
სახის სწრაფი წმენდა ყველა ტიპის კანისათვის (40 წთ) 190 ₾

Delizia Di Riso
სახის სწრაფი წმენდა მგრძნობიარე კანისათვის ბრინჯისა და 
ნუშის ექსტრაქტებით

(40 წთ) 190 ₾

Delizia Di Riso 
დამარბილებელი და შეშუპების საწინააღმდეგო კომპლექსური 
პროცედურა მგრძნობიარე კანისათვის

(60 წთ) 250 ₾

Hydraperfect 
დამატენიანებელი და დამარბილებელი პროცედურა 
ძალიან მშრალი კანისათვის

(60 წთ) 250 ₾

ახალგაზრდობის საიდუმლო
ნაოჭების საწინააღმდეგო პროცედურა 

(60 წთ) 250 ₾

Lifting
კანის დამჭიმავი პროცედურა

(60 წთ) 270 ₾

სახის პროცედურები

პროცედურის დასაჯავშნად აკრიფეთ 
444

სამუშაო საათები 
12:00 - 22:00
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Stressaway სარელაქსაციო მასაჟი (60 წთ) 210 ₾

ცხელი ქვების რიტუალი (60 წთ) 220 ₾

ცხელი ქვების რიტუალი (90 წთ) 250 ₾

ღრმა ქსოვილოვანი მასაჟი დაჭიმულობის მოსახსნელად (60 წთ) 235 ₾

ანტიცელულიტური მასაჟი - გასახდომი და სადრენაჟე პროცედურა (60 წთ) 250 ₾

ტანის სკრაბი ზღვის მარილებითა და არომატული ზეთებით (45 წთ) 190 ₾

ტანის სკრაბი La Toscana  - კანის განახლებისათვის (45 წთ) 190 ₾

შიაცუ - იაპონური სამკურნალო პროცედურა (90 წთ) 600 ₾

Lopota Fo’Rest (3 საათი)                         730 ₾
თალასოთერაპიული აბაზანა Lopota Secret  (30 წთ)

ტანის სკრაბი და გადახვევა ოკეანის მარილით (90 წთ)

სახის პროცედურა Delizia Di Riso (60 წთ)

The Elixir of Youth (4 საათი)                950 ₾
თალასოთერაპიული ღვინის აბაზანა (30 წთ)

Time of Ritual
ორგანიზმის ბალანსში მომყვანი პროცედურა 
აფროდიზიაკებით

(90 წთ)

ცხელი ქვების რიტუალი (60 წთ)

DIBI Lifting - სახის პროცედურა (60 წთ)

მთელი ტანის კომპლექსური 
პროცედურები 

(90 წთ) 360 ₾

ენერგიის აღმდგენი პროცედურა 
ზღვის მარილითა და არომატული ზეთებით

Spirulina 
ანტიცელულიტური გასახდომი პროცედურა ზღვის 

წყალმცენარეებით

Thalasso Mont Saint Michel 
გასახდომი და სადრენაჟე პროცედურა ოკეანის 

ტალახითა და მარილის კრისტალებით

Time of Ritual 
აფროდიზიაკების მომგვრელი და ორგანიზმის ბალანსში 

მომყვანი პროცედურა

თალასოთერაპიული 
აბაზანები 

(30 წთ) 175 ₾

ვინოთერაპია 
სადრენაჟე და ტონუსის 

ასამაღლებელი პროცედურა

Royal Therapy
გამაახალგაზრდავებელი 

და სარელაქსაციო პროცედურა

Lopota Secret 
სამკურნალო და სარელაქსაციო 

პროცედურა

ერთდღიანი პაკეტები

სპა  პროცედურები


