
 
  

 

APARĀTU PROCEDŪRAS ĶERMENIM 
 
Limfodrenāžas procedūra *30 min    1x     12.00  
         10x     80.00 

Pilna ķermeņa limfodrenāžas procedūra. Paredzēta asinsrites un limfas plūsmas 

uzlabošanai. Lieliska tūskas samazināšanai, vielmaiņas aktivizēšanai un celulīta 
reducēšanai. Procedūra nodrošina liekā šķidruma izdalīšanos no organisma, stiprina 

saistaudus un tonizē ādu, mazina nogurumu, sniedz ķermeņa relaksāciju 
 

Ķermeņa problēmu zonu elektrostimulācija *30 minūtes        20.00  

Procedūra ir piemērota konkrētu ķermeņa zonu uzlabošanai. Elektrostimulācija 

iedarbojas uz atslābušajiem audiem (pēc traumām, sasitumiem, operācijām) veicinot 
šūnu reģenerāciju, nostiprinot ādas tonusu, sašķeļot liekos taukus. Efektīvs līdzeklis aktīva 

dzīvesveida piekritējiem, lai palielinātu ķermeņa muskulatūras tonusu! 
 

Vakuuma procedūra *30 minūtes          25.00  
Efektīva, apkārtmēru samazinoša ķermeņa procedūra, kuras mērķis ir figūras 

pilnveidošana. Procedūras laikā problēmzonas uzlabošanai tiek izmantota spēcīga 
vakuuma masāža.  Svarīgi! Pēc procedūras iespējams apsārtums !  

 

Ķermeņa problēmzonas kavitācija *30 minūtes               25.00  
Procedūra ir piemērota svara samazināšanai, celulīta reducēšanai un lieko tauku 

likvidēšanai. Procedūras rezultātā tiek veicināta tauku izvadīšana no organisma, 

palielināta skābekļa pieplūde šūnām, uzlabota vielmaiņa – vienlaikus formējot ķermeni 
un palielinot ādas elastību.  

 

Presotterapijas seanss ar ķermeņa ietīšanu  *45 minūtes      28.00  
Efektīva aparāta procedūra, kas piemērota celulīta reducēšanai, 1 vai 2 pakāpes 

varikozo vēnu un ķermeņa masas mazināšanai. Procedūrā tiek izmantota ārstniecisko 

aļģu aplikācija! 
 

 

Ķermeņa presotterapija  ar elektrostimulāciju *45 minūtes      28.00 
Procedūras sākumā uz problemātiskajām zonām tiem izvietoti elektrodi, starp kuriem 

noris mainīgā strāvas virzība, sekmējot muskuļu saraušanos. Vienlaikus VISS ķermenis tiek 

ievietots presotterapijas aparātā, tādejādi nodrošinot maksimālu šlakvielu izdalīšanos 
un limfodrenāžas uzlabošanos.  

 
 

 

 
 



 

 

 

 

RELAKSĀCIJAS PROCEDŪRAS ĶERMENIM  

 

Muguras masāža *30 minūtes       20.00 
Masāža muguras sāpju un saspringuma reducēšanai tiem, kuri vienmēr ir steigā! Īsts 

labsajūtas garants!  

 

Māmiņām un grūtniecēm *1 stunda                 35.00  
Nomierinoša un ādu kopjoša procedūra jaunajām māmiņām un grūtniecēm. 

Procedūra sākas ar patīkamu pēdu masāžu, kam seko pilna kāju un saudzīga muguras 

masāža. Procedūras rezultātā tiek mazināta muskuļu spriedze, novērstas muguras un 
pleca sāpes. Procedūrā netiek izmantotas ēteriskās eļļas!  

 

Klasiskā ķermeņa masāža *45 minūtes     36.00 
Pilna ķermeņa klasiskā masāža, kas papildināta ar individuāli pielāgotu ēterisko eļļu 

kompleksu. Procedūra mieram!  
 

“Anti age” ķermeņa masāža ar silikona bankām *45 minūtes 45.00 
Procedūra, kura izcili piemērota celulīta un ādas problemātisko zonu apstrādei. Masāža 
tiek veikta ar īpašām, dažāda izmēra silikona bankām, kuras uz ķermeņa ādu iedarbojas 

ar vakuuma efektu. Procedūras laikā tiek stimulēta asinsrite, šķelti zemādas audi 

uzlabojot limfas cirkulāciju.  Papildus jāatzīmē, ka banku masāža ir īpaši piemērota sejas 
ovāla uzlabošanai.  

 

Karsto akmeņu masāža *60 minūtes     49.00 
 

Dziļi nomierinoša procedūra prātam un garam! Karsto akmeņu masāža jau izsenis ir 

zināma kā viena no senākajām austrumu relaksācijas metodēm. Miera un labsajūtas 
veicināšanai pirms procedūras piedāvājam izsildīt ķermeni mitrajā turku pirtī!  

Procedūras ilgums: 60 minūtes, masāžas ilgums: 45 minūtes 

 

Šokolādes pilna ķermeņa masāžas rituāls *75 minūtes  49.00  

Dabīgās šokolādes masāža īstam baudījumam!  

Garšīga un aromātiska procedūra, kuras laikā tiek veikta pilna ķermeņa masāža ar 
dabīgo tumšo šokolādi. Pēc masāžas ķermenis tiek ievīstīts sildošā aplikācijā, ļaujot 

šokolādei vēl pilnvērtīgāk un dziļāk iedarboties! Pēc procedūras ķermenis ir atbrīvots no 

stresa, tas ir uzmundrināts, prāts atbrīvots! *Pēc procedūras piedāvājam iespēju 
apmeklēt dušu!  

 

 
 

 

 



Kafijas & šokolādes ķermeņa masāžas rituāls *90 minūtes  65.00  

Pilna ķermeņa klasiskā masāža izmantojot BIOLOĢISKO kafijas skrubi un DABĪGO tumšo 

šokolādi!  Kafijas skrubja izmantošana procedūras laikā nodrošina maģisku labsajūtu, 

ļaujot  dabīgo pupiņu daļiņām piešķirt nedaudz abrazīvu masāžas pieskārienu.  
*Pēc procedūras piedāvājam iespēju apmeklēt dušu!  

 

Ķermeņa masāža un pīlings *90 minūtes     70.00  
Procedūra ķermeņa ādas attīrīšanai un nomierināšanai, kurā tiek izmantota 

profesionāla jūras aļģu ALGOTHERM  kosmētika. Procedūras rezultātā āda kļūst maiga 

un mitrināta, palielinās tās elastība.  
 

Jūras aļģu DETOX procedūra  *90 minūtes    75.00  

Īpaši piemērots cilvēkiem ar strauju un trauksmainu ikdienu. Procedūra sākas ar pilna 
ķermeņa ietīšanu aļģu ārstnieciskajā aplikācijā, kam seko procedūra īpašajā SPA 

kapsulā, kurā infrasarkano staru ietekmē tiek veikta ādas dziļāko slāņu izsildīšana 

vienlaikus norisinoties 3 dažādu veidu ūdens spiediena un krāsu terapijām. Procedūras 
noslēgumā tiek veikta saudzīgas sejas ādas attīrīšanas procedūra un uzklāta 

atdzīvinoša vitamīnu maska.  

 
 

ALGOTHERM relaksācijas ķermeņa procedūra *90 minūtes 80.00 
Ķermeņa procedūra harmonijai un mieram! Procedūrā iekļauts mitrās turku pirts 
apmeklējums, ķermeņa attīrīšana ar skrubi un nomierinoša  Algotherm pindu masāža!   

Pindu sastāvā ir sarkanā aļģe, kura ir bagāta ar taukskābēm un aminoskābēm. 

Procedūras rezultātā āda ir mitrināta, atjaunota un aizsargāta!  
 

 

Vitamīnu ķermeņa sildīšanas seanss *70 minūtes               80.00 
Procedūrā tiek izmantots īpašs vitamīnu kompleksa skrubis, kura sastāvā ir A, C, K,E 

vitamīni, kālijs, karotīns Q10 un sāls. Procedūra sākas ar ādas attīrīšanu, kam seko visa 

ķermeņa masāža ar dziedinošām ēteriskām eļļām (pēc izvēles- apelsīnu, eikalipta vai 
lavandas). Pilnai relaksācijai papildus tiks veikta tonizējoša banku masāža ādai ap 

acīm un galvas masāža. 

 

“NECESSE SPECIAL” ķermeņa rituāls *120 stundas   110.00 
 

Izveidota ar mīlestību! Dziļi mitrinoša un atbrīvojoša procedūra, kurā tiek izmantots 
vīnskābju ķermeņa pīlings un masāžas sviests. Absolūta relaksācija no pirkstiņiem līdz 

matu galiem! Parūpēsimies, lai gan ķermenis, gan gars būtu dziļi atbrīvots un 

atpūtināts!   
 

Rituāls stresa mazināšanai PĀRIM *90 minūtes    120.00  

Speciāli veidotā procedūra – rituāls toksīnu izvadīšanai ir izstrādāta tā, lai maksimāli īsā 
laikā no ķermeņa izvadītu sārņus un taukvielas. Procedūrā iekļauta mitrā turku pirts, SPA 

ūdens kapsulas apmeklējums, ķermeņa masāža ar individuāli pielāgotu ēterisko eļļu 

kompleksu. Pēc procedūras piedāvājam atslābinošu zaļās tējas atpūtas brīdi kopā!  
 

  


