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Добре дошли в 

„АЗИЯ СПА”  
 
Почивните дни са най-доброто време, да се погрижите за Вашето тяло и кожа. Затова, ако 

желаете да се отървете от умората, динамиката на забързаното ежедневие и желаете 

да отпочините и съхраните Вашата красота и младост, имаме честа да Ви поканим в 

обновения ни „АЗИЯ СПА“ център! 

 

 

Романтично джакузи за двама с бутилка шампанско 120 лв 

САУНА  10 лв (безплатна за гости на хотела) 

ДЖАКУЗИ 20 лв (на човек) 

ЗАКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН     10 лв (безплатен за гости на хотела) 

 

 
МАСАЖИ 

 

МАСАЖ ГРЪБ (ПРОМО ЦЕНА) 30 мин / 40 лв 

МАСАЖ ЦЯЛО ТЯЛО (ПРОМО ЦЕНА) 45 мин / 60 лв 

 
ТУРСКА БАНЯ /ХАМАМ/ - Вашето място е в, единствената по рода си, Турска баня – ХАМАМ, 
aко искате да отстраните токсините, да се пречистите и да релаксирате. В автентична 
обстановка ще почувствате топлината на мраморния камък, парата, влагата и ефекта от мокрия 
масаж. 
 

 ОРИЕНТАЛСКИ ПИЛИНГ /КЕСЕ/ - „КЕСЕ” – Традиционна ориенталска процедура за 
почистване на цялото тяло. След затопляне в банята, добре обучен терапевт ще 
премахне излишния слой мъртви клетки по Вашата кожа със специално изработена 
мека ръкавичка от копринени конци. Кожата придобива желаната еластичност и 
здравословен кадифен цвят. Следва 20 минутно нежно измиване на тялото и косата с 
натурален сапун, приготвен в специални ориенталски мехове. 

ПРЕДИМСТВАТА НА ОРИЕНТАЛСКИЯ ПИЛИНГ: 
 Премахва натрупаните вредни токсични вещества в организма и подобрява 

кръвообращението. Дарява здраве и балансирана енергия; 
 Спомага за премахване на горния слой мъртви клетки и петната по повърхността на 

кожата. Забавя процеса на образуване на т.нар. „портокалова кожа”; 
 Способства за запазването на слънчевия загар и затова е добре да се прави преди 

излагане на слънце.  45 мин / 59 лв 
 

 ПОДГОТОВКА ЗА ДОБЪР ТЕН – Комплекс от процедури за почистване и хидратиране на 
кожата: 

 Ориенталски пилинг с пенно измиване в турската баня; 
 Хидратиращ масаж с шоколад в турската баня; 
 Почистваща глинена маска за лице. 

 70 мин / 149 лв 
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 КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ – Намалява умората в мускулите и възстановява техния 

нормален тонус.  45 мин / 59 лв 
 
 КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ В ТУРСКАТА БАНЯ С ПЯНА, ГЛИНА ИЛИ ВОДОРАСЛИ 

 45 мин / 89 лв 
 

 ГРЪБ, ГЛАВА, МАСАЖНА ЯКА – Изпълнява се в областите, които са най-податливи на 
напрежението – гърбът и шията. Цели отстраняване на болката.  30 мин / 40лв  

  С глина: 30 мин / 75 лв 
 

 АРОМАТЕРАПИЯ „ВИКТОРИЯ” – Етеричните масла се определят като „хормоните” на 
растенията. Те са натурални екстракти, които могат да бъдат получени от цветове, 
листа, кора, семена, плодове на цветя, дървета или билки. В съчетание с мека 
приглушена светлина, подходящите аромати заедно със свежи листчета от розов цвят 
оказват благоприятно влияние върху здравето, настроението и духа ни, като имат 
антисептичен, успокоителен и тонизиращ ефект. Подобряват кръвообращението и 
предпазват кожата от външни негативни фактори.  50 мин / 70 лв 

 
 РЕЛАКСИРАЩ АНТИ - СТРЕСОВ МАСАЖ – Лек отпускащ масаж с анти – стресов ефект, 

който регулира потока на енергия в тялото и отнема напрежението в сетивата и 
мускулатурата.  50 мин / 70 лв 

 
 МЕДЕН ПИЛИНГ НА ЦЯЛО ТЯЛО + РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ –  

            NATURA BISSE, SPAIN  60 мин / 90 лв 
 

 ТЕРАПИЯ „УМОРЕНИ КРАКА” – Ритуал за добре дошли. Подходящ е при подуване, 
умора и топлина. Започва с ритуално измиване на ходилата и лек пилинг с водорасли. 
Следва специален концентрат с „леден” и анти – отточен ефект. „Ледена” маска за 
освежаване, тонизиране и премахване усещането за тежест. Завършва с отпускащ 
масаж на ходилата по рефлексните „YING“ точки или лимфен дренаж. 60 мин / 89 лв 

 
 РЕФЛЕКСОЛОГИЯ – Тази терапия се прави по рефлексните YING точки на ходилата и 

дланите (периферни нервни окончания) въз основа на Китайско – индийското 
традиционно лечение. Подобрява кръвообращението, премахва напрежението и 
осигурява енергиен баланс на организма.  30 мин / 59 лв  

 60 мин / 99 лв  
 

 ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ – Прилага се върху отделни части на тялото с различни болки и 
проблеми, като се третират със специално загряващо масло.  30 мин / 69 лв 

 
 ЛИМФОДРЕНАЖ    Частичен – 30 мин / 64 лв 

  Цялостен – 50 мин / 84 лв 
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ЛУКСОЗНИ ВИП МАСАЖИ И РИТУАЛИ 
 

 СПЕЦИАЛЕН „АЗИЯ СПА” ПИЛИНГ – Процедура, която комбинира Ориенталските 
традиции и философията на Далечния Изток. След изпотяване на тялото в турската 
баня, клиентът ляга върху килим от свежи ароматни цветя и се измива със специална 
копринена ръкавица. Следва почистване на лактите и петите с пемза, след което тялото 
се изтрива повторно с плетена вълнена ръкавица. Процедурата продължава с 20 мин. 
релаксиращ масаж с пяна и свежи цветя, измиване на косата и точков масаж на главата, 
след което се сервира освежителна напитка в удобен шезлонг и се извършва леко 
втриване на ободряващ и подхранващ кожата на лицето, ръцете и краката лосион. 

 60 мин / 89 лв 
 

 НОВО!!! СЕМЕЕН МАСАЖ / 2 възрастни + 1 дете/ - Екзотичен ритуал за цялото 
семейство! Ориенталски пилинг за мама и татко и пенен детски масаж в турската баня. 
Следва традиционен балийски масаж за двама и топло джакузи за най – малкия! 
Удоволствието завършва в джакузи за трима!  За трима: 120 мин / 299 лв 

 ВНИМАНИЕ!!! За второ дете се доплащат - 50 лв 
 

 МАСАЖ „КЛЕОПАТРА” – При тази процедура се използват водорасли, морска вода и 
ароматни масла. Водораслите са изключително богати на минерали, микроелементи, 
витамини, протеини и др. Те елиминират натрупаните токсини и шлаки, моделират и 
оформят фигурата, стягат кожата и подмладяват тялото и душата. За усвояване на 
цялото това морско богатство, избрахме добрия термо - ефект на турската баня, където 
едновременно двама терапевта ще масажират Вашето тяло с морския дар. Следва 
подхранваща маска на косата и лицето, а след това и витаминен коктейл в удобен 
шезлонг и лек ободряващ масаж на четири ръце с натурален билков екстракт. 

 60 мин / 141 лв 
 

 МАСАЖ „КЛЕОПАТРА” С ШОКОЛАД  60 мин / 149 лв 
 

 МАСАЖ „СУЛТАН” – В основата на този масаж е заложено лечебното действие на 
глината, която почиства порите, нормализира мастната секреция, възстановява блясъка 
на кожата и има анти – целулитно действие. Ето защо ние ви предлагаме специалния 
масаж „СУЛТАН”, който се прави едновременно от двама терапевта в турската баня с 
глина. Този масаж се отличава с мултифункционално действие: добрият термо – ефект 
на турската баня способства за по-бързото абсорбиране на минералите, солите и 
витамините, съдържащи се в глината; премахват се комедоните и петната по 
повърхността на кожата; има отслабващ ефект и добро действие срещу косопад! 

 60 мин / 141 лв 
 

 „ПАША” МАСАЖ – Този масаж се изпълнява в турската баня на четири ръце с 
ароматизирана пяна.  45 мин / 139 лв 

 
 ЕКЗОТИЧЕН ПИЛИНГ „RIO DE JANEIRO” – Този ритуал се изпълнява в турската баня. С 

каша от бадемово масло и фино смляно ароматно азиатско кафе нежно се ексфолира 
цялото тяло. Кожата придобива така желаната еластичност и мекота, а кафето придава 
лек кафеникав оттенък. След това със специален мех, пълен с ароматизирана пяна, се 
прави тонизиращ пенен масаж.  45 мин / 89 лв 

 
 „ШОКОЛАДОВ МАСАЖ” – Релаксираща процедура в турската баня!  45 мин / 99 лв 
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 „ШОКОЛАДОВА МАСКА НА ЦЯЛОТО ТЯЛО” – Прави се в термо – одеало - 100 лв 
 

 ДЕТСКИ ШОКОЛАДОВ МАСАЖ „MILKY WAY” – Прави се в турската баня! 
 30 мин / 59 лв 

 
 УВЛАЖНЯВАЩ МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО С КРЕМ „БИАНКА”   50 мин / 90 лв 

 
 УВЛАЖНЯВАЩ МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО С ВИНЕН ФЛУИД  50 мин / 90 лв 

 
 АЛОЕ ВЕРА МАСАЖ – Процедурата може да бъде извършена както в турската баня, така 

и в самостоятелна масажна стая. Използва се екстракт от алое вера и натурален пчелен 
мед, които даряват кожата с минерали и витамини с анти – алергичен, подмладяващ и 
освежаващ ефект. Препоръчва се след излагане на слънце с цел хидратиране на кожата 
и дълготраен тен, а също така и по време на дългата студена зима. Масажът е 
подходящ за всеки тип кожа.  45 мин / 90 лв 

   В турската баня: 45 мин / 99 лв 
 

 МАСАЖ „БАЛКАН” – Спортен силов масаж на цялото тяло, включващ елементи на 
мануална терапия. Подходящ за възстановяване след продължително физическо 
натоварване. Прави се в самостоятелна масажна стая с масло.  45 мин / 105 лв  

 
 МАСАЖ „БАЛКАН” В ТУРСКАТА БАНЯ С ГЛИНА ИЛИ ПЯНА  45 мин / 135 лв 

 
 МАСАЖ „БАЛКАН” НА 4 РЪЦЕ В ТУРСКАТА БАНЯ С ГЛИНА ИЛИ ПЯНА  45 мин / 189 лв 

 
 „МАСАЖ ЗА ЦЕНИТЕЛИ” – Масажът започва с точков масаж със стъпала, който 

преминава в масаж „Балкан” и завършва с точков масаж на главата. 75 мин / 180 лв  
   На 4 ръце: 75 мин / 320 лв 
 

 „БЪЛГАРСКИ МАСАЖ” – Силов или релаксиращ масаж на цялото тяло, изпълнен с 
натурално розово масло и последван от вана – джакузи с розови листа и ароматно 
розово масло.  60 мин / 109 лв  

 
 УВЛАЖНЯВАЩА ТЕРАПИЯ НА ЦЯЛО ТЯЛО С „ВИТАМИН С”, „NATURA BISSE”, SPAIN  -  

Процедура, посветена на Вашето тяло! Специалните активни съставки обновяват и 
почистват епидермиса и способстват за отделянето на токсините. Благодарение на 
интензивните активни съставки с анти - оксидантно и обогатяващо действие, кожата 
става невероятно мека и сияеща. Процедурата започва с лек пилинг с Витамин С на 
цялото тяло, продължава с маска с Витамин С на цялото тяло, която забавя процеса на 
стареене и защитава епидермиса на кожата от вредното влияние на външната среда, 
стреса и дима. Следва гореща релаксираща вана. Процедурата завършва с едночасов 
релаксиращ масаж на цяло тяло с крем с Витамин С.  120 мин / 250 лв 
 

 „ОРИЗОВА ТЕРАПИЯ” – Още от древни времена японките са известни със своята фина 
порцеланова кожа благодарение на използваните екстракти от ориз. Ето защо ние Ви 
предлагаме терапия, базираща се на древната японска традиция в козметиката. Тя 
започва с 10 мин. затопляне на тялото /турска баня, сауна или гореща вана/. 
Продължава в отделна масажна стая с нежно ексфолиране на тялото с натурално 
почистващо оризово мляко. Следва маска с оризово брашно, смесено с оризова 
емулсия със силно анти – оксидантно, хидратиращо и анти – остаряващо действие. 
Кожата се успокоява, придобива желаната еластичност и кадифена мекота. Терапията 
продължава с 45 мин. релаксиращ масаж с натурално оризово олио, примесено с 
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есенциални масла от кориандър, джинджифил и канела. Терапията е подходяща за 
всеки тип кожа.  90 мин / 199 лв 

ВНИМАНИЕ!!! При желание на клиента може да бъде направена и оризова маска на 
лицето!                                                                                                     40 лв 
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АНТИ-ЦЕЛУЛИТНИ, ОТСЛАБВАЩИ, СТЯГАЩИ И ТАЛАСО 
ПРОЦЕДУРИ 

„ERICSON LABORATORIE”, France и „NATURA BISSE”, Spain 
 

 АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ – БОРБА С ПОРТОКАЛОВАТА КОЖА – Чрез антицелулитния 
масаж се цели възстановяване на нормалната циркулация на кръвта и лимфата, което 
облекчава отделянето на излишните течности и отпадни продукти, натрупани в 
мастните клетки. Стимулира се разграждането на неестествените междуклетъчни 
влакна. За по – ефикасни и бързи резултати се препоръчват минимум 5 процедури в 
комбинация с антицелулитни маски.  40 мин / 60 лв 

 
 ОРИЕНТАЛСКИ АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ – Специален антицелулитен масаж, който се 

прави в турската баня с глина или кафе. След затопляне в банята и отваряне на порите 
на кожата, с масажиращи движения се нанасят глината или кафето, като едновременно 
се постига стягащ и абсорбиращ ефект. За траен резултат се препоръчват не по – малко 
от 5 процедури.  40 мин / 83 лв 

 5 процедури – 360 лв 
 

 МОДЕЛИРАЩ МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО                                     50 мин / 90 лв 
 

 МЕЗО – МОДЕЛИРАЩА ПРОЦЕДУРА „CELLULITVIP”, ERICSON LABORATOIRE, France – 
Процедурата започва със загряване на проблемните зони на тялото чрез втриване на 
мезо – моделираща ампула за намаляване на мазнините. Следва масаж със специален 
ролер, който спомага за дълбокото проникване на съставките.Следват два 
последователни гела – първият е за намаляване на мазнините в областта на бедрата и 
дрениращ – от глезените до коленете. Следва гипсова маска в областта на бедрата и 
корема. Терапията завършва с 40 минутен антицелулитен масаж. 90 мин / 215 лв 

 5 процедури - 950 лв 
 

 МЕЗО – МОДЕЛИРАЩА ПРОЦЕДУРА С ТАЛАСО МАСКА, NATURA BISSE, Spain – 
Терапията включва: антицелулитна маска, мезо ампула за моделиране и отслабване. 
Терапията има мигновен ефект!  75 мин / 189 лв 
 

 
 
 
В „АЗИЯ СПА” можете да намерите и закупите хранителни добавки и чай за отслабване, 

за реминализиране, срещу натрупване на мазнини, за релакс и удоволствие. За 
информация и въпроси, можете да се свържете с нас на 

тел: +359 888 288 007 или на място в спа центъра на рецепция! 
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МАСАЖИ И ПРОЦЕДУРИ ОТ ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК 
ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ АЗИАТСКИ ТЕРАПЕВТИ 

о. БАЛИ, о. ЯВА и о. СУЛАВЕСИ 

 
 ТРАДИЦИОНЕН БАЛИЙСКИ МАСАЖ – Прави се със специално индонезийско масло, 

примесено с есенции от грозде, роза, жасмин и иланг – иланг. Препоръчва се за 
снемане на стреса, за релаксиране на мускулатурата и за повдигане на духа.  

 60 мин / 100 лв 
 

 ЕКЗОТИЧЕН БАЛИЙСКИ МАСАЖ В ТУРСКАТА БАНЯ С ПЯНА  50 мин / 120 лв 
 

 ЖИМБАРАН МАСАЖ – Прави се от две момичета от о. Бали, работещи в синхрон. Този 
масаж включва 6 различни масажни стила – Шиацу, Тайландски, Хавайски, Ломи – 
Ломи, Шведски и Балийски, менящи се на всеки 10 мин.  60 мин / 175 лв 

 
 ТРАДИЦИОНЕН БАЛИЙСКИ ЛУЛУР – Балийският Лулур се базира на стар ритуал, 

произхождащ от о. Ява. Започва с традиционен балийски масаж следван от пилинг с 
ЛУЛУР /ситно смляна индонезийска билка/, който премахва мъртвите клетки, 
успокоява и омекотява кожата. След това лулура се почиства с помощта на киселото 
мляко с леки масажни движения. Следва релаксираща топла вана с цветя есенция от 
иланг – иланг. Процедурата завършва с лек масаж на лицето и поднасяне на балийска 
билкова напитка, която подобрява кръвообращението.  120 мин / 185 лв  

 
 КОКОСОВ ПИЛИНГ ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА /ТЯЛО/ - Голяма част от жените считат, че 

имат чувствителна кожа. Ако и Вие попадате в тази категория, можете да опитате 
подхранващия пилинг с фино смлени кокосови стърготини, приготвени на о. Сулавеси, 
Индонезия. Следва 30 минутен масаж на гръб и масажна яка.  50 мин / 83 лв 

 
 КРАСОТА ОТ о. СУЛАВЕСИ – Нежен кокосов пилинг на цялото тяло с фино смлени 

кокосови стърготини. Следва едночасов традиционен балийски масаж с есенциални 
масла, маска за коса с екстракти от авокадо, точков масаж на главата, лицето и 
деколтето, кокосова маска за лице. Поднасяне на освежаваща напитка.  

 120 мин / 185 лв 
 

 ХАВАЙСКА ТЕРАПИЯ С ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ /Hot Stone Massage/ 
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава – камъни предават своята 
природна енергия, чрез която се превъзмогва умората и стреса и релаксира нервната 
система. Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява 
гъвкавостта на ставите. Съчетанието на енергийното въздействие на лава – камъните с 
ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на позитивна енергия, добро здраве и 
душевна хармония. 60 мин / 85 лв 
 

 БАЛИЙСКА РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ – Започва като екзотичен ритуал с измиване на краката 
с цветя и арома масла и масаж на гръб от две балийки едновременно. Продължава със 
синхронен точков масаж по рефлексните YING точки на ходилата и дланите. Подобрява 
се кръвообращението, премахва се напрежението и се осигурява енергиен баланс на 
организма.  60 мин / 124 лв 

 
 МАСАЖ ЛОМИ ЛОМИ – Прави се от една или две терапевтки, които работят с палците, 

с кокалчетата на пръстите, с ръце от китката до лакътя и с лакти, рисувайки ритмични 
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„танцувални” движения по цялото тяло. Масажът подобрява кръвообращението, 
увеличава потока на полезни вещества, подхранващи мускулите, стимулира лимфната 
система да отделя вредните вещества и освобождава душата от безпокойство, страх, 
притеснение и др. негативни чувства.  50 мин / 90 лв 

  На четири ръце - 50 мин / 149 лв 
 
 ГРЪБ, ГЛАВА И МАСАЖНА ЯКА /балийска техника/               40 мин / 65 лв 
  
 ГРЪБ, ГЛАВА И МАСАЖНА ЯКА ЗА БРЕМЕННИ                    40 мин / 85 лв 
 
 
 

ТАЙЛАНД 
 
 ТРАДИЦИОНЕН ТАЙЛАНДСКИ МАСАЖ – Представя тайландската масажна култура с 

повече от 3000 годишна традиция. Представлява точков масаж, примесен с мануална 
терапия, който се прави на земята върху специален дюшек без масло, като клиента е 
облечен със специална тайландска пижама. 60 мин / 115 лв 

 
 ТАЙЛАНДСКИ АНТИ - СТРЕС МАСАЖ – Релаксиращ азиатски масаж на цялото тяло с 

натурално кокосово олио. 60 мин / 100 лв 
 

 СПЕЦИАЛЕН РИТУАЛ „БАНКОК” – Тази процедура започва със синхронен точков масаж 
на главата и дланите, изпълнен от две терапевтки едновременно. Следва тайландски 
анти – стрес масаж и тайландска освежаваща маска на лицето. Процедурата завършва с 
ритуално измиване на тялото в топла билкова вана и сервиране на тайландски чай. 
 120 мин / 189 лв 
 

 „ШИАЦУ” ТЕРАПИЯ – „ШИ” – пръст и „АЦУ” – натиск. Шиацу е една от най – древните 
японски точкови терапии, влияеща успокояващо върху централната и периферна 
нервна система и балансираща човешкия дух.  60 мин / 109 лв 
 

 АЗИАТСКИ „DEEP TISSUE” /силов/ МАСАЖ – Спортен филипински масаж с масло.                                                                           
 50 мин / 115 лв 
 

 СПЕЦИАЛЕН „ХИЛОТ” МАСАЖ – Комбинация от шиацу, дълбоко -тъканен и тайландски 
масаж.  60 мин / 139 лв 
 

АЗИАТСКИ ДАРОВЕ И РИТУАЛИ 
 

 „ИНТЕРНАЦИОНАЛНА АЗИЯ” – Синхронен масаж, изпълняван от терапевтки от 3 
различни националности – една балийка, една филипинка и една тайландка. Започва с 
ритуално измиване на тялото в топла билкова вана и преминава в синхронен масаж на 
6 ръце. В този ритуал можете да се насладите на 12 различни азиатски масажни 
техники, изпълнени последователно.   90 мин / 256 лв 
 

 „ЕКЗОТИКА ЗА ВЛЮБЕНИ” – Този ритуал започва със специален портокалов пилинг на 
тялото, изпълнен в турската баня или в отделна масажна стая. Следва синхронен масаж 
на четири ръце, изпълнен от една тайландка и една индонезийка едновременно с 
хидратиращо ягодово олио. Плодова салата за двата. Ритуалът продължава с азиатска 
освежаваща процедури за лице /или подхранваща индонезийска терапия за коса/. 
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Завършва с романтично джакузи за двама с бутилка шампанско.  180 мин / 460 лв /за 
двама/ 
 

 АЗИАТСКИ РИТУАЛ ЗА БРЕМЕННИ – Този ритуал започва с лимфен дренаж срещу отток 
на краката. Продължава с азиатски релакс масаж в странично легнало изходно 
положение. Завършва с индийски точков масаж на лицето и главата.  
 120 мин / 185 лв  
 

 СНЕХАНА /топъл билков масаж/ - Започва с маслен масаж на цялото тяло. След това се 
приготвят малки торбички с билки, масла и фино смлени натурални компоненти, 
внимателно подбрани според Вашата индивидуална „доша”. След като се затоплят, те 
се втриват с леки масажни движения по цялото тяло и лецето. 
 60 мин / 90 лв 
 

 ШИРОДАРА /масаж на третото око/ - Счита се за една от най – популярните 
Аюрведически процедури. Започва с известния Индийски масаж на главата и лицето – 
Широбианга. След това равномерна струя с лечебно масло, насочена към челото, ще 
освободи умственото напрежение и ще осигури спокойствие на духа. Равномерният 
ритъм на струята има възстановителен ефект върху сетивата. 
 60 мин / 95 лв  
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ПРОЦЕДУРИ НА ЛИЦЕ 
с ERICSON LABORATOIRE, FRANCE и NATURA BISSE, 

SPAIN 
 

 КЛАСИЧЕСКО ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ – Почистване на лицето с мляко с орхидеи, 
освежаващ и почистващ гел с цитруси и лавандула, имащ антисептично действие. 
Озонотерапия. Кремообразен пилинг с масла от риган, лавандула, лимон и мащерка. 
Ръчно почистване. Почистваща каолинова маска с плодови и растителни екстракти, 
която намалява себума.  60 мин / 69 лв 
 

 ПРОЦЕДУРА ЗА МАЗНА И КОМБИНИРАНА КОЖА „ACTI – BIOTIC”, ERICSON 
LABORATOIRE, France  60 мин / 89 лв 
 

 ПРОЦЕДУРА ЗА ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА „DERMA CALM”, ERICSON LABORATOIRE, France – 
Терапията повишава прага на чувствителност и усилва естествените защитни функции 
на кожата. Терапията започва с почистване на лицето, пилинг за чувствителна кожа. С 
помощта на струя чист кислород нанасяме серуми, които успокояват кожата. Следва 
успокояващ масаж на лице, шия и деколте. Втори анти – куперозен серум и маска с 
екстракти от смокини, хибискус и камелия.  
NB! Процедурата е подходяща при зачервени кожи след слънчеви бани и при напукана 
от студа и вятъра кожа.  60 мин / 139 лв 

 
 ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕХИДРАТИРАНА И УМОРЕНА КОЖА С ЧИСТ КИСЛОРОД „BIO PURE” – 

ERICSON LABORATOIRE, France - /подходяща за пушачи/. Кислородната процедура е 
подходяща за някои типове кожи. Тя стимулира циркулационните функции на кожата, 
дренира, почиства и придава на лицето здрав вид. Терапията започва с почистване, 
ексфолиация, кислороден серум, 10 мин. масаж на лицето с чист кислород, втори 
козметичен масаж с кислороден крем, кислородна маска за дълбока хидратация, 
детоксикиращ серум и завършва с овлажняващ кислороден крем.  60 мин / 119 лв 
 

 КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ ЗА УМОРЕНА КОЖА И ХИДРАТАЦИЯ С ЧИСТ КИСЛОРОД – 
NATURA BISSE, Spain – Универсална терапия подходяща за всички видове кожи. Струята 
чист въздух стимулира циркулацията на кожата и почиства. Благодарение на активните 
съставки като кислородния пероксид, терапията е универсална грижа за дълбока 
хидратация. 60 мин / 99 лв 
 

 УВЛАЖНЯВАЩА ПРОЦЕДУРА „HYDRA CLINIC”, ЕRICSON LABORATOIRE”, France – 
Почистване. Пилинг. Нанасяне на овлажняващи серуми. 10 мин. лимфодренаж. 
Нанасяне на обогатяващи и възстановяващи серуми. 20 мин. козметичен масаж на 
лице, шия и деколте. Двуфазна овлажняваща маска и завършва с овлажняващ крем. 
 60 мин / 139 лв 
 

 ПPОЦЕДУРА „ BIO OPTIC” ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР, ЕRICSON LABORATOIRE, France – 
Процедура, която се бори с проблемите около очите – бръчки, тъмни кръгове, 
подпухналост. Премахваме грима. Нанасяме маска за отстранение на подпухналостта 
под очите. Възстановяващ серум. 15 мин. масаж в областта на очите. Дрениращи 
околоочни пачове. Моделиращ лифтинг гел. Завършващ крем. 35 мин / 69 лв 
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 МЕЗО – ВИТАМИННА ТЕРАПИЯ „MESO – VIT” /за сухи кожи/ ERICSON LABORATOIRE, 
France – Терапията стимулира обновяването на клетките, активира реконструкцията на 
тъканите, ревитализира и стяга, насища кожата с витамини. Терапията започва с 
почистване. Ексфолиация. Втриване на серум с Вит. А. Козметичен масаж с успокояващ 
микро - гел. Продължава с втори масаж с вибрационна четка. Втриване на серум с Вит. 
С с помощта на мезо – ролера. Маска с екстракт от водорасли. Втриване на серум с Вит. 
Е и завършва с мезо – витаминен крем. 60 мин / 199 лв 

 
 ПРОЦЕДУРА „BOTU VIP” АНТИБРЪЧКИ СЪС ЗМИЙСКА ОТРОВА /+30/, ERICSON 

LABORATOIRE, France – Локализирано лечение нa мимическите бръчки, премахва 
нервно – мускулното напрежение, изглажда и  подмладява, намалява дълбочината на 
дълбоките бръчки. Почистваме лицето. Екфолиация. 20 мин. моделиращ масаж с 
ензимен крем. Стимулация с помощта на вибрационни стикове и иглен ролер в 
областта на бръчките. Нанасяме серум локално в/у бръчките. Серумът е с две мощни 
парализиращи отрови – змийската отрова и ботулиновия токсин. Масаж с чист 
кислород. Лифтинг маска „Botu VIP”. Терапията завършва с овлажняващ и подмладяващ 
крем.  60 мин / 229 лв 

 
 ПРОЦЕДУРА „FEMINITY” – ХОРМОНОРЕГУЛИРАЩА И АНТИОСТАРЯВАЩА ТЕРАПИЯ С 

ФИТОХОРМОНИ И СТВОЛОВИ КЛЕТКИ, ERICSON LABORATOIRE, France - / при 
дехидратирани и без тонус кожи, подмладяваща, при купероза, при акне и пост – акне 
и проблемна кожа / препоръчва се в комбинация с класическо почистване на лице/, 
при белези и петна по кожата, при суха и белеща се кожа/. Регулира хормоналния 
баланс и защитава стволовите клетки в кожата. Дълбоко хидратираща и подмладяваща 
терапия. Започва с почистване на лицето. Пилинг. Нанасяне на серум „Дълголетие”. 
Козметичен масаж с регулиращо хормоналния баланс на кожата масло. 
Възстановяваща и регулираща хормоналния баланс на кожата маска. Втора гел – маска. 
Завършва с крем, регулиращ хормоналния баланс на кожата.  75 мин / 229 лв 

 
 ПРОЦЕДУРА „FRESH CAVIAR” С ПРЕСЕН  ХАЙВЕР ЗА ИНТЕНЗИВНА РЕГЕНЕРАЦИЯ /+50/, 

ERICSON LABORATOIRE, France – Съвършената терапия за зряла кожа! Започва с 
почистване на лицето. Ексфолиация. Втриване на чист екстракт с клетки пресен хайвер. 
20 - минутен козметичен масаж с есенциални масла с клетки пресен хайвер. Нанасяне 
на стягащ флуид с клетки пресен хайвер с помощта на чист кислород. Двуфазна черна 
маска с клетки пресен хайвер. Завършва с овлажняващ крем с клетки пресен хайвер. 
 60 мин / 229 лв 

 
 ПРОЦЕДУРА „ENERGY LIFT” ЗА ОФОРМЯНЕ КОНТУРА НА ЛИЦЕТО /двойна брадичка, 

бузи/, ERICSON LABORATOIRE, France - Процедура за ремоделиране на лицевия контур, 
чрез редуциране на натрупаната подкожна тъкан в областта на шията и брадичката, 
изглаждане на бръчките и стягане. Терапията започва с почистване на лицето. 
Ексфолиация. 20 – минутен моделиращ масаж. Нанасяме морфо отслабващ серум за 
долната част на лицето и шията и морфо запълващ серум за горната част на лицето. 10 – 
минутен масаж с морфо – стиковете. Две различни маски за долната и горната част на 
лицето и шията. Завършва с лифтинг крем!  60 мин / 209 лв 

 
 КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ ЗА ПОДХРАНВАНЕ НА КОЖАТА С ВИТАМИН С, NATURA BISSE, 

Spain – Терапия със 100% чист Вит. С за подобряване на кожата след слънчеви бани и 
против стареене. Започва с почистване на лицето, следва пилинг с Вит. С. 
Възстановяващ серум с високо концентриран Вит. С, създаден за подобряване 
производството на еластин и колаген в кожата. Кислороден масаж за стимулация на 
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лимфодренажа и за детоксикация. Маска с Вит. С. Терапията завършва с нанасянето на 
крем с Вит. С.  60 мин / 159 лв 

 
 АНТИ – ЕЙДЖ ТЕРАПИЯ С КИСЛОРОД, ЕЛАСТИН И КОЛАГЕН, NATURA BISSE, Spain – С 

помощта на тази терапия се забавя процеса на стареене. Терапията има моментален 
лифтинг ефект. Тя е подходяща за жени в менопауза и с хормонални нарушения. В тази 
терапия се съчетава активни анти – ейдж съставки със силна струя чист кислород. 
Концентрата с еластин и колаген помага за храненето на клетките и преодоляването на 
хормоналния дефицит.  60 мин / 169 лв 

 
 ТЕРАПИЯ „THE CURE” - ГРИЖА ЗА КОЖАТА С ПОЧИСТВАЩ, ДЕТОКСИКИРАЩ И АНТИ – 

ЕЙДЖ ЕФЕКТ, NATURA BISSE, Spain - В организма на човека ензима „Сиртуин” отговаря 
за процеса на стареене. Специалистите от Natura Bisse създадоха специална процедура, 
която активира сиртуина в човешкото тяло за възстановяване на промените в ДНК-то. 
Именно в това е тайната на тази терапия, която е основана на авангардната 
термоактивна ензимна детоксикация. В процедурата се включват 2 пилинга – ензимов и 
гликолов, моделиращ масаж на лице, шия и деколте. Серум за подхранване и стягане. 
Маска. Крем. 
NB! Тази терапия може да бъде комбинирана с класическа програма за лице! 

 60 мин / 179 лв  
 

КОЛА МАСКА 
 

½ КРАКА 15 лв 
ЦЕЛИ КРАКА 30 лв 
ИНТИМЕН ТРИЪГЪЛНИК 50 лв 
ЛИНИЯ БИКИНИ 15 лв 
ПОДМИШНИЦИ 16 лв 
ГОРНА УСТНА 10 лв 
РЪЦЕ 22 лв 
ВЕЖДИ 10 лв 
ГРЪБ /МЪЖЕ/ 50 лв 
ГЪРДИ /МЪЖЕ/ 50 лв 

 
 
Маникюр Френски маникюр 
Педикюр СПА редикюр 
СПА маникюр Гел нокти 
Декорация нокти Медицински педикюр 
 
 

 МАСКА НА ЦЯЛО ТЯЛО С ВОДОРАСЛИ – 90 лв 
 МАСКА НА ЦЯЛО ТЯЛО С ШОКОЛАД – 100 лв 

 
 

 
ОЧАКВАМЕ ВИ В ОБНОВЕНИЯ НИ „АЗИЯ СПА“ ЦЕНТЪР! 

   

 „ГРАНД МАНАСТИРА“, ПАМПОРОВО – 0897 99 39 44 

           „АЗИЯ СПА“ ИНФОРМАЦИЯ -  0888 288 007 


