2val.

70 €

3 val.

67 €

Aromatinis rūkas
- negyvosios jūros vandens vonia;
- kūno šveitimas;
- kremo įmasažavimas;
Gelmių galia
- kūno šveitimas;
- negyvosios jūros purvo kaukė;
Tropikų malonumas
- kūno šveitimas tropinių vaisių druska-putomis;
- jauninanti tropinių vaisių kūno kaukė;
- tropinių vaisių kūno kremo įmasažavimas;
Miegančioji gražuolė
- negyvosios jūros vandens vonia;
- negyvosios jūros purvo kaukė;
- atpalaiduojantis masažas (1val.);
Cezaris ir Kleopatra
- pirties kompleksas; negyvosios jūros vandens vonia;
- kūno šveitimas;
- atpalaiduojantis masažas(1val.);

Viešbutis „Pušynas“, SPA centras
Taikos g. 6, LT-66119 Druskininkai

tel. 8-313 60523
mob.tel. 8-699 11620

info@pusynas.lt
www.pusynas.lt/spa

