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Nega obraza 

Rituali za obraz, ki jih ponujamo v našem velnesu, so preprosta alternativa negi 
kože, ki vsebuje izključno naravne sestavine. Osnovna sestavina vsakega izdelka in 
tretmaja je pridobljena iz naravnih rastlinskih virov. Uživajte v izjemnih tretmajih 
za obraz in telo, ki zagotavljajo vidne rezultate ter občutek zadovoljstva in ugodja.

REJUVINATING
Anti-aging  
treatment

Tretma na koži na obrazu spodbuja nastanek lastnega 
kolagena, poveča njeno sintezo in poenoti premer 
kolagenskih vlaken. Že po prvem tretmaju je koža 
vidno obnovljena in bolj napeta. 
60 min

HYDRATING 
TREATMENT 

Globinski intenzivni tretma, ki večkratno poveča 
vlaženje kože, tonira in oblikuje obrazne linije. 
Ekskluzivna sprostitvena akupresurna masaža 
omogoča aktivacijo zaščitnega sloja kože, peel off 
maska z izvlečkom ribeza in vitaminom C pa zagotovi 
dolgotrajno vlaženje. 
60 min

SHORT FACE 
TREATMENT  
BY THE SKIN  
TIPE

Kratek tretma za obraz za vse, ki želijo doživeti kar 
največji užitek v kar najkrajšem času. Prepustite 
se strokovnim rokam našega terapevta, ki vam bo 
priporočil najboljšo nego glede na vaš tip kože: 
Antiage – Botox tretma, tretma za poškodovano in 
občutljivo kožo, tretma za razstrupljanje kože, tretma 
za obnovo suhe kože in tretma za čiščenje kože, 
nagnjene k aknam in vnetjem. 
30 min
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STEAM  
CLEANING 

Vodna para je odlično sredstvo za čiščenje kože, ki 
se dopolnjuje z njeno naravno strukturo. Koža se na 
vročino odzove z odpiranjem por in odstranjevanjem 
nečistoč. Popolna izbira pred samim tretmajem za 
obraz. 
20 min 
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Tretmaji za telo

Posebej ustvarjeni tretmaji za nego telesa so namenjeni izboljšanju prožnosti kože, 
razstrupljanju telesa in spodbujanju mikroprekrvavitve za boljši videz in tonus 
kože ter spodbujanje njenih naravnih obnovitvenih mehanizmov.

MARVELLOUS  
BODY  

Edinstven tretma za obnovo in pomladitev telesa z 
notami nerolija. Ta naravni tretma za hranjenje kože 
so naši terapevti posebej zasnovali za vašo popolno 
sprostitev. 
75 min

BODY FIRMING    Tretma spodbuja prekrvavitev, razgradnjo maščobnih 
celic in zmanjšanje obsega. Glede na vašo izbiro in 
željo lahko izvedemo aktivirajoč piling s kavo in 
proticelulitno oblogo z gelom na osnovi kave, cimeta 
in rdeče pomaranče ter masažo z eteričnimi olji 
smreke, grenivke in pomaranče. 
45 min

TIME-OUT BACK 
TREATMENT

S hranljivim pilingom in blatom ter globinsko masažo 
dosežemo izjemno sprostitev ter sprostimo trenutno 
napetost v mišicah hrbta in vratu. 
45 min

INTENSIVE FAST 
NOURISHING

Tretma s karitejevim maslom je primeren za vlaženje in 
obnovo celic kože. Prispeva h kapilarni cirkulaciji, kar 
poveča dovod kisika v tkivo in izboljša odstranjevanje 
strupov iz telesa. 
30 min
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Masaže  

Sprostite se in se pomladite s pomirjujočo masažo. Vi in vaše telo si to zaslužite.  
Ste vedeli, da ima 60-minutna masaža enak učinek kot sedem do osem ur spanja? 
Izberite eno od masaž iz naše ponudbe in napolnite telo z energijo ter vnovičnim 
dobrim počutjem. 

MARWELL 
S IGNATURE  
AROMA 

Masaža celega telesa s toplim oljem za sprostitev. 
60 min

MASSAGE WITH  
BIO CANDLE 

Masaža z ogreto bio masažno svečo z vonjem po izbiri. 
60 min

HOT STONE Sproščujoča masaža z ogrevanimi gladkimi kamni za 
popolno sprostitev mišic.  
75 min

TRADITIONAL 
MASSAGE 

Tradicionalna sproščujoča masaža s holističnim 
pristopom. 
50 min

MOMMY  
TO BE   

Masaža za nosečnice z naravnim mandljevim oljem, ki 
vsebuje veliko vitamina E in poveča prožnost kože. 
50 min
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DEEP TISSUE    Masaža globokega tkiva, pri kateri se uporabljajo 
močan pritisk in specifične tehnike za odpravljanje 
napetosti v mišicah. 

 
50 min

PARTIAL  
MASSAGE

Izbirajte med masažo hrbta, obraza ali stopal, ki jih 
najdete v naši ponudbi posebnih delnih masaž s 
pristopom po meri. 
30 min
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Nega nohtov

Izkoristite naše vrhunske programe za nego nohtov, rok in stopal ter poskrbite, da 
bodo ostali lepi in sijoči. 

MANICURE SPA MANICURE 
Popolna spa nega rok za popoln videz in občutek. 
Ritual vključuje tudi lakiranje nohtov. 
50 min

SHORT MANICURE 
30 min

PEDICURE  SPA PEDICURE 
Popolna spa nega stopal za poseben občutek in popoln 
videz. 
60 min

SHORT PEDICURE 
30 min

Nail  care PERMANENT NAIL  POLISH  
Trajni lak za nohte v izbrani barvi. 
40 min

NAIL  POLISH 
Običajen lak za nohte v izbrani barvi. 
15 min

REMOVAL PERMANENT NAIL  POLISH 
Odstranjevanje trajnega laka. 
20 min



Marwell Wellness & Spa     |    9

Depilacija in oblikovanje obrvi 

WAXING COMPETE WAX
Depilacija celih nog (noge in bikini predel). 
50 min

PARTIAL WAX
Delna depilacija z voskom (predel pod koleni/roke/
pazduhe/bikini). 
20 min

UPER LIP/EYEBROW WAX
Depilacija predela nad ustnico/obrvi. 
15 min

other EYEBROW SHAPPING
Oblikovanje obrvi s pinceto. 
15 min

EYEBROW/EYELASH COLOURING
Barvanje obrvi in trepalnic.  
15 min
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Wellness rituali

SPA MOMMY  
& TUMMY

Sproščujoča kombinacija tretmajev za vse bodoče 
mame – paket sestavljajo prenatalna masaža hrbta z 
mandljevim oljem, po kateri sledi tretma »Mommy & 
Tummy«, posebej zasnovan kot tretma za nego obraza 
in kože na trebuhu, ki zaradi trenutnih sprememb 
potrebuje dodatna hranila.  
90 min

SPA ME,  
MYSELF & I

Ritual, pri katerem se vse vrti okrog vas. Privoščite si 
tretma od glave do pet in uživajte v strokovnih rokah 
naših terapevtov. Tretma vključuje hranljivo masažo 
celega telesa s toplim oljem, po kateri sledi tretma za 
obraz, ki vašo kožo nahrani. 
90 min

SPA FOR TWO Ritual se začne s skupno sprostitvijo v naši dišeči 
kopeli, med katero vam postrežemo vodo in čaj, po 
čemer pa sledita še piling celega telesa in sproščujoča 
masaža, navdihnjena s sredozemskimi vonji. 
100 min
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REZERVACIJE  – priporočamo 
zgodnje rezervacije, da si zagotovite 
želeni datum in čas tretmaja.
PRI JAVA – prosimo, pridite 
15 minut pred dogovorjenim 
tretmajem. 
PRAVILA ODPOVEDI  – prosimo, 
da nas o odpovedi termina obvestite 
vsaj šest ur prej, saj vam tako ne 
bo treba plačati 100-% zneska za 
izbrani tretma.
PLAČILO – sprejemamo gotovino in 
vse pomembnejše kreditne kartice, 
možna je tudi bremenitev računa 
za sobo. Cene vključujejo DDV. 
Cene se lahko spremenijo brez 
predhodnega obvestila.
VRAČILO PLAČANEGA ZNESKA 
– za noben spajevski tretma, paket, 
izdelek in ostale storitve ne vrnemo 
plačanega denarja. Storitve niso 
prenosljive in jih po rezervaciji ali 
nakupu ni mogoče zamenjati.
PRAVILA VEDENJA – prosimo, ne 
bodite hrupni, saj želimo zagotoviti 
mirno vzdušje. 
DRAGOCENOSTI  – ne prevzemamo 
odgovornosti za izgubljene ali 
poškodovane osebne predmete. 
Dragocenosti pustite v svoji sobi ali 
uporabljate omarice v garderobah.

KAJENJE IN ALKOHOL –  
v velneških in spajevskih prostorih 
kajenje ni dovoljeno. Bodite 
previdni pri uživanju alkohola, 
saj lahko alkohol vpliva na vaše 
doživetje velneških in spajevskih 
vsebin, mi pa vam lahko zaradi 
njegovega uživanja prestavimo ali 
odpovemo storitev.
NAJMANJŠA STAROST –  
na bazenu so dobrodošli vsi gostje, 
ne glede na starost. Goste, mlajše  
od 16 let, mora med uporabo 
bazena spremljati odrasla oseba. 
Termalno območje in fitnes  
za odrasle sta namenjena osebam  
po dopolnjenem 16. letu.
NAPITNINE – storitve ne 
vključujejo napitnin. Kot znak 
hvaležnosti za izjemno opravljeno 
storitev lahko osebje po lastni presoji 
nagradite z napitnino.
POSEBNE OMEJITVE – prosimo, 
da svojemu terapevtu poveste, če 
imate kakšne zdravstvene težave, 
saj lahko to vpliva na uporabo 
spajevskih vsebin in izbiro tretmajev.

Opće informacije

Delovni čas – od 8.00 do 21.00 
Delovni čas se lahko spremeni na podlagi predhodnega obvestila.



Family hotel Amarin 
Val de Lesso 5, 52210 Rovinj, Hrvaška 
Telefon: +385 52 805 505, 2005 za klice iz hotela 
E-mail: Marwell.spa@maistra.hr


