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სხეულის თერაპია
DETOX AND DRAINING RITUAL 90 წუთი   |   460 ₾

დეტოქსისა და გაწმენდის რიტუალი იწყება სხეულის ბრაშინგით.  აღმდგენი სკრაბი ასუფთავებს  
კანს და სიგლუვის შესანიშნავ შეგრძნებას სძენს. ტალახის შეფუთვა კანს ამდიდრებს 
მინერალებით, ხელს უშლის ცხიმოვანი მჟავის დაგროვებას, გამოდევნის ტოქსინებს, აუმჯობესებს 
კანის ელასტიკურობას. პროცედურა სრულდება მოდელირებული მასაჟით

სხეულის ბრაშინგი | სკრაბი | ტალახის ნიღაბი | მოდელირებული მასაჟი

TIME OF RITUAL  90 წუთი   |   460 ₾

რჩეული პროცედურა სხეულისა და გონების ჰარმონიისთვის.

სკრაბი | სხეულის ნიღაბი | სარელაქსაციო არომა მასაჟი

QUICK SHRINK ME TREATMENT 90 წუთი   |   460 ₾

პროცედურაში შემავალი უნიკალური კომპონენტების საშუალებით, ორგანიზმიდან გამოიდევნება 
ზედმეტი სითხე და ტოქსინები. 

სკრაბი | სხეულის ნიღაბი | მოდელირებული მასაჟი

ANTI STRESS THERAPY 90 წუთი   |   450 ₾

ანტისტრესული, სხეულისა და გონების დამამშვიდებელი პროცედურა.

სკრაბი & გადახვევა | თავის მასაჟი | ტერფების მასაჟი | სახის მასაჟი

სკრაბი 30 წუთი   |   190 ₾

სხეულის სკრაბი წმენდს კანს, ამცირებს გაღიზიანებას, კანს სძენს ელასტიკურობასა და სინაზეს.

პროცედურის დასაჯავშნად აკრიფეთ 
444

სამუშაო საათები 
12:00 - 22:00



სახის თერაპია

ჰიდროთერაპია

საფირმო პროცედურები  
FOREST SPA-სგან
THE ROYAL JOURNEY             3 საათი  |  750 ₾

პროცედურა იწყება ჰიდროთერაპიული აბაზანით და  
სკრაბით. შემდეგ გამოიყენება მინერალებით მდიდარი 
ტალახის ნიღაბი წყალმცენარეებისა და სპირულინას 
ექსტრაქტებით, მოგზაურობა სრულდება სახის პროცედურითა 
და სხეულის არომა მასაჟით.

ჰიდროთერაპია | სკრაბი | სხეულის ნიღაბი | სახის მოვლა | 
არომა მასაჟი

FACE PERFECTION 60 წუთი  |  280 ₾

პროცედურა კანის ბრწყინვალებისთვის.

FACE RENEWAL 40 წუთი  |  190 ₾

სახის სწრაფი პროცედურა, კანის სიჯანსაღე და დატენიანება. 

SECRET OF YOUTH 60 წუთი  |  380 ₾

ექსკლუზიური პროცედურა - დამამშვიდებელი, დამატენიანებელი 
და კანის გასამკვრივებელი ეფექტით.

THE GOLD 60 წუთი  |  580 ₾

მულტიფუნქციური პროცედურა ოქროს ინგრედიენტებით 
- ააქტიურებს უჯრედებს, წარმოქმნის კოლაგენს და 
აახალგაზრდავებს კანს.

DEEP HYDRATION FACIAL 60 წუთი  |  350 ₾

ღრმა დატენიანება მშრალი კანისთვის.

MISTERY OF LOPOTA 2 საათი  |  650 ₾

პროცედურა იწყება სხეულის გამაცოცხლებელი და 
დამატენიანებელი სკრაბით. ამას მოჰყვება მწვანე ჩაისა 
და კედრის ექსტრაქტით გამდიდრებული სხეულის ნიღაბი. 
სახის სწრაფი წმენდა და სხეულის მასაჟი.

სახის და სხეულის სკრაბი | სახის სწრაფი წმენდა | არომა მასაჟი

არომათერაპია და სტრესის საწინააღმდეგო მასაჟი 50/80 წუთი   |   250/320 ₾

გამოსცადეთ მაკურნებელი შეხების უნიკალურობა. თერაპიული მასაჟის ტექნიკა და არომატული ზეთები აცოცხლებს 
განწყობას და ხსნის კუნთების დაძაბულობას. 

ღრმა  ქსოვილოვანი მასაჟი  50 წუთი   |   270 ₾

მასაჟი შექმნილია კუნთების დაძაბულობის მოსახსნელად, შედეგად დაძაბული კუნთები თავისუფლდება 
დაჭიმულობისგან, უმჯობესდება სისხლის მიმოქცევა.

შვედური მასაჟი 50 წუთი   |   270 ₾

ეს არის სხეულის კლასიკური მასაჟი მსუბუქი და საშუალო დაწოლით, რომელიც აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, 
ადუნებს კუნთებს და ხელს უწყობს რელაქსაციას. ხელებისა და წინამხრების მსუბუქი მასტიმულირებელი 
მოძრაობები ამცირებს კუნთების ტკივილს, ორგანიზმს ავსებს ენერგიითა და მაცოცხლებელი ძალით.

მასაჟი ცხელი ქვით 50 წუთი  |  260 ₾ 

გამოიყენება ბაზალტის ქვებით მკურნალობის უძველესი მეთოდი. სითბო, რომელსაც ქვა გამოსცემს, ხსნის 
კუნთების დაღლილობას და დაძაბულობას, ხელს უწყობს სხეულის დეტოქსიკაციის პროცესს. თერაპევტის ხელები 
და ქვები იდეალური კომბინაციაა სრული რელაქსაციის მისაღწევად.

მასაჟი სხეულის მოდელირებისთვის 50 წუთი  |  270 ₾ 

ლიმფოდრენაჟისა და ანტიცელულიტური მასაჟის ტექნიკების კომბინაცია, რომლისთვისაც გამოიყენება 
სპეციალური გელი ან კრემი. პროცედურა ხელს უწყობს ცელულიტის შემცირებას, კანის შეფერილობის 
გაუმჯობესებას, ამცირებს დაღლილობას და შეშუპებას.

ზურგის, კისრისა და მხრების მასაჟი 30 წუთი  |  170 ₾ 

ღრმა მასაჟი დაძაბულობის მოსახსნელად, რომელიც კონცენტრირდება ზურგზე, კისერსა და მხრებზე, ამცირებს 
დაჭიმულობას და აუმჯობესებს მიკროცირკულაციას.

სახისა და სკალპის მასაჟი 30 წუთი  |  170 ₾ 

სარელაქსაციო მასაჟი არგანის ნატურალური ზეთით. შედეგი: მომენტალური რელაქსაცია, მბზინავი და 
გაცოცხლებული კანი.

ტერფების მასაჟი 30 წუთი  |  170 ₾ 

მასაჟი ზემოქმედებს ფეხების რეფლექსურ ზონაზე, ხელს უწყობს რელაქსაციას და ტკივილის გაყუჩებას.

მასაჟის კოლექცია

ზღვის მარილის აბაზანა
30 წუთი  |  190 ₾

დეტოქსი და მინერალიზაცია.

ვინოთერაპია
30 წუთი  |  190 ₾

რელაქსაცია და ანტიოქსიდაცია.


