
 

ILUPAKETID 

 

LUMMUS KEHALE 

 

70 min 

 

88 € 

Spa Aromatique lõõgastav kehahoolitsus 
Lõõgastav massaažihoolitsus eeterlike õlide ja kehamähisega 
Nahk saab niisutatud toidetud ja meel puhanud 
PARAFIINIHOOLDUS JALGADELE 
Koorimine, mask, lõõgastav massaaž, jahutav parafiin  

MAGUS PUHKUS   85 min 98 € 

SELJA KOORIMINE JA MASSAAŽ  
Hooldus algab selja koorimisega, millele järgneb lõõgastav massaaž.  
HOOAJALINE NÄOHOOLDUS  
Parabeenivaba hooldus täidab naha vajadusi vastavalt aastaajale. Pika talve lõppedes näib 
nahk väsinud ning peab saama täiendada oma hapniku ja vitamiinide varusid. Sügisel aga 
vajab nahk rohkem niisutust ja kaitset pakase eest. Hooldus sisaldab koorimist, maski ja 
lõõgastavat massaaži, mis muudavad naha kirkaks.  
PARAFIINIHOOLDUS JALGADELE  
Koorimine, mask, lõõgastav massaaž, jahutav parafiin  

MASSAAŽIPAKETT 70 min 82 € 

KEHAMASSAAŽ 
Lõõgastav massaažirituaal, mille käigus vallandavad gurmeenoote magusa apelsini, 
majoraani ja lavendli eeterlikud õlid.  
NÄOMASSAAŽ 
Naha toniseerimine, koorimine, massaaž, mask vastavalt nahatüübile, silma- ja näokreem.  

PÄEVASPAA DAAMIDELE 150 min 140 € 

 
ÜLINIISUTAV NÄOHOOLDUS KOOS MASSAAŽIGA 
Näonaha puhastamine, toniseerimine, koorimine, massaaž. Sügavniisutav fiibermask, 
silmakreem ja näokreem  
SPA MANIKÜÜR  
Koorimine, mask, massaž, hooldus, parafiin, kätekreem, küünelakk  
SPA PEDIKÜÜR  
Pehmendav hooldus, mis algab jalgade koorimisega. Järgneb mask, massaaž, parafiin ja 
jalgade kreemitamine. Soovi korral küünte lakkimine.  
 

 

  



 

 

KIIRE LÕÕGASTUS DAAMIDELE 120 min 100 € 

VÄRSKENDAV NÄOHOOLDUS Näonaha puhastamine, toniseerimine, koorimine. Mask näole, 
kaelale, silmakreem, näokreem.  
KLASSIKALINE MANIKÜÜR Hooldus, kreem-mask, küünte lakkimine  
KLASSIKALINE PEDIKÜÜR Hooldus, kreem-mask, küünte lakkimine 

LÕÕGASTUS JALGADELE 90 min 65 € 

KLASSIKALINE PEDIKÜÜR 
Hooldus, kreem-mask  
JALATALLA MASSAAŽ 
Refleksoloogia ehk tsooniteraapia mõjutab närvisüsteemi kaudu kõiki elundeid, seetõttu 
paraneb kõikide siseorganite töö kvaliteet. Pärast massaaži on tunda jalgade ja kogu 
organismi kergust, paraneb üldine enesetunne, stress kaob ning uni muutub rahulikumaks. 

PÄEVASPAA HÄRRADELE  150 min 140 € 

ÜLINIISUTAV NÄOHOOLDUS KOOS MASSAAŽIGA 
Näonaha puhastamine, toniseerimine, koorimine, massaaž. Sügavniisutav fiibermask, 
silmakreem ja näokreem  
SPA MANIKÜÜR 
Koorimine, mask, massaž, hooldus, parafiin, kätekreem  
SPA PEDIKÜÜR 
Pehmendav hooldus, mis algab jalgade koorimisega. Järgneb mask, massaaž, parafiin ja 
jalgade kreemitamine.  

KIIRE LÕÕGASTUS HÄRRADELE 90 min 97 € 

 
VÄRSKENDAV ERIHOOLDUS MEESTELE 
Mürkaineid väljutav ja stressi alandav näohooldus meestele. Hooldus algab lõõgastava 
peamassaažiga, millele järgneb süvapuhastus ning näomassaaž. Ingveri ja C-vitamiiniga 
rikastatud kummimask tagab näonaha veatu jume.  
KLASSIKALINE KEHAMASSAAŽ 

 
 
 

LÕÕGASTUS PAARIDELE 50 min 94 € 

KEHAMASSAAŽ KAHELE Lõõgastav massaažirituaal, mille käigus vallandavad gurmeenoote 
magusa apelsini, majoraani ja lavendli eeterlikud õlid. 

   



 

Spa Aromatique lõõgastav kehahoolitsus 

Lõõgastav massaažihoolitsus eeterlike õlide ja kehamähisega. Nahk saab niisutatud toidetud 
ja meel puhanud. 

 

 

SIDIINE NAUDING KEHALE 70 min 78 € 

KLASSIKALINE KEHAMASSAAŽ  
PARAFIINIHOOLDUS KÄTELE Käte koorimine, massaaž, parafiin  
PARAFIINIHOOLDUS JALGADELE Koorimine, lõõgastav massaaž, parafiin 

 

NOORPAARIDE KEHAHELLITUS 60 min 140 € 

 

 

 

 

 

 


