
SPA ŪDENS PROCEDŪRAS ĶERMENIM & SEJAI  
 

 

 

 

Hidromasāžas veselības kapsula *30 minūtes    18.00 
Īsts ūdens piedzīvojums! Ārstnieciska ķermeņa procedūra SPA kapsulā, kuras laikā tiek 
nodrošināta daudzveidīgu fizikālo medicīnas metožu iedarbība vienlaicīgi: ūdens 

masāža; 360 grādu dušu sistēma; “Vichy” duša; tropu lietus; pēdu masāža; 

infrasarkanie viļņi; aromterapija; vibromasāža; krāsu terapija.  
Katrai no seansa laikā iekļautajām procedūrām ir atsevišķa, būtiska nozīme uz cilvēka 

ķermeni. Infrasarkanie viļņi, jeb stari, izsilda  zemādas slāņus panākot maksimālu toksīnu 

izvadīšanu no ķermeņa. Vibromasāža atbrīvo visdziļākos muskuļus, sniedzot ķermenim 
maksimālu relaksāciju. Pēdu masāža palielina organisma imunitātes spējas, veicina 

laimes hormonu izdalīšanos. Dušu sistēma “Scotishy”, jeb kontrastu duša, palīdz 

samazināt celulītu un reducē tūsku. Tropu lietus uzlabo asinsriti, sistemātiski iedarbojoties 
uz noteiktiem punktiem ķermenī. Krāsu un aromaterapija nodrošina ķermeņa un prāta 

maksimālu relaksāciju 

Procedūras rezultātā tiek mazinātas sāpes, reducēts liekais svars, izvadīti toksīni un 
šlakvielas, samazināta spriedze, uzlabota vispārējā labsajūta.  

PAPILDUS! SPA kapsula ir piemērota BAROJOŠĀM MĀMIŅĀM, cilvēkiem 

REHABILITĀCIJAS laikā, cilvēkiem, kuriem nepatīk KARSTUMS (nodrošināta nemitīga 
spirdzinoša, vēsa gaisma plūsma seansa laikā) 

*Kapsulā ir pieejamas 9 dažādas programmas, kuras katra pielāgota konkrētam 

mērķim 
 

Hidromasāžas veselības kapsula ar džakūzī *1 stunda  30.00 
 

Hidromasāžas veselības kapsula ar  CLINIQUE  

sejas ādas kopšanas kosmētiku *45 minūtes    35.00 
SPA seansa laikā papildus tiek veikta sejas ādu vitalizējoša un uzmundrinoša procedūra, 
kurā tiek izmantota amerikāņu sejas ādas kopšanas kosmētika – CLINIQUE. Procedūra  

sākas ar ādas attīrīšanu,tās turpinājumā tiek veikta viegla ādas eksfoliācija un manuāla 

masāža. Procedūras nobeigumā tiek uzklāts ādu atjaunojošs dienas krēms. 
*Piedāvājumā NAV iekļauta MASKA sejas ādai pēc procedūras!  

 

 Ķermeņa SPA procedūra hidromasāžas kapsulā  

ar ārstniecisko jūras aļģu kosmētiku *1,5 stunda   45.00  
Procedūra ir īpaši piemērota ķermeņa aprišu samazināšanai un celulīta reducēšanai. 

Procedūra sākas ar ķermeņa ādas attīrīšanu – tiek izmantota Francijā ražotā 
ārstniecisko aļģu kosmētika ALGOTHERM. Aļģu skrubis, kuru izmantojam, ir abrazīvs  un 

nodrošina izcilu ķermeņa ādas eksfoliāciju. Procedūras turpinājumā tiek veikta 

ķermeņa aplikācija. Procedūras rezultātā iegūtais efekts ir tūlītējs un ilgi noturīgs! 
Rekomendējamais procedūru skaits: 4 nedēļas, 1 reize nedēļā.  

  

 



VAKSĀCIJA  

 

 

 

 

 

 

Virslūpas vaksācija  *15 - 20 minūtes         5.00  

  

Roku vaksācija *30  minūtes       12.00  

  

Padušu vaksācija *20 minūtes         8.00   

 

Kāju vaksācija pilnā garumā *30 minūtes     24.00  

  

Dziļā bikini vaksācija *45 minūtes       21.00  
   

 

Bikini vaksācija (maliņas) *30 minūtes      16.00  

  

Zoda vaksācija *10 minūtes                    4.00  

  
 


