SPA salonas
Išankstinė registracija tel.: +370 685 36400
PROCEDŪROS

Užsakius 2, 3 ir daugiau viso kūno masažus taikomos nuolaidos
KŪNO IR VEIDO MASAŽAI
Atpalaiduojantis viso kūno masažas
Atpalaiduojantis viso kūno masažas ypatingai efektyviai atpalaiduoja kūno raumenis, ramina bei
teigiamai veikia vidinę organizmo būseną, sumažina dirglumą ir įtampą, grąžina gerą savijautą, pašalina
nuovargį. Tikras malonumas dovanojantis sveikatą!

.
55 min. - 28 €

Atpalaiduojantis nugaros masažas
Atpalaiduojantis nugaros masažas ypatingai efektyviai atpalaiduoja kūno raumenis, ramina bei teigiamai
veikia vidinę organizmo būseną, sumažina dirglumą ir įtampą, grąžina gerą savijautą, pašalina nuovargį.
Tai ir malonumas ir sveikata!

30 min. - 20 €

Aromaterapinis kūno masažas
Specialiai Jums parinkti aromaterapiniai aliejai veikia per kvėpavimo takus ir odą, maksimaliai
atpalaiduoja kūną. Eterinių aliejų veikliosios medžiagos giliai įsiskverbia į odą ir veikia gilesnius jos
sluoksnius, stimuliuoja kraujotakos ir limfotakos sistemą. Taip pat jie minkština ir drėkina odą. Masažas
efektyviai atpalaiduoja įtemptus raumenis, malšina skausmus, stimuliuoja natūralios apsauginės
organizmo reakcijos, šalina nemigą ir nuovargį, švelnina stresą, žadina jausmus, teigiamai veikia mintis ir
sielą.

60 min. - 32 €

Giluminių raumenų masažas kūnui
Giluminių raumenų masažas stimuliuoja visus raumenis. Veiksmingo specialiai Jums pritaikyto masažo
metu atsikratysite įtampos, atpalaiduosite įtemptus ar skaudančius raumenis, atgaivinsite pojūčius.

60 min. - 36 €

Giluminių nugaros raumenų masažas
Giluminių nugaros raumenų masažas stimuliuoja visus nugaros raumenis. Veiksmingo specialiai Jums
pritaikyto masažo metu atsikratysite įtampos, atpalaiduosite įtemptus ar skaudančius raumenis,
atgaivinsite pojūčius.

30 min. - 22 €

Anticeliulitinis masažas
Šis masažas yra skirtas celiulito gydymui. Masažuojant sukeliamas laikinas audinių spaudimas, susikaupę
toksinai limfos pagalba patenka į veninę cirkuliacijos sistemą ir natūraliu būdu pasišalina iš organizmo.
Masažas stimuliuoja metabolizmo procesus, todėl mažėja poodiniame riebaliniame sluoksnyje
susikaupusių toksinų ir vandens kiekis.

60 min. - 36 €
30 min. - 24 €

Masažas su medumi visam kūnui
Natūralaus medaus ir masažo derinys – puiki gydomoji priemonė stuburo, sąnarių, plaučių ligų gydymui.
Medaus sudėtyje yra gausybė mums reikalingų vitaminų bei mikroelementų. Medaus masažo metu
aktyviai stimuliuojama kraujotaka ir limfotaka, todėl iš kūno pasišalina toksinai. Veikliųjų medžiagų
esančių meduje dėka oda tampa glotni ir elastinga, skatina skysčių pertekliaus pasišalinimą bei gydo
celiulitą. Medaus masažas stiprina imunitetą, padeda atsikratyti nuovargio bei įtampos, puiki priemonė
atstatyti organizmui po ligų. Po šio masažo kurį laiką kūne jaučiama šiluma.

60 min. - 39 €

Nugaros masažas su medumi
Natūralaus medaus ir masažo derinys – puiki gydomoji priemonė stuburo, sąnarių, plaučių ligų gydymui.
Medaus sudėtyje yra gausybė mums reikalingų vitaminų bei mikroelementų. Medus slopina uždegimą,
malšina skausmą, palaiko raumenų tonusą, stimuliuoja imuninę sistemą. Stiprus kraujotakos pagerėjimas
giliuosiuose odos ir raumenų sluoksniuose pagerina audinių bei vidaus organų aprūpinimą deguonimi ir
kitomis reikalingomis medžiagomis, vyksta organizmo detoksikacija. Svarbus ir kosmetinis poveikis – oda
tampa švari, švelni, glotni ir elastinga. Šis masažas garantuoja atsipalaidavimą, teikia lengvumo ir
gaivumo pojūtį.

30 min. - 23 €

Masažas karštais Bazalto akmenimis
KŪNO IR DVASIOS PUSIAUSVYRĄ PASIEKTI LEIDŽIA masažas karštais Bazalto akmenimis
Tai kompleksinis ypatinga kaitra alsuojantis masažas, teigiamai veikiantis emocinę ir fizinę pusiausvyrą.
Tai dar karštesnis ir gilesnis prisilietimas... Masažas atliekamas šiltais, vulkaninės kilmės akmenimis
(bazalto), turtingais geležimi ir magniu. Masažo tikslas – akmenų šiluma ir masažinių judesių pagalba,
atpalaiduoti giliai įsitempusius raumenis, išlaisvinti giliai kūne susikaupusias įtampas, mažinti skausmus,
pagerinti medžiagų apykaitą, tokiu būdu pagreitinti organizmo maistinių medžiagų įsisavinimą ir toksinų
pašalinimo procesus. Šis masažas turi nepakartojamą relaksacinį poveikį. Masažas rekomenduojamas
žmonėms, kuriuos kamuoja nuovargis, fizinė ir emocinė įtampa, šalčio pojūtis galūnėse.

60 min. - 36 €
90 min. - 46 €

Masažas su šokoladu
Atpalaiduos ir kūną ir protą. Pajusite saldų malonumą.

60 min. - 39 €

Atskirų kūno dalių masažas - pasirinktinai
Galvos, kaklo, pečių juostos, rankų masažas
Masažas gerina kraujotaką ir funkcionalumą, normalizuoja kraujospūdį, atpalaiduoja raumenis, pašalina
įtampą, suteikia žvalumo ir gerą savijautą. Po masažo sumažėja ar dingsta skausmai sprando srityje,
dingsta įtampos sukelti galvos skausmai.
Rankų masažas atpalaiduoja įtemptus audinius, skatina kraujo apykaitą, mažina sąnarių, raumenų,
plaštakos skausmus. Taip pat, tai puiki priemonė pavargusioms rankoms po sunkių fizinių krūvių.
Rankų masažas atpalaiduoja įtemptus audinius, skatina kraujo apykaitą, mažina sąnarių, raumenų,
plaštakos skausmus. Taip pat, tai puiki priemonė pavargusioms rankoms po sunkių fizinių krūvių.
Kojų, pėdų masažas
Kojų masažas tinka tiems, kas jaučia sunkumą ir maudimą kojose. Masažas gerina kraujotaką, skatina
medžiagų apykaitos procesus apatinėse galūnėse, mažina kojų tinimus ir skysčio sankaupas audiniuose ir
raumenyse, atpalaiduoja raumenis, padeda normalizuoti organizmo energetinę būseną todėl gerėja
nuotaika.

30 min. 19 €

VEIDO MASAŽAI

.
30 min. - 18 €
Klasikinis veido masažas su THALION kosmetika
Efektyvus veido masažas, kuris gerina kraujotaką, didina raumenų tonusą,
lygina raukšleles, mažina įtampą, nuovargį, galvos skausmus, gerina bendrą
emocinę ir fizinę savijautą. Masažas atstato odos elastingumą ir stangrumą,
grąžina jai sveiką išvaizdą. Procedūra yra puiki veido odos problemų gydymo ir
profilaktikos priemonė.

***** Veido masažas derinant su kita procedūra

15 min. - 9 €

KŪNO ŠVEITIMAI
Kūno šveitimai - pasirinktinai
Kūno šveitimo procedūra - tai geros savijautos ir grožio šaltinis. Jums bus atlikta maloni kūno šveitimo
procedūra, kurios metu kūnas šveičiamas vienu iš pasirinktų šveitiklių. Pilingas pašalina negyvų odos
ląstelių sluoksnį, išvalo poras, skatina kraujotaką ir medžiagų apykaitą.
Pasirinktinai:

.

30 min. - 17 €

Bruknių kūno šveitiklis
Žaliosios arbatos šveitiklis
Medaus ir kavos pilingas - turi anticeliulitinį poveikį, maitina odą, didina kūno modeliavimo efektą,
stimuliuoja „laimės“ hormonų išsiskyrimą ir suteikia emocinį malonumą.
Prabangus kūno šveitimas su jūros druskos kristalais – tarsi švelnus aksomas šis nepakartojamo
aromato šveitiklis puikiai suteiks jūsų odai gyvybingumo oda bus it šilkas.

30 min. - 18 €

SPA PROCEDŪROS
„Jūrinė lieknėjimo terapija“ su Thalion kosmetika
Ši itin didelės koncentracijos Laminarios ir Fucus dumblių įvyniojimo procedūra
padeda efektyviai lieknėti ir kovoti su celiulitu . Jūrų dumblių pagrindu sukurta
kosmetika stimuliuoja medžiagų apykaitą, skatina riebalinių ląstelių skilimą ir
šalina toksinus. Procedūros metu organizmas optimaliai aprūpinamas būtinais
mineralais ir mikroelementais, veiksmingai valosi kūno odą. Ši programa
harmonizuoja kūno linijos, sumažina riebalų sankaupas pagerina odos
stangrumą, elastingumą ir tonusą bei atitolina senėjimo procesą. Procedūros
metu ūsų kūno oda bus sudrėkinta, pamaitinta bei atgaivinta.

Jūros mineralų terapija
Kūno šveitimas su jūros druskos kristalais
Jūros purvo kaukė visam kūnui
Gydomosios dumblių aplikacijos
Kūno dalių šveitimas su jūros druska
Nugarai ir sąnariams aplikacijos (be masažo)

.

90 min. - 45 €

75 min. - 35 €

40 min. - 20 €

Nugaros gydomoji procedūra
Nugaros šveitimas su jūros druska
Jūros purvo aplikacija
Nugaros masažas

Kūno įvyniojimai - pasirinktinai
Kaukės: žaliosios arbatos; šokolado; jūros purvo.
*****Papildomai rekomenduojame veido masažą 15 min. - 9 €
Rojaus vaisiaus bučinys
SPA pasisveikinimo ritualas
Kūno masažas su greipfrutų sviestu
Greipfrutų eterinis aliejus yra puikus antiseptikas. Aliejus ne tik kovoja su įvairios kilmės odos
uždegimais, bėrimais, bet ir stangrina odą, palaiko jos tonusą. Greipfrutų aliejus skatina riebalinių liaukų
veiklą, stangrina odą ir padeda veiksmingai kovoti prieš celiulitą. Šis aliejus taip pat pasižymi odą
skaistinančiomis savybėmis bei mažina pigmentines dėmes.
Greipfrutų eterinis aliejus tonizuoja ir pasižymi energizuojančiomis savybėmis: sklaido liūdesį kelia
nuotaiką ir skatina pasitikėjimą savimi. Gaivus aromatas išlieka labai ilgai.

Bruknių palaima
Kūno šveitimas su bruknėmis
Kūno masažas su bruknių aliejumi

60 min. - 27 €

30 min. - 23 €

60 min. - 33 €

90 min. - 37 €

Bruknių masažiniame aliejuje yra net 20 rūšių karotino ir kofermento Q10, kuris intensyviai jaunina odą ir
puoselėja ją, suteikdamas itin patrauklų sveikos odos atspalvį. Labai malonus, gaivus, ilgai išliekantis
kvapas.

Šokoladinė pasakėlė
Kūno šveitimas su šokoladu ir kava
Šokolado kaukė kūnui
Žaliosios arbatos gurkšnis kūnui
SPA pasisveikinimo ritualas
Kūno šveitimas
Aromaterapinis žalios arbatos – masažas ir įvyniojimas
Veidui žalios arbatos kaukė su lengvu masažu
Žaliojoje arbatoje esančios medžiagos padeda apsaugoti organizmą nuo laisvųjų radikalų ir saulės UV
spindulių daromos žalos. Be to, šios apsauginės medžiagos geba naikinti vėžines ląsteles ir nesužaloti
sveikųjų ląstelių. Žalioji arbata yra stiprus antioksidantų šaltinis, padeda išlaikyti jaunatvišką kūną ir
dvasią. Puikiai padeda organizmui skaidyti riebalus ir pagreitina medžiagų apykaitą, palaiko optimalų
skysčių kiekį organizme, mažina apetitą, giliai drėkina odą. Žalioji arbata yra natūralus vitamino C šaltinis,
kuris stiprina kraujagyslių sieneles. Žaliosios arbatos procedūra - ne tik rūpestis kūnu, bet taip pat ir
apsauga nuo bakterijų ir virusų.

75 min. - 38 €

90 min. - 40 €

S P A P R O G R A M O S D V I E MS
Šokoladinė pagunda su kava dviem
SPA pasisveikinimo ritualas
Juodojo šokolado ir kavos kūno šveitimas Jai ir Jam
Juodojo šokolado masažas Jai ir Jam
Juodojo šokolado kūno įvyniojimas Jai ir Jam
Galvos masažas Jai ir Jam

.

90 min. - 88 €

Rezultatas: gyvenimo džiaugsmas, laimė, lygi, švelni ir skaisti oda, energija, gera nuotaika.

Kainos nurodytos eurais. Atsiskaityti galite grynaisiais pinigais arba padaryti pavedimą į nurodytą banko
sąskaitą. Kol kas bankų kortelių nepriimame.
KONTAKTAI
FiguraINN SPA salonas įsikūręs
Seminarų ir poilsio centre ,,Dubingiai" 1 korpuse
Adresas:
Giraičių k. 8, Molėtų raj. sav. Dubingių sen.
Registracija:
Tel.: +370 68536400
info@figurainn.lt

Kaip mus rasti:
GPS koordinatės: 55.047389, 25.494667
Darbo laikas:
I – VII 10:00 – 22:00
Pagal išankstinį užrašymą
Jums pageidaujant procedūras galime atlikti nuo 8:00 val.

.D O V A N Ų K U P O N A I
Puiki dovana brangiam žmogui. Daugiau informacijos Jums suteiksime tel. +370 68536400
el. paštu: info@figurainn.lt

.

Dovanokite vieni kitiems malonius kūno ir sielos pojūčius...



Dovanų kuponas galioja 3 mėnesius nuo pirkimo dienos.
Jei kuponas išrašytas konkrečiai procedūrai, Jums pageidaujant galima procedūrą keisti.
_____________________________________________________________________________________________
„Figura INN SPA salonas“ administracija pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti paslaugas ir jų kainas.
Maloniai Jus informuojame, kad užsakytos procedūros rezervaciją galite atšaukti tel. +370 68536400
Procedūrų pakeitimai galimi ne vėliau nei likus 3 valandoms iki procedūros pradžios.

SPA salonas Dubingiai

