“Zure esentzia esnarazten dugu
larruazala zaintzetik abiatuta”
Masaje sentsitiboa
• 1 h. - 79€ •
Endorfiniko sentsoriala, serotoninaren
estimulatzaile. Masaje kaliforniarra
txokolatearekin eta almendra-olioarekin

Txokolatea 5 izar
• 90 min - 105€
Masaje sentsitiboa + gorputz esfoliazio
osoa

Chakra Stone Masage-a
• 135 min - 120€ •
Terapia Geotermala harrien botere
energetikoaren milaka urteko terapia bat
da. Tratamendu hau harrien indar naturala
eta Ayurveda masajearen emaitza sakonak
bateratzen dituen lan-metodoa da. Txakra
mineralek eta tenperatura jakin batean
berotutako laba-harriek lasaitasuna eta
ongizatea ematen dituzte.

Kerala (aurpegia eta buruko
larru-azala)
• 1 h. - 69€ •
Estresaren aurkako tratamendu
energetikoa, behatzekin eta behatzkoskorrekin ematen den masajea,
tentsioak askatzeko, eta berraktibatzeko
eta erlaxatzeko. Ayurvedan inspiratuta,
estresak eta jarrera okerrak aurpegian
eragindako kontrakzioak erlaxatzen
laguntzen du.
Azalaren oxigenazio sakona,
desintoxikatzailea eta estimulatzailea

Neuroerlaxatzailea
• 1 h. - 57€ •
Masaje sentsitibo harmonikoa,
mugimendu leun eta sakonak gorputzean.
Masaje klasikoan eta ekialdeko
medikuntzaren energia-printzipioetan
oinarritzen da.
Energia fisikoa, mentala eta emozionala
berrorekatzen ditu

Soap Dream-a
• 90 min. - 79€ •
Adinaren aurkako tratamendu
purifikatzailea, antioxidatzailea eta
tonifikatzailea. Lehengai guztiz puru eta
preziatuekin egina, Alepoko xaboiarekin
eta Argan olioarekin.
Azala izugarri leun, liso eta belusatu
bihurtzen da.

Ritual Treatment-a
• 40 min. - 49€ • 70 min. - 66€ •

Erritu multisentsorial eta aromaterapeutiko
baten alkimia masaje inguratzaile eta
sentsitibo baterako, hautatutako landareen
gantz eta olioekin emana, larruazala
hidratatzeko eta tonifikatzeko.

Ion Bao-a edo Besarkada
• 1 h. - 57€ •
Masaje honek konbinatzen ditu
mugimendu drainatzaileak, akupunturapuntuak, meridianoak eta energiazentroak, Txinako Medikuntza
tradizionaleko 5 elementuen eta
dagozkien zentzumenenak:
ikusmena, ukimena, dastamena, usaimena
eta entzumena. Harmonizazio-, erlaxazioeta ongizate-sentsazioa ematen du.

Zerua&Lurra
• 75 min. - 67€ •
Zeruko eta lurreko energien
elkarreraginaren emaitza gara,
positiboaren eta negatiboaren
elkarreraginarena, Yin eta Yang-ena.
Bi indar horiek orekan mantentzeak, Yang
burua eta Yin oinak, betetasuna eta
harmonia dakarzkigu.

Quantium-a (Kuantikoa)
Aurpegikoa /Gorputzekoa
• 90 min. - 99€ • 60 min. - 75€•
Tratamendu honetan erabiltzen diren
produktuek bibrazio-maiztasun handia
dutenez, oreka fisikoan eta energetikoan
ez ezik, gure emozioetan ere eragiten
dute. Quantium ziurtagiria duen Phytether
serumetako bat txartel espezifiko
batzuekin konbinatzeak aukera emango
digu tratamendu pertsonalizatua
egiteko, burua, gorputza eta emozioa
harmonizatzeko.

Urtaroen araberako tratamendua
• 90 min. - 90€ •
Terapia integral hauek (aurpegikoak
eta gorputzekoak) helburu dute gure
organismoa baldintza fisiko, fisiko eta
emozional ezin hobeetan prestatzea eta
mantentzea, urtaroen eraginei begira. Saio
bakoitzean epidermisaren hidratazioa,
nutrizioa eta arazketa egiten dira, eta maila
energetikoan, akupuntura puntuak eta
txakrak askatzen dira, gorputza eta burua
orekatzeko datorren urtaroari begira.

Kobido-a (Lifting masaje japoniar
• 90 min. - 85€ •
Teknika terapeutiko honek aurpegiko
nerbioak estimulatzen ditu eta
azaleko zeluletara iristen da, eta odolzirkulazioa hobetzen eta handitzen du,
nutrienteak banatuz eta azaleko toxinak,
ezpurutasunak eta zelula hilak kenduz .
Emaitza: azal distiratsu, argitsu eta freskoa,
aurpegi lasai eta distiratsua; zahartzeprozesua minimizatu egiten du.

Reflexologia Podal +
Cromoterapia
• 75 min. - 59€ •
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Zalantzarik baduzu edo gure zerbitzuei
buruz gehiago jakin nahi baduzu, gurekin
jar zaitez harremanetan.
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