


Filosofia noastră

“Spa” reunește într-un singur concept sănătatea, 

frumusețea și relaxarea! Deși foarte multă lume 

confundă noțiunea de spa cu un centru wellness, fitness 

sau cu un centru acvatic, spa-ul este ceva deosebit. 

Gândit încă din vechime pentru tratarea unor afecțiuni 

sau pentru relaxare, spa-ul pune accent pe grija față de 

individ prin inducerea unei stări de armonie și relaxare. 

Spa-ul nu este un loc de distracție, este un loc de 

regăsire personală pentru oamenii stresantului secol XXI. 

Orhideea Spa s-a născut din pasiunea pentru starea de 

bine, concept pe care noi îl înțelegem ca fiind un mod de 

viață ce se rupe de grijile cotidiene și se concentrează 

pe sănătatea fizică, emoțională și mentală. Încercăm 

să vă oferim inspirație pentru un stil de viață sănătos, 

într-un mediu care încântă toate simțurile prin prezența 

continuă a aromelor spa, a terapiilor, a muzicii liniștitoare 

și a variației de culori. 

La Orhideea Spa abordăm în stil holistic sănătatea, luând 

în considerare mișcarea, nutriția și relaxarea, combinând 

mijloacele terapeutice occidentale și orientale, precum 

și măsuri preventive ce includ un program terapeutic 

regulat. Fie că alegeți o sesiune energizantă de fitness 

sau înot, fie că sărbătoriți cu prietenii un eveniment 

special în cadrul unui Spa Party sau, pur și simplu, vă 

doriți să plutiți spre relaxarea absolută, clipele petrecute 

la noi vor fi memorabile și pline de armonie.

Our philosophy

““Spa” unifies in a single concept, health, beauty 

and relaxation! Although a lot of people mix the Spa 

notionwith that of a wellness center, fitness or aqua 

center, the spa is something more special. In the 

antiquity, our ancestors cured or relaxed themselves in 

such special places. 

Therefore, the spa focuses today on the individual 

treatment and care through harmony and relaxation. 

Nowadays the Spa is not for entertainment purposes, it 

is a personal renewal place for people who live in the 

stressful 21st century. Orhideea Spa was born out of 

passion for wellbeing, a concept that we understand as 

a life style that breaks the daily routines and worries and 

focuses on physical, mental and emotional health. We try 

to offer inspiration for a healthy life style in a beautiful 

environment that wonders all senses throughout the 

continuous presence of the spa aromas, therapies, 

music, and colour variations. 

In Orhideea Spa, we think holistically: health is a concept 

that combines motion, nutrition and relaxation, using 

both Eastern and Western therapies, and preventive 

measures including a regular therapeutic schedule. You 

can choose either a fitness or swimming energy session, 

you can celebrate a special event with a Spa Party or you 

can just relax and enjoy harmony in our great Spa. You 

will remember all the wonderful moments spent with us.
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Despre noi

Orhideea Spa este cel mai mare centru Spa din București, având peste 

3.000 mp. 

Centrul este structurat pe trei niveluri, cu trei funcțiuni diferite. Primul 

nivel, cel de sus, este destinat exclusiv terapiilor spa. Aici găsim o 

salină artificială, trei săli pentru tratamente destinate cuplurilor, un 

Tepidarium, două zone de relaxare, un bar de ceaiuri organice și fructe 

proaspete oferite în mod gratuit, o sală de tratamente faciale, Dușul 

Vichy și trei săli pentru tratament corporal. Tot la acest nivel se află 

vestiarele cu dușurile și grupurile sanitare.

Nivelul median, Aqua, este ocupat de piscine, baia cu jeturi, aria 

extinsă de relaxare ce conține sezlonguri încâlzite cu lămpi cu 

infraroșii, o saună cu sare, un hammam special creat și adaptat 

terapiilor spa, și zona de Gheață & Foc ce cuprinde hamam-ul turcesc, 

sauna finlandeză, sauna cu infraroșii, băile Kneipp, dușul scoțian și 

dușul tropical. Tot la acest nivel veți găsi un bar de sucuri naturale 

proaspete. 

Cel mai de jos nivel este destinat recuperării medicale, fiind incluse 

serivicii de fizioterapie, kinetoterapie și RPG (Reeducare Posturală 

Globală).

About us

“Orhideea Health & Spa is the largest Spa in Bucharest, stretched out 

over more than 3000 sq.m.

Our spa consists of three levels, all with different functions. The first 

level on the top is exclusively designed for spa therapies. You can 

find here an artificial saline, three treatment rooms for couples, a 

Tepidarium, two relaxation areas, one bar with free fresh fruits and 

organic teas, a facial treatment room, the Vichy Shower and three 

rooms for individual body treatments. There are also changing rooms 

and showers facilities on this floor.

On the middle floor, called the Aqua zone, you will find the swimming 

pools, the whirlpool, the extended relaxation area which have 

warming lounges with infrared lamps, a sauna with salt, a hammam 

special created and adapted for the temperatures of the spa, and the 

Ice and Fire area which gathers the Turkish steam bath, the Finish 

sauna, the infrared sauna, Kneipp baths, the Scottish shower and the 

tropical shower. You will also find here a bar serving just fresh fruit and 

vegetables juices, organic smoothies and coffee.

The lowest level is designed for medical recover and it is designed 

for medical recovery which includes physiotherapy and RPG (Global 

Postural Recovery).
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Specialitatea Orhideea Spa
Orhideea Spa Signature

Masaje Terapeutice
Therapeutic Massages

Terapii pentru gravide
Treatments for Pregnancy

Mini-Tratamente Spa
Mini Spa Treatments

Relaxing Massages
Masaje de relaxare

Tratamente Corporale
Body Treatments

Terapii de Cuplu
Couple Therapies

Kinetoterapie
Physical Therapy

Piscine
Swimming Pools

Sauna cu sare
Sauna with salt

Salină
Salt room

Foc și Gheață
Ice & Fire

Terapii Revigorante pentru Sănătate
Health & Revigorating Therapies

Ritualuri SPA - 4 în 1
SPA Rituals- 4 in 1

Tratamente Faciale
Facial Treatments
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Beauty is when 
you can  

appreciate  
yourself. 

When you love 
yourself, that’s 

when you’re 
most beautiful. 

 Zoe Kravitz

Specialitatea Orhideea Spa
Orhideea Spa Signature
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Masaj de relaxare în salină artificială, cu multiple 

beneficii pentru sănătate. Salinoterapia (inhalarea 

aerului sărat) ajută la tratarea afecţiunilor 

respiratorii şi la diminuarea efectelor negative 

ale poluării urbane, prafului sau fumatului pasiv. 

Aerosolii săraţi au o acţiune curativă asupra 

sistemului respirator şi fortifică plămânii, în timp 

ce ionii negativi din sare au un efect benefic 

asupra sistemului nervos şi ajută la somnul 

relaxant. Masajul de relaxare este extrem de 

eficient în cazul stărilor de oboseală accentuată, 

și elimină stresul acumulat în organism. Astfel 

masajul în salină este un tratament doi în unu, 

și, pe lângă beneficiile masajului de relaxare, vă 

puteţi bucura şi de beneficiile salinoterapiei.

A relaxing massage in the salt room offers you 

multiple health benefits. The salty air help treat 

respiratory diseases and decrease the negative 

effects of urban pollution, dust or passive 

smoking. Aerosols have a curative action on the 

respiratory system and strengthens the lungs, 

while the negative ions of salt have a beneficial 

effect on the nervous system and help you sleep 

easier and more deeply. Relaxing Massage is 

very efficient for emphatic tiredness, eliminates 

the stress accumulated in the body. So the salt 

room massage is a two in one treatment, besides 

the benefits of the relaxing massage, you can 

enjoy the benefits of the salt therapy.

Fusion Massage

Masaj intuitiv personalizat, în care terapeutul combină liber tehnici de 

masaj (relaxare, drenaj limfatic, masaj tisular profund, reflexoterapie, 

presiuni, mobilizări, stretching, masaj anticelulitic, aplicare de 

comprese sau pietre calde, masaj facial) adaptate nevoilor şi 

preferinţelor clientului.

The best tailored intuitive massage you can ever get! The therapist 

freely combines a variety of massage techniques (relaxation, lymphatic 

drainage, deep tissue massage, reflexology, pressures, stretching, 

applying hot towels or hot stones), to perfectly fulfill your preferences 

and needs.

Beauty is when 
you can  

appreciate  
yourself. 

When you love 
yourself, that’s 

when you’re 
most beautiful. 

 Zoe Kravitz

Salt Room Relaxing Massage

Durată: 50 min. Preţ: 160 lei Preţ membru: 112 lei

Durată: 60 min. / 90 min.  
Preț: 200 lei / 300 lei  
Preţ membru: 140 / 210 lei
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Un remediu eficient contra răcelii sau a simptomelor gripale, prin 

activarea circulaţiei sangvine şi stimularea mecanismelor proprii de 

apărare ale organismului. Terapia începe în hamam, pentru a declanşa 

procesul de sudoraţie, fiind urmată de exfoliere cu săpun negru din 

pastă de măsline şi ulei de eucalipt, având proprietăţi drenante şi 

detoxifiante. Se continuă cu o repriză de saună uscată pentru a creşte 

temperatura corpului, finalizată  cu o spălare cu gheaţă, ce produce 

vasoconstricţie, realizându-se astfel o tonifiere vasculară şi activarea 

circulaţiei sanguine. Se încheie cu masajul personalizat, cu tehnici 

liber combinate, sau cu un masaj de relaxare, în pregătirea unui somn 

odihnitor. Pe toată durata terapiei, se consumă lichide calde (ceaiuri 

organice, cu miere şi lămâie).

An effective remedy against colds and flu symptoms by activating 

blood circulation and stimulating your immune system. This therapy 

begins in the Turkish steam bath to trigger the sweating by an 

exfoliation with black soap paste and olive oil of eucalyptus, having 

draining and detoxifying properties. Next, a dry sauna session 

increase your body temperature, while the ice rinsing produces 

vasoconstriction, thus achieving a vascular toning and activating 

blood circulation. It concludes with a tailor made or a relaxation 

massage that will ensure you a restful sleep.

Moroccan Hamam Ritual

Ritual de curăţare şi purificare a epidermei, inspirat din cultura 

orientală a hamamului. Cuprinde acomodarea cu sauna umedă şi 

aplicarea săpunului negru din pastă de măsline şi ulei de eucalipt, 

gomajul corpului cu mănuşă abrazivă kassa şi clătire cu apă rece şi 

caldă. Se continuă, în camera de terapii sau în hamam, în funcţie de 

nivelul de toleranţă la căldură, cu împachetare corporală cu argilă 

rhassoul, având proprietăţi detoxifiante şi remineralizante. Ritualul se 

continuă cu masajul de relaxare cu unt de shea, recunoscut pentru 

capacităţile sale extraordinare de hidratare şi regenerare celulară.

Enjoy this cleansing and purifying body ritual inspired by the Oriental 

culture! Your body will be polished with an eucalyptus black soap 

and an abrasive glove and then rinse with cold water or ice snakes. 

The ritual continues with a detoxifying Moroccan rhassoul clay wrap, 

rich in minerals, followed by a relaxing massage with shea butter, 

renowned for its extraordinary hydrating and regenerating properties.

Anticold Treatment

Durată: 90 min. Preț: 300 lei Preţ membru: 210 lei

Durată: 120 min. Preţ: 400 lei Preţ membru: 280 lei
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Relaxing Massages
Masaje de relaxare
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Masaj adresat zonelor craniană, cervicală şi scapulo-humerală, pentru 

înlăturarea efectelor negative ale emoţiilor, eforturilor intelectuale 

intense sau poziţiilor rigide la birou, în faţa calculatorului: cefalee, 

dureri de ochi, tensiuni la nivelul coloanei cervicale, dureri musculare, 

insomnie, incapacitate de deconectare. Masajul înlătură senzaţiile 

neplăcute şi induce o stare de relaxare, calm şi confort.

A mini-massage addressed to head, shoulder and upper back areas 

to remove the negative effects of emotions, intense intellectual efforts 

or rigid positions at the office, like: headache, eye pain, cervical spine 

tension, muscle pain, insomnia. This massage removes discomfort and 

induces a state of relaxation and calm.

Antistress Head, Neck & Shoulders

Durată: 20 min. Preț: 75 lei Preţ membru: 53 lei

Swedish Relaxing Massage 

Masajul suedez cuprinde o combinaţie de manevre principale, manevre 

fine, uniforme şi prelungite, liniştitoare, care reduc sensibilitatea 

nervilor şi produc încălzire, calmare şi descongestionare. Masajul 

de relaxare este o tehnică de masaj ce vizează dispariţia tensiunilor 

musculare şi articulare, dar acţionează şi asupra sistemului nervos 

şi circulator. Masajul de întreţinere este un masaj care este indicat 

să se facă cel puţin o dată pe săptămână şi are ca scop menţinerea 

organismului într-un echilibru funcţional natural. Unul din beneficiile 

imediate ale masajului este sentimentul de relaxare deplină şi calm.

Swedish relaxation massage contains a combination of main 

maneuvers, fine maneuvers, uniforms and long, calming which 

reduces the nerves’ sensibility and produce warming, relief and 

decongestion. The relaxing massage is a massage technique that has 

the role to make the muscular and articular tensions disappear, but 

react upon the nervous system and circulator.

Candle Relaxing Massage

Masaj de relaxare cu uleiuri aromate încălzite de lumânare. Un masaj 

conceput pentru stimularea simţurilor, ce foloseşte o ceară specială 

din uleiuri esenţiale. Când ajunge la temperatura optimă, ceara din 

lumânare se transformă în ulei, iar masajul se transformă într-un ritual 

de relaxare. O combinaţie de aromoterapie, relaxare şi uleiuri calde, 

ce îţi va revigora organismul.

The relaxing massage with candle warmed aromatic oils. A massage 

conceived for the stimulation of the senses, using special wax from 

essential oils. When it reaches the optimal temperature, the candle 

wax transforms in oils and the massage is a real ritual of relaxation.  

A combination of  aromatherapy, relaxation and warm oils, it will 

revitalize the body.

Durată: 30 min. / 50min. 
Preţ: 85 lei / 150 lei
Preţ membru: 60 / 105 lei

Durată: 50 min.
Preț: 160 lei
Preţ membru: 112 lei

NEW

How old you are is your 
business…

How young you look is 
our business...
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Un masaj practicat de mii de ani de aborigenii 

din Hawaii, Lomi Lomi este recunoscut în lumea 

modernă  ca o terapie holistică, ce reconectează 

şi armonizează corpul, mintea şi sufletul, eliberând 

fiinţa de suferinţă fizică şi de trăirile emoţionale 

şi mentale negative. Un masaj foarte relaxant, 

realizat cu manevre prelungi şi lente ale palmelor, 

antebraţelor şi coatelor, ce ajută la reducerea 

tensiunilor şi stresului, la ameliorarea circulaţiei 

sangvine şi limfatice, la eliminarea toxinelor, 

conferind confort, echilibru şi stare generală de bine.

Aloha! Being practiced for thousands of years 

by the Aborigines of Hawaii, Lomi Lomi Kahuna 

Massage is recognized in the modern world as 

a body-mind-soul therapy. This very relaxing 

massage, made with extended slow movements 

of the forearms and soft touches, helps to reduce 

tension and stress, improve blood and lymph 

flows and eliminate toxins, providing comfort, 

balance and overall well-being. Let the ocean 

waves embrace your body.

Un masaj de relaxare pentru corp şi faţă, cu uleiuri 

esenţiale din plante, având ca efect diminuarea 

stresului fizic, emoţional şi intelectual. Mecanismul 

de acţiune al aromaterapiei este calea olfactivă. 

Această zonă controlează emoţiile şi influenţează 

sistemul nervos şi hormonii, afectând pulsul, 

tensiunea arterială, nivelul de stres, respiraţia, 

memoria, digestia, somnul şi sistemul imunitar. Un alt 

mecanism prin care aromaterapia acţionează este 

absorbţia uleiurilor esenţiale prin piele. În funcţie de 

tipul de ulei esenţial ales şi de proprietăţile sale, se 

urmăresc beneficii terapeutice diferite.

Get the most of your massage! A relaxing 

massage for body and face with herbal aromatic 

oils has the effect of reducing stress physically, 

emotionally and intellectually. Depending on the 

type of chosen essential oil and its properties, 

various therapeutic benefits are pursued: calming 

- chamomile, lavender, geranium; revitalizing - 

ylang ylang, rose, neroli, sage, mint; energizing 

and cleansing - rosemary congestion - eucalyptus, 

pine, tea tree.

Lomi Lomi Hawaiian Massage

Aromatherapy Face & Body Massage

Durată: 60 min. Preţ: 170 lei Preţ membru: 119 lei

Durată: 75 min. Preț: 200 lei Preţ membru: 140 lei
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Masajul cu pietre calde a fost redescoperit și a 

devenit popular în cultura wellness modernă, 

ca o formă de termoterapie, oferind ca beneficii 

relaxarea fizică şi psihică, decontracturarea 

mușchilor, îndepărtarea durerilor articulare, 

tratarea anxietăţii sau a insomniilor.  Pietrele 

vulcanice au capacitatea de a reţine şi dispersa 

lent căldura în masa musculară, mobilizând 

toxinele reziduale, stimulând irigarea şi 

schimburile celulare şi echilibrând mecanismele 

neuro-musculare. Terapia include, pe lângă 

poziţionarea pietrelor pe anumite zone din corp, 

manevre blânde de masaj de relaxare utilizând 

uleiuri aromatice şi pietrele vulcanice, precum şi 

un mini-masaj facial cu uşoare presiuni, cu pietre 

de dimensiuni mai mici, pentru drenaj limfatic şi un 

plus de relaxare.

Hot stone massage is a great warming treatment 

any time of year. Volcanic rocks have the ability 

to retain and slowly disperse heat through 

muscles, stimulate cellular exchanges, increase 

the blood circulation, balance neuromuscular 

mechanisms and evacuate residual toxins. The 

therapy combines positioning stones on certain 

areas of the body with a gentle Swedish massage 

using aromatic oils and a mild facial massage 

that provides a lymph drainage and enhances 

relaxation.

Unul din cele mai relaxante masaje, efectuat de 

doi terapeuţi, în sincron. Terapeuţii combină tehnic 

şi artistic diverse mişcări din swedish, lomi lomi sau 

stretching uşor, lucrând în oglindă, simetric sau 

complementar, adaptând în permanenţă ritmul şi 

presiunea mişcărilor, pentru a fi în armonie deplină 

cu preferinţele clientului. Scopul acestui masaj 

este legat de faptul că beneficiile masajului sunt 

amplificate energetic datorită lucrului combinat al 

celor doi terapeuţi.

Exquisite touch, deep relaxation, one of the most 

pleasurable spa experience. Enjoy the double 

massage performed by two therapists in unison! 

They use various technical and artistic movements 

of Swedish, Lomi Lomi, or light stretching, working 

symmetrical or complementary at your preferred 

pace and pressure, to be in total harmony with 

your needs.

De Stress Hot Stone Face & Body Massage

Four Hands Massage

Durată: 75 min. Preţ: 200 lei Preţ membru: 140 lei

Durată: 50 min. Preț: 250 lei Preţ membru: 175 lei
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Terapii Revigorante pentru Sănătate
Health & Revigorating Therapies
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Masajul colonului prin abordarea ferestrei abdominale ajută la 

stimularea motilităţii şi îndepărtarea durerilor şi disconfortului 

cauzate de tranzit intestinal lent, constipaţie, flatulenţă (balonare). 

Prin angajarea muşchilor abdominali şi toracali, masajul contribuie 

la îmbunătăţirea respiraţiei, circulaţiei şi la eliminarea excesului de 

lichide tisulare din zona abdominală. Abdomenul este o zonă sensibilă 

şi “foarte personală” şi de aceea tratamentul este oferit cu maximum 

de grijă, atenţie şi respect.

Forget the pills and fiber drinks! Use a colon massage to stimulate 

colon motility and remove the pain and discomfort caused by slow 

bowel movements, constipation, bloating. By engaging the abdominal 

muscles and chest massage, this medical massage helps to improve 

breathing, circulation and remove excess tissue fluid in the abdominal 

area. The abdomen is a sensitive and a “very personal” area and 

therefore treatment will be delivered with the utmost care, attention 

and respect.

Colon Detox Therapy

Durată: 20 min. Preț: 50 lei Preţ membru: 35 lei

Foot Reflexotherapy

Reflexoterapia este o parte a reflexologiei care se ocupă cu 

tratamentul printr-un masaj al punctelor reflexe situate la nivel 

plantar, palmar, etc. Este o tehnică holistică ce priveşte organismul 

ca pe un întreg. Astfel, ori de câte ori terminaţia nervului pe talpă este 

sensibilă sau chiar dureroasă la apăsare, organul corespunzător este 

suferind, chiar atunci când încă nu apar simptome vizibile. Manevrele 

specifice de dispersie sau tonifiere contribuie la eliminarea toxinelor 

şi microdepozitelor acumulate la nivelul zonelor de proiecţie din talpă 

şi, pe cale reflexă, prin nervi şi meridiane, la reechilibrarea energetică 

şi funcţională a organelor şi sistemelor.

Reflexotherapy is an ancient skill treatment, over 5.000 years old, 

based on reflex zones which reveals the whole body condition. Acting 

through the path of nerves and meridians, specific dispersion or 

toning pressions on the sole projection areas helps eliminate toxins, 

rebalance organs and systems and restore the body energy.

Durată: 30 min. / 50 min.
Preţ: 70/125 lei
Preţ membru: 49/88 lei

Your skin is a really 
great indicator of 

what’s going on inside 
your body.

Sami Blackford
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Your skin is a really 
great indicator of 

what’s going on inside 
your body.

Sami Blackford

Masajul anticelulitic acţionează direct asupra 

straturilor superficiale ale corpului, stimulează 

elasticitatea pielii şi a ţesuturilor subcutanate 

activând circulaţia sângelui şi îmbunătăţind 

aspectul pielii. Este mai dureros decât masajul 

de relaxare fiind necesar a se acţiona insistent 

asupra zonelor afectate de celulită. Pentru 

eficienţă maximă şi pentru un efect secundar de 

tonifiere, acest masaj anticelulitic se realizează 

menţinând musculatura segmentului lucrat în 

contracţie izometrică. Masajul se asociază perfect 

cu împachetările cu efect lipolitic şi cu şedinţele 

de saună, fiind recomandat în serii de şedinţe 

sau programe complexe de detoxifiere, slăbire şi 

remodelare corporală.

The anticellulite massage reacts directly upon the 

superficial layers of the body, by stimulating the 

elasticity of the skin and of the hypodermic tissues 

activating the blood circulation an improving 

the aspect of the skin. It’s more painful than the 

relaxing massage, being necessary to insist upon 

areas that are affected of cellulite. For maximum 

efficiency and for a secondary toning effect, this 

anticellulite massage is made by maintaining 

the segment of the muscle massaged under 

isometric contraction. The massage is associated 

perfectly with the wraps with lipolithic effect and 

the sauna sessions, being recommended in series 

of sessions or complex programs of detoxification, 

losing weight and corporal reshape.

Terapie manuală de drenaj limfatic, cu presiuni 

minime asupra ganglionilor limfatici, pentru 

eliminarea excesului de apă şi toxine din ţesuturi 

şi consecutiv, pentru înlăturarea disconfortului 

cauzat de acestea. Masajul ganglionilor este 

completat de cel pe traseul vaselor limfatice 

pentru a drena limfa. Recomandată tuturor 

persoanelor sănătoase care urmează regimuri de 

detoxifiere şi slăbire sau tratamente anticelulitice, 

femeilor gravide, persoanelor cu circulaţie 

deficitară şi retenţie hidrică, persoanelor afectate 

de celulită sau celor aflate în îngrijire post-

operatorie.

Are you following a detoxifying, slimming or anti-

cellulite treatment? Are you pregnant or being in 

a post-surgery recovery? Do you suffer of poor 

blood circulation or water retention? Manual 

lymphatic drainage remove the excess of water 

and toxins from the tissues and consequently, 

the discomfort caused by them. This therapy has 

beneficial effects on the entire body, helping to 

strengthen immune system, as well.

Fitness Anticellulite Massage

Manual Lymphatic Drainage

Durată: 30 min. / 50 min. Preţ: 90 / 170 lei. Preţ membru: 63 / 119 lei

Durată: 30 min. / 60 min. Preţ: 90/170 lei. Preţ membru: 63/119 lei



16

Masajul balinez cu beţe de bambus este o combinaţie între tehnicile 

balineze şi tehnicile efectuate cu beţe de bambus. Se lucrează pe 

meridiane energetice cu presiuni delicate, dar şi profunde, astfel 

încât se deblochează energia stagnantă de la nivelul articulaţiilor, prin 

manipulări, flexii, extensii. Mişcările sportive aduc un flux energetic 

în tot corpul şi redau vitalitate organismului. Masajul balinez cu beţe 

de bambus se recomandă în special persoanelor care acuză dureri 

musculare, contracturi cronice ale muşchilor, probleme articulare şi 

mobilitate redusă a membrelor superioare şi inferioare, sportivilor. 

Combinaţia dintre cele două tehnici (masajul balinez şi masajul cu beţe 

de bambus) fac din acest masaj un adevărat ritual de reconectare.

Balinese massage with bamboo sticks is a combination of Balinese 

techniques and techniques made with bamboo sticks. They work (on 

energy meridians) with delicate but also profound pressures, so that 

stagnant energy is released from the joints, through manipulations, 

flexions, extensions. Sports exercises bring an energetic flow to the 

whole body and give vitality to the body. Balinese massage with 

bamboo sticks is especially recommended for people who suffer from 

muscle pain, chronic muscle contractions, joint problems and reduced 

mobility of upper and lower limbs, athletes. The combination of the 

two techniques (Balinese Massage and Bamboo Massage) make this 

massage a real ritual of reconnection.

Terapia cu săculeţi din plante medicinale provine din medicina 

tradiţională thailandeza şi induce o stare de relaxare profundă. Terapia 

constă în manevre şi tehnici de masaj cu săculeţi din plante medicinale, 

încălziţi în baie de abur. Săculeţii sunt umpluţi cu o selecţie de plante 

medicinale cu beneficii diferite şi specifice diferitelor afecţiuni 

(ghimbir – afecţiuni digestive; echinaceea – sistem imunitar; iasomie 

– antidepresiv, lemn dulce – antiinflamator). Aromaterapia plantelor 

înlătură stresul şi oboseala, atât în plan emoţional cât şi mental, 

îmbunătăţind sănătatea organismului.

A therapy with medicinal plants bags originates from the traditional 

Thai medicine and induces a profund state of relaxation. This therapy 

made consists of movements and massage technics with the 

medicinal plants bags which are warmed in steam bath.

The bags are filled with a selective medicinal plants that have different 

efficiencies and specific to different affections: ginger – digestive 

affections, Echinacea-immunity system, Yasmin- antidepressant, sweet 

wood – ant-inflammatory)

The aromatherapy of the plants, carry off the stress and fatigue, not only 

emotionally but also mentally, by improving the health of the body.

Balinese Massage with Bamboo Sticks

Compress Herbal Thai Massage

Durată: 60 min. Preț: 180 lei Preţ membru: 126 lei

Durată: 75 min. Preț: 200 lei Preţ membru: 140 lei

NEW

NEW
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Masaje Terapeutice
Therapeutic Massages
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Masaj recomandat după efortul sportiv, realizat pe un scaun special 

portabil, cu design ergonomic. Terapeutul se concentreză pe zonele 

accesibile, respectiv cap, ceafă, umeri, spate, braţe, mâini, partea 

anterioară a coapselor. Se lucrează fără ulei, peste îmbrăcămintea 

sportivă, utilizându-se tehnici de deep tissue, frământări, mobilizări, 

efleuraj ce au ca obiectiv remedierea contracturilor şi crampelor 

musculare, relaxarea generală sau a segmentelor solicitate şi 

eliminarea acidului lactic din muşchi.

Energize yourself and get rid of muscle soreness! Recommended after 

sport sessions, this massage is conducted on a special ergonomic 

chair. The therapist focuses on head, neck, shoulders, back, arms, 

hands, front of the thighs, using deep tissue and joint mobilization 

techniques, which aim to remedy contractures and muscle cramps, 

provide general relaxation or required segments and eliminate lactic 

acid in the muscles.

After Sport Chair Massage

Durată: 15 min. Preț: 30 lei Preţ membru: 21 lei

Pain Stop Massage

Masaj terapeutic personalizat, adresat persoanelor care au dureri 

cronice cervicale, toracale, lombare, dureri de membre inferioare 

și/sau superioare, cauzate în special de deficiențele posturale, 

sedentarism, afecțiuni ale coloanei sau de sechele post traumatice. 

Scopul principal al acestui masaj este păstrarea și îmbunătățirea stării 

de sănătate, vindecarea și ameliorarea anumitor stări patologice ale 

corpului uman și readaptarea la viața și la munca de zi cu zi.

A healing touch… This customized therapeutic massage is designed 

to alleviate chronic muscular pain caused by postural deficiencies, 

sedentariness, spinal disorders or post-traumatic sequelae. The goal 

of this massage is keeping the improving the state of health, healing 

and improving some pathological states of the human body and 

readapt to daily life and work.

Recovery Sport Massage

Masajul sportiv ajută atleții să-și pregătească mușchii pentru 

performanță, să se recupereze după un eveniment sau să aibă o 

stare bună în timpul antrenamentelor. Masajul sportiv este benefic 

și persoanelor cu răni și dureri cronice și oamenilor perfect sănătoși. 

Include manevre multiple din masajul somatic, precum și din alte 

tehnici (deep tissue, drenaj limfatic), aplicate în mod intuitiv, tehnica 

în sine având menirea de a duce la îmbunătățirea performanțelor 

sportive. Masajul include o serie de manipulări și stretching ca 

manevre de bază ce contribuie la perfecționarea fizică a sportivului, 

eliminarea anumitor dureri, precum și a oboselii fizice și mentale.

The sport massage helps the athletes to prepare the muscles for 

performance, to recover after an event or to be fit during the trainings. 

The sport massage is also benefic to the people with wounds or 

chronical pains and people perfect healthy. Includes multiple 

maneuvers from the somatic massage as from other techniques (deep 

tissue, lymphatic drainage), applied in an intuitive way, technique that 

itself improves the sportive performances. 

This massage includes a series of basic manipulations and stretching 

maneuvers to improve the physical condition of the athlete, by 

eliminating certain pains, as well as the mental and physical tiredness.  

Durată: 30 min. 
Preţ: 90 lei.
Preţ membru: 63 lei.

Durată: 60 min. 
Preţ: 160 lei.
Preţ membru: 112 lei.

NEW
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NEW

NEW

Masajul thailandez tradițional combină chiroprac-

tica și acupresura cu exerciții acrobatice de 

întindere a tuturor mușchilor împrumutate din 

yoga. Efectul final este reechilibrarea celor patru 

elemente ale corpului: Pământ (din – corp, schelet, 

mușchi, vase de sânge, tendoane și ligamente), 

Apă (naam  – sânge și secreții ale corpului), Foc 

(fai – sistem digestiv și metabolism) și Aer (lom – 

respirație și circulație).

Masajul produce multiple echilibrări pe toate 

sistemele și la nivelul întregului organism, pe 

principiul de bază al deblocării energiei stagnante 

în anumite segmente care se încadrează în 

meridianele energetic lucrate.

The traditional Thai massage combines the 

chiropractic and acupuncture with acrobatic 

exercises of stretching of all muscles, borrowed 

from yoga. The final effect is the re-equilibration 

of the four elements of the body: Earth (body, 

skeleton, muscles, blood vessels, tendons and 

ligaments). Water (Naam - blood and body’s 

secretions ). Fire (fai - digestive and metabolic 

system) and Air (lom - respiration and circulation).

Terapia Yumeiho este o terapie tradiţională japoneză, 

alcătuită dintr-un ansamblu de procedee terapeutice 

manuale și exerciții fizice complexe, având ca scop 

reabilitarea echilibrului, a simetriei și a funcționalității 

organismului uman. Tehnicile și procedeele speciale de 

masaj precum și celelalte aplicații terapeutice manuale, 

incluse în practica Yumeiho derivă din elemente ale 

mediciniei tradiționale chineze și japoneze. Procedeele 

terapeutice manuale, aplicate în scop profilactic sau 

corectiv în cadrul terapiei Yumeiho, constau în tehnici de 

manipulare osteo-articulare și gimnastică mio-articulară 

pasivă, procedee de punctoterapie - presopunctură/

reflexoterapie, tehnici și procedee speciale de masaj, 

elemente de stretching (întinderi, elongații). Terapia este 

făcută pe o saltea special creată pentru acest tip de 

tratament, iar pacientul trebuie să poarte haine lejere, care 

să permită mișcarea. Terapia Yumeiho se adresează atât 

oamenilor activi cât și celor sedentari, sportivilor, copiilor și 

adolescenților.

Yamaimo therapy is a traditional japanese therapy which 

includes a set of manual therapeutic procedures and 

complex physical exercises, with the goal of recovering 

the equilibrium, the symmetry and the correct functioning 

of the body. The special techniques and procedures 

of massage together with the manual therapeutics 

application included in the Yumeiho practice, derives from 

the traditional Japanese and Chinese medicine. 

The manual procedures applied with a prophylactic and 

corrective purpose to this therapy consists of: controlling 

the osteo-articulation techniques and mio gymnastic – 

passive articulation, puncto-therapeutic procedures such 

as preso-punctures, reflexotherapy, techniques and special 

procedures of massage, stretching elements. The therapy 

is effectuated on a special mat created for this type or 

treatment and the client has to wear loose clothes to allow 

the movement. 

Yumeiho Therapy is recommended to active and also the 

inactive people, sport people, children and teenagers. 

Thai Nuad Therapy

Yumeiho

Durată: 60 min. Preţ: 180 lei Preţ membru: 126 lei

Durată: 60 min. Preţ: 200 lei Preţ membru: 140 lei
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Masaj terapeutic ce urmărește eliberarea tensiunilor, durerilor și 

blocajelor prin acționarea asupra straturilor musculare profunde, 

tendoanelor, ligamentelor, țesuturilor conective. Se realizează cu 

mișcări lente, dar ferme, întinderi ușoare, presiuni crescătoare sau 

fricțiuni, terapeutul folosindu-se de coate, antebrațe, pumni, degete. 

Este importantă consumarea unei cantități mai mari de apă după 

masaj pentru a favoriza eliminarea acidului lactic din țesuturi și 

preluarea sa în circulația limfatică. Efectul benefic al acestui masaj 

este resimțit la 1-2 zile după efectuarea lui, când se restabilește 

capacitatea funcțională a mușchilor, iar durerile se diminuează sau 

dispar în totalitate.

Forget about discomfort with this therapeutic massage that aims the 

release of tensions, pains and blockages! The therapist makes slow 

movements using its elbows, forearms, fists, fingers to stretch, press 

or knead the deep muscle layers, tendons, ligaments, connective 

tissues. You will feel the benefit of this massage at 1-2 days after 

making it, when the functional capacity of muscles is restored and 

pain diminishes or disappears entirely.

Terapie pentru detensionare musculară și relaxare profundă, prin 

tehnici de masaj “deep tissue” cu ulei sau cremă decontracturantă, 

combinate cu utilizarea pietrelor vulcanice încălzite. Pietrele calde 

ajută mușchii să se relaxeze și îmbunătățesc aportul de sânge în 

zonele pe care sunt aplicate, favorizând schimburile celulare. Masajul 

este recomandat în tratarea contracturilor cronice sau dureroase, 

recuperarea după eforturi repetitive sau accidentări ușoare, 

diminuarea disconfortului cauzat de problemele posturale.

Relax, recharge and heal your body! A regular deep tissue massage is 

incredibly relaxing, but the addition of volcanic heated stones makes 

this massage a healing remedy. Hot stones helps muscles to relax 

and improve blood supply in areas that are applied. This massage 

is recommended in treating chronic or painful contractures and in 

recovery from repetitive work or mild injury, reducing discomfort 

caused by postural problems.

Deep Tissue Massage

Hot Stone Deep Tissue Massage

Durată: 60 min. Preț: 200 lei Preţ membru: 140 lei

Durată: 75 min. Preț: 250 lei Preţ membru: 175 lei

Be good to your skin. 
You’ll wear it every day for the rest of your life. 

Renee



Tratamente Corporale
Body Treatments
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Tratament corporal de curățare și purificare a pielii cu un scrub 

cremos și fin cu extracte din plante medicinale - salvie, mușețel, 

rozmarin, aloe vera - având efect  calmant, reparator, revitalizant 

și protector. Exfolierea se efectuează pe tot corpul prin manevre 

ușoare, circulare sau longitudinale, cu scopul de a îndepărta celulele 

îmbătrânite, impuritățile și acumulările de sebum din stratul superficial 

al epidermului. Exfoliantul utilizat are o mare putere de cicatrizare, 

refacere și calmare, fiind recomandat pentru pielea sensibilă, uscată și 

iritată sau cea arsă de soare.

Is your skin sensitive, dry, irritated or sunburned? Enjoy this cleansing 

and purifying body treatment made with a creamy herbal scrub! 

Exfoliation is carried throughout the body by smooth circular or 

longitudinal movements, in order to remove dead cells, dirt and excess 

sebum, while the natural extracts of sage, chamomile, rosemary and 

aloe vera soothe, restore, revitalize and protect the skin.

Full Body Scrub

Durată: 30 min. Preț: 75 lei Preţ membru: 53 lei

De-aging  Papaya & 
Pineaple Body Scrub 

Un tratament holistic pentru recuperarea sănătății pielii. Pielea 

este exfoliată delicat cu acest scrub, care se transformă în spumă 

și eliberează încet ioni negativi reparatori, în epidermă, pentru un 

echilibru ideal și o absorbție mai bună a ingredientelor. Aromele 

exotice de papaya și ananas, conferă o stare de relaxare generală și 

te energizează.

A holistic treatment for the recovery of skin health. The skin is 

exfoliated and a delicate scrub which turn into foam and slowly frees 

negative and reparatory ions in the epidermis, for an ideal equilibrium 

and a better inhalation of the ingredients. The papaya and pineapple 

aromatics, offers a general state to relaxation and energizes you.

Ice & Fire Hamam Therapy

Un tratament desfășurat integral în hamam, ce combină procedura de 

exfoliere cu băile alternative de apă caldă și rece, vizând detoxifierea 

profundă, îmbunătățirea circulației sangvine, călirea corpului și 

întărirea imunității organismului. Cuprinde acomodarea cu sauna 

umedă (400C), aplicarea unui gel spumant și exfoliant, gomajul 

mecanic cu mănușa abrazivă kassa, clătirea alternativă cu apă caldă 

și rece și un masaj rapid cu gheață pentru răcorirea corpului, tonifiere 

vasculară și închiderea porilor.

Get back your energy! A fully hammam treatment that combines 

exfoliation process with alternative hot and cold rinses, targeting 

deep detoxification and blood flow boost, body hardening and 

strengthening immunity. Includes accommodation with wet sauna 

(40 C), applying a foaming exfoliating soap with a polishing glove, 

alternative rinsing with hot and cold water and a cooling ice massage 

for vascular toning and closing the pores.

Durată: 30 min. 
Preţ: 100 lei
Preţ membru: 70 lei

Durată: 30 min.
Preț: 115 lei
Preţ membru: 80 lei

Life is beautiful! 
David L. Wolper
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Tratament ce combină exfolierea corporală, cu 

scrub din ierburi și plante,  cu hidromasajul, având 

efect de curățare, detoxifiere externă, calmare și 

catifelare a pielii. Grație jeturilor alternative calde 

- reci ale dușului Vichy, tratamentul îmbunătățește 

circulația sangvină și acționează ca un mijloc 

de călire și revitalizare a organismului, întărind 

sistemul imunitar.

Let your body cheered by a tropical rain! This 

wet therapy combines the herbal scrub benefits 

with the relaxing Vichy shower to purify, detoxify, 

soothe and soften the skin.  Due to alternative 

hot - cold water jets, it improves blood circulation, 

boosts the body and strengthen the immune 

system.

Tratament remineralizant și revigorant cu nămol 

aromatic și hidromasaj cu duș Vichy. Un tratament 

3 în 1, ce îmbină beneficiile masajului manual 

cu jeturile calde - reci ale dușului Vichy și cu 

aplicarea nămolului vulcanic aromat, potențând 

procesul de detoxifiere și revitalizare a întregului 

organism, calmând sistemul nervos și inducând o 

stare de bine.

Tired or having muscle and joints pain? Enjoy 

this 3 in 1 treatment that combines the benefits 

of hand massage with warm-cold showers and 

volcanic aromatic moor application! It enhances 

the detoxification and revitalization of the entire 

body, calms the nervous system and induces a 

wellbeing state.

Herbal & Cereals Vichy Body Scrub

Aromatic Moor Rainshower Massage

Durată: 30 min. Preţ: 125 lei Preţ membru: 88 lei

Durată: 50 min. Preț: 160 lei Preţ membru: 112 lei
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Un cocktail de sănătate și vitalitate, într-un tratament corporal pentru 

hidratarea și refacerea elasticității pielii. Tratamentul constă într-un 

gomaj corporal  din ulei de migdale dulci, miere, lăptișor de matcă 

și sare de alaun. Alaunul deține proprietăți revitalizante, antiseptice și 

de redare a fermității pielii. Îmbogățit cu ulei de migdale dulci, miere 

și lăptișor de matcă, acest gomaj are și efect de hidratare, hrănire, 

catifelare. Tratamentul continuă cu o împachetare corporală cu miere 

recunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene, hrănitoare și 

antioxidante. În timpul împachetării, veți beneficia de un masaj capilar 

pentru ca relaxarea să fie completă.

A healthy and vitalizing cocktail, in one body treatment for the hydration 

and recovery of the skin’s elasticity. The treatment includes a corporal 

scrub from sweet almonds, honey, royal jelly and alum salt. The alum 

has revitalization, antiseptic properties to give back the firmness of the 

skin. Enriched with sweet almonds, royal jelly and alum, this scrub has 

a hydration effect, nourishment and softness. The treatment continues 

with a honey corporal wrap known for its antibacterial, nourishment 

anti-bacterial proprieties. During the wrap, there will be head massage 

for complete relaxation.

Remediu rapid și eficient recomandat persoanelor care suferă de 

dureri de spate, constând într-un complex de proceduri ce acționează 

sinergic: împachetare cu nămol vulcanic aromatic, stimularea ariilor 

reflexogene plantare corespunzătoare segmentului spate și un masaj 

terapeutic al zonei dureroase, efectuat cu pietre vulcanice calde.

Stop to back pains! A fast and efficient remedy consisting of a complex 

of procedures that act synergistically: aromatic mud mask, foot 

reflexotherapy to stimulate back areas projections and a therapeutic 

back massage using hot stones.

Intense Hydration Body Treatment

Back Pain Treatment

Durată: 50 min. Preț: 200 lei Preţ membru: 140 lei

Durată: 50 min. Preț: 200 lei Preţ membru: 140 lei
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Terapia cu nămol este cunoscută în toată lumea pentru virtuțile 

sale curative, în special în afecțiuni cronice sau inflamatorii ale 

pielii, mușchilor și articulațiilor. Terapia constă într-o exfoliere cu 

un exfoliant ce curață epiderma, deschide porii și favorizează 

absorbția ingredientelor minerale și organice din compoziția măștii 

și o împachetare cu nămol vulcanic îmbogățit cu ulei esențial de 

pin, având proprietăți calorice ridicate, cu efect de încălzire locală și 

vasodilatator. Tratamentul ajută la tonifiere, reîntinerirea epidermei, la 

relaxarea mușchilor încordați, ameliorarea durerilor reumatismale și la 

combaterea stresului fiziologic.

The moor therapy is known all over the world for its curative qualities, 

especially for the skin’s chronicle or inflammatory affections and 

muscles and articulations. The therapy consists of a scrub with a scrub 

that cleans the derma, opens the pores and to increase the absorption 

of the mineral and organic ingredients from the mask’s composition 

and a volcanic moor wrap enriched with pine essential oil, having high 

caloric properties, with local a warming effect and vessels dilator. The 

treatment helps to invigorate, derma rejuvenating, the relation of the 

tense muscles, improving the rheumatic pains and fighting against the 

pathological stress.

Tratament antistres și detoxifiant, recomandat ca adjuvant în 

combaterea celulitei, constând într-o exfoliere completă a corpului și 

o împachetare în ciocolată pură, organică. Grație fineței produselor și 

a delicioasei arome de ciocolată, tratamentul este considerat în egală 

măsură un răsfăț senzorial și un remediu antistres. Se recomandă a fi 

urmat de drenaj limfatic, de masaj anticelulitic sau de relaxare.

Chocolate through all your pores! A pampering experience consisting 

of a full body exfoliation, continued with a pure chocolate wrap, which 

detoxifies, increase cell metabolism, enhance fat burning, mineralizes 

and nourishes the skin. Thanks to the delicious chocolate flavor, this 

treatment is considered equally a sensory pampering and a stress 

remedy.  It can be completed with a lymphatic drainage or fitness 

massage, as a cellulite or body shaping treatment.

Aromatic Moor Tension Relief Wrap

Organic Chocolate Scrub & Wrap

Durată: 50 min. Preţ: 225 lei Preţ membru: 158 lei

Durată: 50 min. Preţ: 225 lei Preţ membru: 158 lei

The time to relax is when you 
don’t have time for it.

Sydney J. Harris
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Green Coffee Anti-Cellulite 
Advanced Treatment

Unul din cele mai performante tratamente pentru combaterea 

celulitei. Se începe cu o exfoliere fină ce urmărește curățarea și 

deschiderea porilor pentru a favoriza absorbția ingredientului cheie 

- cafeaua verde pură, micronizată - din compoziția concentratului 

activator și a măștii.  Cafeaua verde ajută la descompunerea 

depozitelor de grăsime, accelerează metabolismul, previne infiltrarea 

grăsimilor și elimină excesul de apă și toxine, îmbunătățind textura 

pielii și reducând aspectul spongios al zonelor afectate de celulită.

Take advantage of one of the best treatments to combat cellulite! It 

begins with a soft ginger lime body scrub which cleans and open the 

pores and aims to promote the absorption of key ingredient of the 

mask - pure micronized green coffee. The green coffee helps break 

down fat deposits, accelerates metabolism, remove excess water and 

toxins, improving skin texture and reducing the appearance of spongy 

areas affected by cellulite.

Detox Honey Face &  
Body Therapy

Un drenaj limfatic manual urmat de aplicarea unei măști de miere 

pe corp și față, ce favorizează mobilizarea și eliminarea substanțelor 

nocive din organism, relaxează corpul, hrănește și catifelează 

pielea. Printre multiplele sale valențe, mierea ajută mecanismele de 

detoxifiere ale organismului, are rol nutritiv - generator de energie 

fără reziduuri și restructurant pentru țesutul conjunctiv - este un bun 

imunostimulant și calmant al sistemului nervos. Terapia Detox Honey 

Face & Body este recomandată în curele de detoxifiere și slăbire, 

având eficiență maximă dacă este precedată de o ședința de saună.

An elixir of health... This manual lymphatic drainage followed by 

applying a body & face honey mask that favor mobilization and 

elimination of harmful waste from the body, relaxes the body and 

nourishes and softens the skin. A therapy recommended during 

detoxification and weight loss diets, most effectively when preceded 

by a sauna session.

Durată: 50 min.
Preţ: 250 lei
Preţ membru: 175 lei

Durată: 90 min.
Preţ: 250 lei
Preţ membru: 175 lei
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Ritualuri SPA - 4 în 1
SPA Rituals- 4 in 1
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Chocolate Sensations

Pentru pasionații de rafinament spa, o fantezie de ciocolată într-un 

ritual delicios, antistres și detoxifiant. Ritualul constă într-o exfoliere 

corporală cu zahăr brun, cafea și cacao,  o împachetare corporală cu 

mască din ciocolată , un minitratament facial aromatic și un masaj de 

relaxare cu nectar de ciocolată.

A delicious chocolate fantasy in this antistress and detoxifying ritual. 

Body scrub with cocoa, coffee and brown sugar, a melting chocolate 

body mask, an aromatic mini-facial treatment and scalp massage, all 

these ending with the ultimate luxurious pamepering- the relaxation 

massage with chocolate nectar.

Zen Garden Fresh Feeling

Energia naturii într-o cură de sănătate pentru corp, minte și spirit: 

exfoliere detoxifiantă cu scrub din plante medicinale și cereale, 

hidromasaj cu duș Vichy pentru efect de prospețime și vigoare, 

minitratament facial antistres și un masaj revigorant cu uleiuri aromate.

The energy of nature in a health cure for body, mind and spirit: herbal 

& cereal scrub, Vichy shower for freshness and vigor effect, anti-stress 

facial minitratament and an invigorating massage oil soya and sake.

Tropical Fruits Cocktail

Un cocktail dulce-aromat de fructe tropicale, într-un prețios ritual 

anti-îmbătrânire. Exfoliere corporală cu spumă de papaya și ananas, 

împachetare cu iaurt din mango și fructul pasiunii, mini tratament facial 

aromatic și masajul scalpului, încheiate cu un minunat masaj de relaxare 

ce îmbrățisează corpul cu valuri de ocean și parfumuri tropicale.

Sweet and flavorful blend of tropical fruits in an exquisite de-aging 

ritual… Body scrub with papaya & pineapple saltmouse, body wrap 

with passion fruit & mango body yoghurt, an aromatic mini-facial 

treatment and scalp massage, and a wonderful “ocean waves” 

massage with tropical scents oil.

Durată: 120 min.
Preţ: 350 lei
Preţ membru: 245 lei

Durată: 120 min.
Preţ: 350 lei
Preţ membru: 245 lei

Durată: 120 min.
Preţ: 350 lei
Preţ membru: 245 lei

Real beauty is to be 
true to oneself. 

That’s what makes me 
feel good. 

Laetitia Casta
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Secretul tinereții veșnice - energizare și rejuvenare 

într-un ritual cu vinoterapie: exfoliere cu sare 

marină, ulei de sâmburi de struguri și must, o 

împachetare corporală cu pudră de ovăz, argilă și 

struguri, minitratament facial aromatic și masajul 

scalpului, și un masaj divin cu ulei de struguri cu 

aromă de must proaspăt.

Wine therapy - the secret of never ending 

youth. Refresh yourself with this energizing and 

rejuvenating ritual: a body scrub with sea salt, 

grape seed oil and red grape must, an anti-aging 

and anti-oxydant body pack with oat, clay and 

grape powder, an aromatic facial minitreatment 

and scalp massage and a divine body massage 

with grape must oil.

Elixirul sănătății holistice - ritual relaxant și nutritiv 

cu un miraculos amestec de miere și lavandă: 

exfoliere cu cristale de zahăr și ulei de lavandă, 

împachetare relaxantă și detoxifiantă cu miere și 

lavandă, minitratament facial aromatic și masajul 

scalpului și un masaj antistres cu ulei de lavandă 

și geranium.

The elixir of holistic health - a marvelous blend of 

honey and lavender in a nourishing and relaxing 

ritual: sugar crystal & lavender body scrub, 

relaxing honey& lavender wrap, an aromatic facial 

minitreatment and an antistress massage with 

lavender geranium body oil.

Wine Spirit of the Spa

Lavander & Honey Elixir

Durată: 120 min. Preţ: 350 lei Preţ membru: 245 lei

Durată: 120 min. Preţ: 350 lei Preţ membru: 245 lei
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Green Tea & Herbs Ritual

O cură de detoxifiere pentru pielea ta, în miresme de ceai verde și 

mentă. Plantele din ceaiul verde conțin ingrediente naturale - ceai 

verde, ceai roșu, ceai alb și frunze de mentă, având proprietăți 

antioxidante și antialergice care ajută la lupta împotriva îmbătrânirii 

pielii și protejează pielea de efectele dăunătoare ale radicalilor liberi. 

Ritualul conține o exfoliere delicată cu scrub din plante, eliminând 

impuritățile de la nivelul pielii, împrospătând aspectul acesteia. 

Împachetarea cu ceai verde și mentă completează procesul de 

detoxifiere al pielii, ajutând la drenarea toxinelor. Ritualul continuă cu 

un minitratament facial și un masaj de relaxare în aceleași miresme 

de mentă proaspată.

A detoxification cure for your skin, with mint and green tea fragrances. 

The green tea plants contain natural ingredients - green tea, red 

tea, white tea and tea leaves, having antioxidants and antiallergenic 

properties which helps fighting against the aging of the skin and 

protects the skin of the against the free radicals. The ritual consists 

of a delicate scrub of plants, eliminating the impurity of the skin’s 

level, refreshing the aspect of it. The green tea and mint wrapping 

completes the process of skin’s detoxification, helping the elimination 

of toxins. The ritual continues with a mini facial treatment and a 

relaxation massage with the same fresh mint fragrance.

Moroccan Hamam Ritual

Ritual de curăţare şi purificare a epidermei, inspirat din cultura 

orientală a hamamului. Cuprinde acomodarea cu sauna umedă şi 

aplicarea săpunului negru din pastă de măsline şi ulei de eucalipt, 

gomajul corpului cu mănuşă abrazivă kassa şi clătire cu apă rece şi 

caldă. Se continuă, în camera de terapii sau în hamam, în funcţie de 

nivelul de toleranţă la caldură, cu împachetare corporală cu argilă 

rhassoul, având proprietăţi detoxifiante şi remineralizante. Ritualul se 

continuă cu masajul de relaxare cu unt de shea, recunoscut pentru 

capacităţile sale extraordinare de hidratare şi regenerare celulară.

Enjoy this cleansing and purifying body ritual inspired by the Oriental 

culture! Your body will be polished with an eucalyptus black soap 

and an abrasive glove and then rinse with cold water or ice snakes. 

The ritual continues with a detoxifying Moroccan rhassoul clay wrap, 

rich in minerals, followed by a relaxing massage with shea butter, 

renowned for its extraordinary hydrating and regenerating properties

Durată: 120 min.
Preţ: 350 lei
Preţ membru: 245 lei

Durată: 120 min.
Preţ: 400 lei
Preţ membru: 280 lei



31

Terapii pentru gravide
Treatments for Pregnancy
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Masaj adresat zonelor craniană, cervicală și scapulo-humerală, pentru 

înlăturarea efectelor negative ale emoțiilor, eforturilor intelectuale 

intense sau pozițiilor rigide la birou, în fața calculatorului: cefalee, 

dureri de ochi, tensiuni la nivelul coloanei cervicale, dureri musculare, 

insomnie, incapacitate de deconectare. Masajul înlătură senzațiile 

neplăcute și induce o stare de relaxare, calm și confort. Masajul se va 

face cu produse special concepute, 100% naturale, fără miros.

A mini-massage addressed to head, shoulder and upper back areas 

to remove the negative effects of emotions, intense intellectual efforts 

or rigid positions at the office, like: headache, eye pain, cervical spine 

tension, muscle pain, insomnia. This massage removes discomfort and 

induces a state of relaxation and calm. We use only organic oil without 

any smell. 

Masaj terapeutic personalizat, adresat femeilor însărcinate care au 

dureri cervicale, toracale, lombare, dureri de membre inferioare și/sau 

superioare, cauzate în special de deficiențele posturale, afecțiuni ale 

coloanei sau pur și simplu datorită sarcinii. Se utilizează produse 100% 

naturale, fără miros. Scopul principal al acestui masaj este păstrarea și 

îmbunătățirea stării de sănătate, reducerea tensiunii din diferite zone 

ale corpului și ameliorarea durerilor de spate.

A healing touch... this customized therapeutic massage is designed 

to alleviate chronic muscular pain caused by postural deficiencies, 

sedentariness, spinal disorders or pregnancy. We use only organic oil 

without any smell.

The goal of this massage is keeping the improving the state of health, 

healing and improving some pathological states of the human body 

and readapt to daily life and work.

Antistress Head, Neck & Shoulders Massage

Back Pain Stop Massage

Durată: 20 min. Preț: 75 lei Preţ membru: 53 lei

Durată: 30 min. Preț: 90 lei Preţ membru: 63 lei
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Masaj individualizat, cu tehnici blânde și uleiuri neutre, inodore, ce se 

adresează nevoilor particulare ale femeii aflate în perioada de sarcină. 

Masajul favorizează reglarea tensiunii arteriale, combate starea de 

oboseală, îmbunătățește tonusul musculaturii abdominale, menține 

elasticitatea pielii, reduce riscul apariției vergeturilor sau atenuează 

aspectul celor existente. Beneficiul imediat resimțit este eliberarea 

tensiunii și ameliorarea durerilor de spate, calmarea sistemului nervos, 

precum și activarea circulației periferice, deficitare la viitoarele mame. 

Senzația de confort și relaxare astfel obținută are efecte benefice atât 

asupra mamei, cât și a copilului.

Celebrating the new life to come... A specific gentle massage with mild 

and neutral oils, addressing the particular needs of pregnant women. 

This massage promotes regulation of blood pressure, combats 

fatigue, improves abdominal muscle tone, maintains skin elasticity, 

reduces the stretch marks. The feeling of comfort and relaxation so 

obtained has beneficial effects on both mother and baby.

Terapie manuală de drenaj limfatic, cu presiuni minime asupra 

ganglionilor limfatici, pentru eliminarea excesului de apă și toxine 

din țesuturi și consecutiv, pentru înlăturarea disconfortului cauzat de 

acestea. Masajul ganglionilor este completat de cel pe traseul vaselor 

limfatice pentru a drena limfa. Recomandată tuturor persoanelor 

sănătoase care urmează regimuri de detoxifiere și slăbire sau 

tratamente anticelulitice, femeilor gravide, persoanelor cu circulație 

deficitară și retenție hidrică, persoanelor afectate de celulită sau celor 

aflate în îngrijire post-operatorie.

Are you following a detoxifying, slimming or anti-cellulite treatment? 

Are you pregnant or being in a post-surgery recovery? Do you suffer of 

poor blood circulation or water retention? Manual lymphatic drainage 

remove excess of water and toxins from the tissues and consequently, 

the discomfort caused by them. This therapy has beneficial effects on 

the entire body, helping to strengthen immune system, as well.

Mother To Be Massage

Manual Lymphatic Drainage

Durată: 30 min./50 min Preţ: 85/150 lei Preţ membru: 60/105 lei

Durată: 30 min./60 min Preţ: 90/170 lei Preţ membru: 63/119 lei

The future belongs to those who believe 
in the beauty of their dreams.  

Eleanor Roosevelt
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Beautiful Mom
Tratament complet, constând într-o exfoliere corporală fină, 

remineralizantă și hidratantă și un masaj de relaxare pentru gravidă sau 

proaspăta mămică, având ca scop relaxarea generală, îmbunătățirea 

circulației sangvine și limfatice și optimizarea tonusului pielii.

More than a treatment, a wellbeing experience. A creamy soft body 

exfoliation to clean, moisturize and re-mineralize the skin continued 

with a customized massage. This treatment aims the lymphatic 

drainage, blood flow optimization, toning the skin and mostly, getting 

a general relaxation.

Detox Honey Face & 
Body Therapy
Un drenaj limfatic manual urmat de aplicarea unei măști de miere 

pe corp și față, ce favorizează mobilizarea și eliminarea substanțelor 

nocive din organism, relaxează corpul, hrănește și catifelează 

pielea. Printre multiplele sale valențe, mierea ajută mecanismele de 

detoxifiere ale organismului, are rol nutritiv - generator de energie 

fără reziduuri și restructurant pentru țesutul conjunctiv - este un bun 

imunostimulant și calmant al sistemului nervos. 

An elixir of health... This manual lymphatic drainage followed by 

applying a body & face honey mask that favor mobilization and 

elimination of harmful waste from the body, relaxes the body and 

nourishes and softens the skin. 

Intense Hydration 
Body Treatment
Un cocktail de sănătate și vitalitate, într-un tratament corporal pentru 

hidratarea și refacerea elasticității pielii. Tratamentul constă într-un 

gomaj corporal  din ulei de migdale dulci, miere, lăptișor de matcă 

și sare de alaun. Alaunul deține proprietăți revitalizante, antiseptice și 

de redare a fermității pielii. Îmbogățit cu ulei de migdale dulci, miere 

și lăptișor de matcă, acest gomaj are și efect de hidratare, hrănire, 

catifelare. Tratamentul continuă cu o împachetare corporală cu miere 

recunoscută pentru proprietățile sale antibacteriene, hrănitoare și 

antioxidante. În timpul împachetării, veți beneficia de un masaj capilar 

pentru ca relaxarea să fie completă.

A healthy and vitalizing cocktail, in one body treatment for the 

hydration and recovery of the skin’s elasticity. The treatment includes 

a corporal scrub from sweet almonds, honey, royal jelly and alum 

salt. The alum has revitalization, antiseptic properties to give back 

the firmness of the skin. Enriched with sweet almonds, royal jelly and 

alum, this scrub has a hydration effect, nourishment and softness. 

The treatment continues with a honey corporal wrap known for its 

antibacterial, nourishment anti-bacterial proprieties. During the wrap, 

there will be head massage for complete relaxation.

Durată: 50 min.
Preţ: 200 lei
Preţ membru: 140 lei

Durată: 90 min.
Preţ: 250 lei
Preţ membru: 175 lei

Durată: 50 min.
Preţ: 200 lei
Preţ membru: 140 lei



Terapii de Cuplu
Couple Therapies
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Relaxare în cuplu - un beneficiu pentru sănătate și un răsfăț pentru 

trup și suflet. Masajul suedez cuprinde o combinație de manevre 

principale, manevre fine, uniforme și prelungite, liniștitoare, care reduc 

sensibilitatea nervilor și produc încălzire, calmare și descongestionare. 

Masajul de relaxare este o tehnică de masaj ce vizează dispariția 

tensiunilor musculare și articulare, dar acționează și asupra sistemului 

nervos și circulator. Unul din beneficiile imediate ale masajului este 

sentimentul de relaxare deplină și calm. Pentru a întregi experienţa 

de neuitat, vă oferim la această terapie servire cu vin spumant şi 

ciocolată. Tot răsfăţul într-o atmosferă caldă şi intimă.

The delights of an hour together, to enjoy the relaxing benefits 

of our Swedish massage. Swedish relaxation massage contains 

a combination of main maneuver, fine maneuvers, uniforms and 

long, calming which reduces the nerves’ sensibility and produce 

warming, relief and decongestion. The relaxing Massage is a massage 

technique that has the role to make the muscular and articular 

tensions disappear, but react upon the nervous system and circulator. 

And for the experience to be memorable we offer you chocolate and 

champagne. You will be spoilt in this friendly and intimate experience.

Masaj de relaxare cu uleiuri aromate încălzite de lumânare, o 

experiență memorabilă, împreună cu persoana iubită. Un masaj 

conceput pentru stimularea simţurilor, ce foloseşte o ceară specială 

din uleiuri esenţiale. Când ajunge la temperatura optimă, ceara din 

lumânare se transformă în ulei, iar masajul se transformă într-un ritual 

de relaxare. O combinaţie de aromoterapie, relaxare şi uleiuri calde, 

ce îţi va revigora organismul. Pentru a întregi experiența de neuitat, 

vă oferim la această terapie servire cu vin spumant și ciocolată. Tot 

răsfățul într-o atmosferă caldă și intimă 

The relaxing massage with candle warmed aromatic oils, a 

memorable experience with your loved one. A massage conceived for 

the stimulation of the senses, using special wax from essential oils. 

When it reaches the optimal temperature, the candle wax transforms 

in oils and the massage is a real ritual of relaxation. A combination of    

aromatherapy, relaxation and warm oils, it will revitalize the body.

And for the experience to be memorable we offer you chocolate and 

champagne. You will be spoilt in this friendly and intimate experience

Well Being Massage For Two

Durată: 50 min. Preț: 300 lei Preţ membru: 210 lei

Durată: 50 min. Preț: 320 lei Preţ membru: 224 lei

36

NEW

Aging is a fact of life. Looking your age is not.  
Dr. Howard Murad
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Lomi Lomi Massage For Two
Lomi Lomi este recunoscut în lumea modernă ca o terapie holistică, ce reconectează și armonizează corpul, 

mintea și sufletul, eliberând ființa de suferința fizică și de trăirile emoționale și mentale negative. Un masaj 

foarte relaxant ce ajută la reducerea tensiunilor și stresului, la ameliorarea circulației sangvine și limfatice, la 

eliminarea toxinelor, conferind confort, echilibru și stare generală de bine. Este reconectarea cu trupul într-un 

mod profund. Pentru a întregi experienţa de neuitat, vă oferim la această terapie servire cu vin spumant şi 

ciocolată. Tot răsfăţul într-o atmosferă caldă şi intimă.

Aloha! Lomi Lomi Kahuna Massage is recognized in the modern world as a body-mind-soul therapy. This 

very relaxing massage, made with extended slow movements of the forearms and soft touches, helps to 

reduce tension and stress, improve blood and lymph flows and eliminate toxins, providing comfort, balance 

and overall well-being. Let the ocean waves embrace your body... and for the experience to be memorable we 

offer you chocolate and champagne. You will be spoilt in this friendly and intimate experience.

Heaven Stone Couple Massage
Masajul cu pietre calde - o experiență edenică, alaturi de cineva drag. Masajul cu pietre calde a fost 

redescoperit și a devenit popular în cultura wellness modernă, ca o formă de termoterapie, oferind ca beneficii 

relaxarea fizică și psihică, decontracturarea mușchilor, îndepărtarea durerilor articulare, tratarea anxietății 

sau a insomniilor.  Pietrele vulcanice au capacitatea de a reține și dispersa lent căldură în masa musculară, 

mobilizând toxinele reziduale, stimulând irigarea și schimburile celulare și echilibrând mecanismele neuro-

musculare. Terapia include, pe lângă poziționarea pietrelor pe anumite zone din corp, manevre blânde de 

masaj de relaxare utilizând uleiuri aromatice și pietrele vulcanice, precum și un minimasaj facial cu ușoare 

presiuni, cu pietre de dimensiuni mai mici, pentru drenaj limfatic și un plus de relaxare. Pentru a întregi 

experienţa de neuitat, vă oferim la această terapie servire cu vin spumant şi ciocolată. Tot răsfăţul într-o 

atmosferă caldă şi intimă.

Hot stone massage - a heavenly experience to share with your beloved one.

Is a great, warming treatment, any time of year. Volcanic rocks have the ability to retain and slowly disperse 

heat through muscles, stimulate cellular exchanges, increase the blood circulation, balance neuromuscular 

mechanisms and evacuate residual toxins. The therapy combines positioning stones on certain areas of the 

body with a gentle Swedish massage using aromatic oils and a mild facial massage that provides a lymph 

drainage and enhances relaxation…And for the experience to be memorable we offer you chocolate and 

champagne. You will be spoilt in this friendly and intimate experience.

Durată: 60 min. Preţ: 340 lei Preţ membru: 238 lei

Durată: 75 min. Preţ: 400 lei Preţ membru: 280 lei
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Aromatherapy Face & Body 
Massage for Two

Masaj cu aromaterapie pentru amândoi pentru că relaxarea se 

obține mai ușor în doi. Un masaj de relaxare pentru corp și față, cu 

uleiuri esențiale din plante, având ca efect diminuarea stresului fizic, 

emoțional și intelectual. Mecanismul de acțiune al aromaterapiei este 

calea olfactivă. Un alt mecanism prin care aromaterapia acționează 

este absorbția uleiurilor esențiale prin piele. În funcție de tipul de 

ulei esențial ales și de proprietățile sale, se urmăresc beneficii 

terapeutice diferite. Pentru a întregi experienţa de neuitat, vă oferim la 

această terapie servire cu vin spumant şi ciocolată. Tot răsfăţul într-o 

atmosferă caldă şi intimă.

A spa delicacy and a holistic experience for two - aromatherapy 

massage! A relaxing massage for body and face with herbal aromatic 

oils has the effect of reducing stress physically, emotionally and 

intellectually. Depending on the type of chosen essential oil and 

its properties, various therapeutic benefits are pursued: calming 

- chamomile, lavender, geranium; revitalizing - ylang ylang, rose, 

neroli, sage, mint; energizing and cleansing - rosemary congestion - 

eucalyptus, pine, tea tree…And for the experience to be memorable 

we offer you chocolate and champagne. You will be spoilt in this 

friendly and intimate experience.

Romeo & Juliet Ritual

Un răsfăț pentru două persoane, în același timp și o “degustare” în stil 

spa: EA - ritualul cu ciocolată, EL - ritualul cu vin. O terapie corporală 

completă, ce cuprinde o exfoliere, o împachetare, un tratament 

minifacial și un masaj de relaxare pentru amândoi, oferite în ambianța 

rafinată și liniștitoare a camerei de terapii pentru cupluri. Miresmele 

de vin și ciocolată din ingredientele produselor vor fi completate la 

finalul terapiei de vin spumant și bomboane de ciocolată, servite în 

zona de relaxare.

Celebration of love in spa style: for her - the passion of chocolate, 

for him - the flavor of wine... A full body therapy, which includes an 

exfoliation, a cocooning body wrap, a mini-facial treatment and a 

relaxing massage, in the refined ambient of the couples therapy room. 

At the end, the delightful aromas of this ritual will be completed with 

two glasses of sparkle wine and chocolate candies.

Durată: 75 min.
Preţ: 400 lei
Preţ membru: 280 lei

Durată:120 min.
Preţ: 600 lei
Preţ membru: 420 lei
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Tratamente Faciale Dermato-cosmetice
Dermato-cosmetic Facial Treatments



Aromatic Facial Treatment
Este un tratament revitalizant, rapid, ce ajută la împrospătarea pielii 

pentru un aspect odihnit, radiant şi proaspăt. Energie instantanee 

pentru pielea obosită. Ideal înaintea unui eveniment sau pur şi simplu 

pentru a menţine rezultatele unei îngrijiri faciale temeinice. Acest 

tratament nu conţine extracţii şi paşii adiacenţi acestei etape. Se 

urmăreşte o stare de bine, relaxare şi deconectare, printr-un masaj 

al feţei, zonei cervicale şi scalpului cu ulei aromatic din migdale dulci, 

mască şi cremă pentru echilibrarea şi energizarea tenului. Tratamentul 

inlcude şi cosmetizarea feţei (pensat, vopsit sprâncene şi epilat buză 

superioară), la cerere.

It is a fast rejuvenating treatment which helps to refresh the complexion 

by giving a radiant, rested and fresh aspect. Instantaneous energy for 

tired skin. It is ideal before an event or just to keep the results of a 

facial treatment care. This treatment does not contain extractions 

but the additional steps to this phase. The goal is to induce a good 

state, relaxation and breaking, through a facial massage, cervical 

area and scalp with aromatic oils of sweet almonds, mask and cream 

to equilibrate and energize the complexion. It also includes a facial 

treatment (eyebrows pluck, dye and shave upper lip), upon request.

Retipalm Basic 
Facial Treatment

Îngrijire personalizată pentru o piele sănătoasă, pe tot parcursul vieţii, 

pentru orice tip de piele! O piele uniformă, mătăsoasă şi curată, cu 

aspect tineresc şi sănătos - sunt cu siguranţă beneficiile pe care doriţi 

să le obţineţi în urma unui tratament dermato-cosmetic.

Personalized treatment for a heathy complexion, during your life, for 

any type of skin.  An uniform, silky and clean skin with an younger and 

healthy appearance – are for sure the benefits that you wish to obtain 

after a dermato-cosmetic treatment.

Durată: 70 min.
Preţ: 150 lei
Preţ membru: 105 lei

Durată: 105 min.
Preţ: 250 lei
Preţ membru: 175 lei
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Tratament dermato-cosmetic, pentru tenul 

încărcat, ce prezintă o secreţie mare de sebum, 

puncte negre, comedone, milia (punctele 

albe), ce are la bază camfor, extract din arbore 

de ceai, Vitaminele A, C şi B5- ingredienţi cu 

proprietăţi antiseptice, antiinflamatoare, nutritive, 

regenerative, emoliente şi calmante.

Indiferent de tipul de ten, umezeala din aer, razele 

UV, stresul şi tulburările hormonale pot provoca un 

“dezechilibru” în ceea ce priveşte sănătatea pielii, 

ceea ce poate duce la apariţia coşurilor şi a acneei. 

De aceea, acest tratament vă oferă produse 

speciale ale căror ingrediente sunt gândite special 

pentru aceste probleme.

The dermato-cosmetic treatment, for greasy 

complexion, which represents a abundant 

secretion of  sebum, black spots, pimple (white 

spots), which has camphor base, an extract 

of  green tea, vitamins A, C and B5- ingredients 

with antiseptic, anti-inflammatory, nutritive, 

regenerating emollient and  relaxing properties.

No matter the type of complexion, the wet in the 

air, the UV rays, stress and hormonal disorder can 

generate a “disequilibrium” regarding the health’s 

complexion and can go to the appearance of 

pimps and acne. So this treatment offers special 

products whose ingredients are made specially for 

this type of problems. 

Un tratament bogat în minerale naturale pure şi 

oligopeptide pentru un ten echilibrat, regenerat, 

proaspăt şi tonifiat! Datorită proprietăţilor celor 

84 de minerale naturale şi microelemenţi 

printre care natriu, calciu, magneziu, fier, zinc, 

acest tratament este deosebit de eficient şi 

preţios pentru sănătatea pielii. După curăţarea 

tenului în profunzime (extracţia comedoanelor, 

punctelor negre şi albe), Therma Vital Mask, 

calmează şi regenerează ţesutul, îl hidratează 

şi desensibilizează, iar ridurile se estompează. 

Este ideal în tratatarea cuperozei! Masajul pentru 

faţă, zona cervicală şi scalp diminuează stresul şi 

migrenele, îmbunătăţeşte textura pielii şi tonusul 

muscular facial, drenează limfa şi stimulează 

fibrele de colagen şi elastină.

A treatment rich in natural and pure minerals with 

oligopeptide for a balanced complexion, regenerated 

fresh and revigorated. Due to its 84 natural minerals 

and micro elements such as natrium, calcium, 

magnesium, iron, zinc, this treatment is very efficient 

and fine for the complexion’s health. After a deep 

cleaning (extractions of pimples and black spots). 

Thermal Vital mask calms and regenerates the tissues, 

hydrates and hyposensitize and the wrinkles  are 

reduced. It is ideal in the treatment of rosacea.  The 

facial massage, cervical area and the scalp reduces 

the stress and migraine, improve the texture and the 

facial muscular tonus, drains the lymph and stimulates 

the collagen  and elastin fibers.and slowly disperse 

heat through muscles, stimulate cellular exchanges, 

increase the blood circulation, balance neuromuscular 

mechanisms and evacuate residual toxins. 

Durată: 105 min. Preţ: 300 lei Preţ membru: 210 lei

Durată: 105 min. Preţ: 300 lei Preţ membru: 210 lei

Therma Vital Facial Treatment

Problematic Acne Skin Treatment



Krauter Implant System  
(K.I.S -phytopeeling)

Sistemul Krauter Implant/K.I.S (Sistemul de implantare al plantelor) 

este un concept de îngrijire pentru o îmbunătățire a aspectului pielii. 

O alternativă naturală la peeling-urile chimice. O metodă de reînnoire 

biologică a tenului, printr-un peeling natural, din plante tocate de 

o anumită mărime, până la nanoparticule, ce asigură penetrarea 

lor până în profunzime. Eficienţă maximă şi rezultate ideale în cazul 

tulburărilor de pigmentare, cicatrici, acnee, pori dilataţi, riduri şi un ten 

ce are nevoie de regenerare.

Krauter Implant System / KIS (The implantation of plants system) it 

is a concept of complexion skin to improve the aspect of it. A natural 

alternative of chemical peeling, It is method of biological renew of 

the complexion, through a natural peeling, from chopped plants of 

a certain size up to nanoparticles which assure a deep penetration in 

the complexion. It has a maximum efficiency and ideal results in case 

of disordered pigmentation, scars, acne, dilatated pores, wrinkles and 

a complexion that needs regeneration.

Magical Renewing 
Ultrasound Therapy
Terapia cu ultrasunete tratează diferitele afecţiuni ale pielii, 

normalizează pH-ul pielii, îmbunătăţeşte metabolismul celular şi 

circulaţia sangvină, ajută la eliminarea toxinelor din celule şi le 

transferă în sistemul limfatic, activează şi accelerează nutriţia la nivel 

celular şi tisular. Redând pielii supleţe şi tonicitate, pielea devine mai 

luminoasă şi fermă.

The ultrasound therapy treats different affections of complexion, 

normalizing the complexion PH, improving the cellular metabolism 

and sanguine circulation, eliminates the toxins from the cell and 

transfers them to the lymphatic system, activates and accelerates 

the nutrition at the tissue and cellular level. This treatment gives the 

complexion elasticity and  tonicity, the complexion becoming more 

firm and radiant.

Durată: 75 min.
Preţ: 1.300 lei
Preţ membru: 910 lei

Durată: 25 min.
Preţ: 650 lei (pachet 10 şedinţe)
Preţ membru: 455 lei

42



43

Ingrijire specială pentru tenul pătat. O combinaţie 

revoluţionară de substanţe eficiente ce înfrânează 

producţia excesivă de melanină în adâncul 

epidermei şi decolorează în acelaşi timp pielea 

- pe termen lung, fără efecte secundare. Petele 

închise de pe piele sunt semne clare că pielea 

produce melanină în exces, de cele mai multe 

ori, ca urmare a expunerii îndelungate la razele 

UV agresive. Hormonii, unele boli, medicamente, 

tulburări ale metabolismului pot deregla producţia 

de melanină. Persoanele care suferă de astfel de 

afecţiuni ar trebui să evite expunerea la soare. 

Dacă este expusă la soare, atunci pielea trebuie 

protejată cu cremă - SPF 50.

Special treatment for spotted complexion. A 

revolutionary combination of efficient substances 

which stop the excessive production on melamine 

to the depth of derma and decolorates at the 

same time the complexion – on long term, without 

side effects. The dark spots on the complexion 

are signs that the complexion produces excessive 

melamine, so many times as too much exposure 

to the aggressive UV rays. The hormones, some 

diseases, medicines, metabolism disorder can 

influence the melamine production. The people 

who suffer from this affection have to avoid 

sun exposure. If it is exposed to sun, then the 

complexion has to be protected with SPF cream.

Tratament luxuriant cu efect de lifting, ce conţine 

substanţe active care întăresc bariera pielii, 

netezesc ridurile, hidratează intensiv pielea. 

Elasticitatea şi densitatea pielii sunt îmbunătăţite, 

ceea ce contribuie la un aspect sănătos şi tineresc. 

Efectele se menţin chiar şi mai multe zile după 

tratatment. Datorită structurii sale tridimensionale 

şi flexibile, fibrele fine ale biocelulozei formează o 

“a doua piele” şi nu o usucă. După masajul relaxant 

al feţei, cervicalei şi scalpului, urmează o mască 

ce are ca ingrediente active: apă de tandafir, extras 

de orez fermentat, alantoină, Vitaminele A, C, E şi 

B5, culturi celulare din măr, ceramide, peptide, 

lecitină, împreună cu tratament de hrănire 

intensivă a buzelor.

The luxuriant treatment with lifting effect, contains 

active substances that fortify the complexion 

barrier, smoothing the wrinkles, hydrates intensive 

the skin. The skin’s elasticity and density are 

improved which contributes to an healthy and 

your aspect of the complexation. The effects are 

maintained many days after the treatment.  Due 

to its tridimensional and flexible structure, the  

fine fibers of bio cellulose forming “a second skin” 

and does not dry the skin.  After the facial relaxing 

massage, cervical and scalp, the next step is to 

apply a mask which includes active ingredients: 

rose water, extract of fermented rice, allantoin, 

vitamins A, C, E, and B5, apple cellular cultures, 

ceramides, peptides, lecithin together with the 

intensive nourishing treatment of the lips.

Luminous Skin Treatment

Dermal Future Lifting Treatment

Durată: 105 min. Preţ: 300 lei Preţ membru: 210 lei

Durată: 105 min. Preţ: 400 lei Preţ membru: 280 lei

NEW

NEW
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Înaintarea în vârstă, expunerea excesivă la soare, stresul și poluarea 

sunt factori care provoacă îmbătrânirea prematură a pielii având 

ca rezultat apariţia ridurilor, pierderea elasticităţii şi a luminozităţii 

tegumentului. Procesul de îmbătrânire este determinat de scăderea 

aportului de sânge în ţesuturi, deci de scăderea aportului de oxigen 

la nivel celular. Oxigenul hiperbaric acţionează asupra ridurilor de pe 

faţă, decolteu, regenerează ţesuturile, hidratează pielea, favorizează 

ameliorarea acneei şi redă luminozitate tenului. Are un mare efect 

drenant şi decongestionant, optim şi asupra cuperozei. Tratamentul 

cu oxigen hiperbaric este absolut natural, non invaziv, relaxant şi nu 

afectează în nici un fel mimica şi expresivitatea feţei.

Aging, excessive exposure to the sun, pollution and stress are factors 

which lead to premature aging of the complexation and as a result 

there are the wrinkles, the loss of elasticity and luminosity of the  

tegument. The process of aging is determined by the loss of blood 

in the tissues, so the loss of oxygen at the cellular level. Hyperbaric 

oxygen acts on facial wrinkles, cleanses, regenerates tissues, 

moisturizes the skin, favors acne enhancement and re-energizes 

skin. It has a great drainage and decongestion effect, also optimal on 

cuperoase. Hyperbaric oxygen treatment is absolutely natural, non-

invasive, relaxing and does not in any way affect the mimic and the 

expressiveness of the face.

Pensat şi vopsit gene / sprâncene şi epilat buza superioară

Brush and painted genes/eyebrows and epilation of upper lip.

Terapie add-on, doar în cadrul tratamentelor faciale:

Hyberbaric Oxygen Therapy

Beauty kit

Durată: 60 min. Preț: 290 lei Preţ membru: 210 lei

Durată: 20 min. Preț: 96 lei Preţ membru: 70 lei

Durată: 40 min. Preț: 40 lei Preţ membru: 28 lei

ABONAMENT: 6 şedinţe Preț: 1.531 lei Preţ membru: 1.100 lei

Durată: 10 min. Preț: 48 lei Preţ membru: 35 lei

NEW

NEW



Mini-Tratamente Spa
Mini Spa Treatments
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Spa Facial Ritual este un tratament facial cu durată scurtă şi efectuat 

cu manevre uşoare şi relaxante. Cuprinde demachiere, tonifiere, 

exfoliere, aplicare mască şi comprese antistres pentru ochi, masajul 

scalpului şi masaj de relaxare facial. Acest tratament cosmetic rapid 

este adaptat oricărui tip de ten și poate însoţi o varietate de masaje 

şi împachetări corporale, îmbogăţind experienţa senzorială şi oferind 

feţei mai mult răsfăţ şi un aspect proaspăt şi odihnit.

Spa Facial Ritual is a delightful facial mini-treatment for relaxation 

and hydration in six steps: cleansing, toning, peeling, mask, anti-stress 

eye compress and moisturizer. It is adapted to any skin type and can 

accompany a variety of massages and body wraps, enriching the 

sensory experience with more pampering and letting your look fresh 

and rested.

Spa Facial Ritual

Durată: 30 min. Preț: 85 lei Preţ membru: 60 lei

Hot and Cold Facial Massage

Masaj facial cu roci vulcanice calde şi reci. Rocile vulcanice păstrează 

energia geotermală de la originea vulcanului din care provine, acestea 

având capacitatea de a o elibera natural şi doar atât cât este nevoie 

şi unde este nevoie, ajutând corpul să ajungă la găsirea remediilor 

interioare către autovindecare. Cu efect energizant şi de microlifting, 

ajută în acelaşi timp la drenarea toxinelor şi la revigorarea tenului.

Facial Massage with warm and cold volcanic stones. The volcanic 

stones keep the original geothermal energy which comes from, this 

having the capacity to free it naturally and as much as it is necessary 

and where is necessary, helping the body to find the interior remedies 

to itself healing. With energizing effect and micro-lifting, helps 

simultaneous the drainage of the toxins and the rejuvenating  of 

complexation.

Durată: 30 min. 
Preţ: 85 lei
Preţ membru: 60 lei

Happiness is the se-
cret to all beauty. 
There is no beauty 
without happiness. 

Christian Dior

NEW



47

O “gimnastică” facială ce asociază principiul 

alternanţei cald-rece cu beneficiile  aromaterapiei, 

acest masaj cu prosoape calde, pietre reci şi 

manevre compresive are multiple beneficii pentru 

sănătate. O terapie care completează cu succes 

alte tipuri de masaj pentru un plus de vitalitate şi 

de energizare.

Refresh your senses! Hot towels are placed on the 

face to stimulate circulation and then cold stones 

are used to reduce inflammation. An excellent 

treatment for sinus, headache, upper respiratory 

tract problems, eyes puffiness. It helps also to 

tighten and firm the skin, by the naturally boost of 

the collagen.

Presopunctura facială cu săculeţi din ierburi 

provine din cultura terapiilor asiatice.

Principiul se bazează pe reglarea funcţiilor unor 

organe şi/sau sisteme prin eliminarea blocajelor 

existente, într-un mod relaxant, utilizând plante 

sub formă de comprese. Plantele acţionează 

la nivel vibraţional, energetic, vibraţia plantei 

rezonează cu vibraţia celulelor umane, corectând 

problemele.

Preso-puncture basis on the control of some 

organs and/or systems through the elimination 

of the existing blockings, in an relaxing way, 

utilizing compresses of plants. The plants react at 

the vibrational and energetic level, the vibration 

resonates with human cellular vibration, correcting 

the problems.

Hot Towel Cold 
Stones Facial Massage

Herbal Compress Thai Facial Massage

Durată: 15 min. 
Preţ: 35 lei. 
Preţ membru: 25 lei

Durată: 30 min. Preţ: 85 lei. Preţ membru: 60 lei

NEW

NEW



48

Happy Feet Kneipp Treatment

Una din cele peste o sută de forme ale metodei Kneipp utilizate în 

prezent este baia parţială a picioarelor la temperaturi alternative (apă 

rece la 16-18 C și caldă la 36-38 C), ce regularizează temperatura 

corpului, fortifică vasele de sânge și stimulează irigarea sangvină a 

pielii. Este foarte eficientă în dereglările de somn sau în situațiile de 

suprasolicitare generală a picioarelor (stat pe scaun, în picioare sau 

mers prelungit), fiind totodată şi un remediu clasic pentru vindecarea 

răcelii în stare incipientă - mai ales în zona nasului şi a gâtului. Terapia 

Happy Feet constă în exfolierea tălpilor cu piatra ponce şi a picioarelor 

şi gambelor cu un scrub cremos nutritiv şi se încheie cu un masaj până 

la genunchi cu o cremă răcoritoare de mentă şi eucalipt. Terapia are 

loc în zona de Ice & Fire, la Băițele Kneipp.

One of over a hundred forms of Kneipp method currently used is 

the partial hot-cold bath legs, which regulates body temperature, 

strengthens blood vessels and stimulates skin blood irrigation. It 

is very effective in case of sleep disorders or tired legs, being also 

a classic remedy for curing incipient colds. This therapy consists of 

alternatively dipping the feet in warm and cold water, continued by 

a polishing with pumice rock and an alum scrub and ends with a 

refreshing massage with mint and eucalyptus cream.

Rhassoul Deep Conditioning 
Hair & Scalp Treatment
 
Tratament de revitalizare pentru scalp şi păr cu argilă Rhassoul din 

Maroc. Rhassoulul maroccan este un tip de pământ argilos din munții 

Atlas, fin mărunțit folosit de femeile din Maghreb pentru a se purifica 

în hammam. Rassoul-ul are proprietăți absorbante, astringente și 

de catifelare, lăsând părul voluminos şi strălucitor. Este o terapie ce 

poate completa cu success alte terapii din meniul OSPA.

An Oriental health & beauty ritual... The Moroccan rhassoul clay 

removes dead skin, reduces dryness, improves skin elasticity and 

texture and unblocks pores. Also, as a treatment for scalp and hair 

- reduces dander, detoxifies and nourishes the scalp, cleans the hair, 

removes fat and impurities, leaving your hair healthy, voluminous and 

shiny.

Durată: 30 min.
Preţ: 75 lei
Preţ membru: 53 lei

Durată:30 min.
Preţ: 75 lei
Preţ membru: 53 lei
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Tratament pentru decongestionarea picioarelor, este drenant şi 

revigorant, ajutând la eliminarea tensiunii la nivel plantar. Conţine o 

exfoliere a tălpilor cu scrub din piatră de alaun şi un masaj de relaxare, 

cu ulei de mentă. O terapie care poate completa cu succes alte terapii 

din meniul OSPA.

No more heavy and tired legs! The remedy is an exfoliation and foot 

massage using menthol oil for mild cooling effect. This treatment 

is draining and invigorating, helping to eliminate plantar pressure, 

reduce edema and pain in the fingers, ankles, heels and promote 

circulation.

Circulaţia limfatică are în organism rolul de transportator al reziduurilor. 

Un drenaj limfatic defectuos, degradează aspectul pielii şi duce la 

îmbătrânirea prematură a acesteia. Masajul de drenaj limfatic facial 

constă în manevre uşoare, lente, manuale, combinate cu role de jad 

şi bețe de bambus şi ajută la îmbunătăţirea circulaţiei, a aportului de 

oxigen, redându-i vitalitatea şi elasticitatea.

The lymphatic circulation has the role of transportation of the residues. 

A lymphatic defective drainage, damages the skin’s aspect and leads 

to a premature aging of the complexion. The facial lymphatic drainage 

consists of slow, light and manual movements, combined with jade 

rolls and bamboos sticks. It helps improving the circulation, the 

oxygen part, giving back the elasticity and vitality of the complexion.

Feet Rejuvenating Treatment

Facial Therapeutic Lymphatic Drainage Massage

Durată: 20 min. Preţ: 50 lei Preţ membru: 35 lei

Durată: 20 min. Preţ: 75 lei Preţ membru: 53 lei

NEW

Shiatsu îşi are originea în Japonia find dezvoltat, perfecţionat şi foarte 

răspândit în ţările asiatice. În filosofia ţărilor asiatice se consideră că 

problemele din întreg organismul, de la stări simple de oboseală, 

până la afecţiuni grave, sunt datorate unor dezechilibre energetice. 

Principiul acestei terapii faciale este reechilibrarea energetică, prin 

atingerea cu o presiune fină cu degetul/degetele; presiunile se 

efectuează pe puncte situate pe traseul meridianelor energetice.

Have you ever tried the acupuncture without needles?  This ancient 

Japanese method, shiatsu, is defined by exerting gentle pressure and 

manipulation of the skin and superficial muscles, using only fingers 

and palms. This technique improves blood circulation and increases 

oxygen to the skin on scalp, face and neck, giving it a youthful, radiant, 

healthy aspect.

Shiatsu Facial Massage

Durată: 15 min. Preț: 30 lei Preţ membru: 21 lei
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Pietrele calde ajută muşchii spatelui să se relaxeze şi îmbunătăţesc 

aportul de sânge, favorizând oxigenarea, schimburile celulare, 

eliminarea acidului lactic şi a altor metaboliţi. Mini-masajul este 

recomandat ca adjuvant în cadrul masajelor de relaxare, pentru 

îndepărtarea febrei musculare sau a contracturilor uşoare, precum şi 

pentru diminuarea durerilor temporare cauzate de posturile corporale 

deficitare.

A warm touch... Heated volcanic stones help to relax the back muscles 

and improve blood supply, favoring oxygenation, cellular exchanges, 

removing lactic acid and other metabolites. Add it to your favorite 

massages, to remove muscle soreness or mild contractures and to 

reduce temporary pain caused by poor postures.

Hidromasajul cu duş Vichy curăţă, destinde şi energizează în mod 

plăcut corpul, prin intermediul presiunii şi temperaturii reglabile 

ale jeturior de apă (cald-rece). Utilizat în completarea altor terapii 

de relaxare din meniul OSPA, tratamentul îmbunătăţeste circulaţia 

sangvină şi acţionează ca un mijloc de călire şi revitalizare a 

organismului, întărind sistemul imunitar. 

Add the healing power of the water to any therapy! Vichy hydro 

massage showers clean, relax and energize the body pleasantly 

through the alternative pressure and temperature of water jets. Also, 

treats and diminishes joint pain and circulatory problems, helps the 

body eliminate toxins and stimulates lymphatic drainage. Hydro 

massage has beneficial effect on the nervous system, reducing stress 

and anxiety, providing strength and vitality to the body and improving 

the quality of sleep.

Hot Stone Back Massage

Vichy Rain Shower

Durată: 10 min. Preț: 25 lei Preţ membru: 18 lei

Durată: 30 min. Preț: 50 lei Preţ membru: 35 lei



Kinetoterapie
Physical Therapy
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Medical taping este o tehnică de bandajare reabilitativă concepută 

pentru a facilita procesul natural de vindecare a organismului, acordând 

totodată sprijin și stabilitate mușchilor și articulațiilor fără a limita 

mișcarea, precum și posibilitatea manipulării țesuturilor moi prin terapii 

manuale, pentru a prelungi beneficiile terapiei.

Se tratează cu succes o varietate de afecțiuni ortopedice, 

neuromusculare, neurologice și alte condiţii medicale, prin ameliorarea 

durerii, facilitarea drenajului limfatic şi a circulaţiei sanguine, reducerea 

inflamației din zonele afectate şi îmbunătăţirea funcţiilor musculare şi 

articulare.

Medical taping is a wrapping technique designed to facilitate the natural  

process of healing of organs, conferring at the same time support and 

stability of the muscles and articulations without limiting the movements, 

same as the possibility of manipulation of soft tissues trough manual 

therapies, to prolong the benefits of it.

It is treated successfully a large variety of orthopedic affectations, 

neuromuscular, neurological other medical conditions, by ameliorating 

the pains, the facility of lymphatic drainage and blood circulation, the 

reduction of affected areas and improving the articular and muscular 

functions.

Medical Taping

Durată: 15 min. Preț: 50 lei / segment Preţ membru: 35 lei / segment

Tension is who you think you should be. 
Relaxation is who you are.

Chinese proverb
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Este o metodă importantă și revoluționară de 

reabilitare, care se bazează pe practicarea unor 

posturi de întindere progresivă activă a mușchilor 

antigravitaționali (statici și de natură fibroasă), în 

întregime gestionată de terapeut cu participarea 

activă a pacientului.

RPG are ca obiectiv final restaurarea generală 

a echilibrului static și dinamic al corpului ce a 

fost compromis prin intervenția mecanismelor 

spontane de apărare împotriva agresiunilor 

externe.

Principiul RPG se bazează pe realizarea posturilor 

de întindere musculară activă, care tind să plaseze 

în evidență lanțurile de tensiune musculară, 

tensiune a tendoanelor și ale membrelor ce 

învelesc mușchii (cei care blocheaza individul 

în poziția de dezechilibru). Posturile provoacă 

alungirea activă (participarea efectivă a 

individului) și o relaxare posterioară a lanțurilor 

musculare contractate și înțepenite. Pentru a fi 

eficace, trebuie să fie în mod sistematic, general, 

diferite de alte tipuri de tratament. O atenție 

specială este dată respirației. Repercusiunile 

lor sunt nenumărate în sfera: motorie, statică, 

digestivă, circulară, mentală și emoțională. Buna 

funcționare a mușchilor respiratori și în mod 

principal a diafragmei este necesară pentru un 

echilibru corect.

RPG este destinat tuturor indivizilor, chiar și 

copiilor, după vârsta de 8 ani, atât în prevenție cât 

și în tratament.

It is an important and revolutionary method of 

rehabilitation, which bases on the practice of 

positions of stretching progressive and active 

of the antigravitational muscles (static and fiber 

nature). It is effectuated by the therapist with the 

active participation of the patient.

RPG has as a final objective to renew the general 

static and dynamic equilibrium of the body that 

was affected by the spontaneous intervention 

of the defense mechanism against the extreme 

factors.

The Principle of RPG bases on the postures of 

muscular active stretching, which has the goal of 

placing the evident chains of muscular tension, 

the tendons’ and membranes’ tension that cover 

the muscles.  (those that block the individual in 

the equilibrium position). The postures provoke 

active extension (the active participation of 

the individual) and a posterior relaxation on 

the contracted and stiff muscles chains. To 

be efficient, it has to be in a systematic  way, 

general, different from other types of treatments. 

A special attention is given by the breath. The 

repercussions are many such as: motoric, 

static, digestive, circular, mental and emotional. 

Good function of the respiratory muscles and 

especially the diaphragm it is necessary for a 

correct equilibrium.  

RPG is addressed to all people, even to children, 

after 8 years, for prevention and also as treatment.

Reeducare Posturala Globala (RPG)

Durată: 50 min. Preț: 100 lei Preţ membru: 70 lei
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Prima şedinţă este gratuită reprezentând o 

consultaţie de identificare a nevoilor individuale.

The first meeting is free of charge representing a 

consultation to identify individual needs.

Kinetoterapia, cea mai nouă componentă a medicinii fizice, este o 

formă terapeutică personalizată, ce foloseşte ca mijloc de tratament 

mişcarea sub diversele ei forme active sau pasive, care prin repetare 

devine în sine un exerciţiu fizic.

Kinetotherapy is the newest branch in the physical medicine. It is a 

personalized therapeutic form, that uses as mean of movement 

treatment under different active and passive forms, which by 

repetition becomes itself a physical exercises.

Kinetoterapie

• Kinetoterapia profilactică ce se adresează tuturor persoanelor 

active şi mai puţin active, în special în vederea combaterii unor poziţii 

vicioase cauzate de sedentarism şi statul prelungit în poziţii deficitare;

• Kinetoterapia terapeutică şi de recuperare - urmăreşte refacerea 

unor funcţii diminuate sau creşterea nivelului funcţional în diverse 

patologii, prin intermediul unor programe de exerciţii fizice (afecțiuni 

posturale ale coloanei vertebrale: cifoze, scolioze, afecțiuni 

reumatice, diverse alte afecțiuni).

• Prophylactic Kinetotherapy which is addressed to all active or less  

active people, especially to stop the incorrect positions caused by 

sedentarism or  the prolonged sitting in incorrect positions.

• Therapeutic and recovery Kinetotherapy – its follows the recovery 

of reduced functions or the level in functional increasing in different 

pathologies through physical exercises (spine postural affection: 

cyphose, scoliosis, rheumatic affections and other different affections)

Kinetoterapia poate lua două forme: Kinetotherapy can take two forms:

Durată: 60 min./30 min. 
Preț: 75 lei/45 lei

ABONAMENT: (12 şedinţe): 800 lei (180 €)
ABONAMENT membru: (12 şedinţe): 680 lei (153 €)
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Kinetotherapy can take two forms:

Terapia Yumeiho este o terapie tradițională japoneză, alcatuită dintr-un 

ansamblu de procedee terapeutice manuale și exerciții fizice complexe, 

având ca scop reabilitarea echilibrului, a simetriei și a funcționalității 

organismului uman. Procedeele terapeutice manuale, aplicate în scop 

profilactic sau corectiv în cadrul terapiei Yumeiho, constau în: tehnici 

de manipulare osteo-articulare și gimnastică mio-articulară pasivă, 

procedee de punctoterapie - presopunctură/reflexoterapie, tehnici 

și procedee speciale de masaj, elemente de stretching (întinderi, 

elongații). Terapia este facută pe o saltea special creată pentru acest tip 

de tratament, iar pacientul trebuie să poarte haine lejere, care să permită 

mișcarea. Terapia Yumeiho se adresează atât oamenilor activi cât și celor 

sedentari, sportivilor, copiilor și adolescenților.

Yumeiho therapy is a traditional Japanese therapy which includes a set 

of manual therapeutic procedures and complex physical exercises, with 

the goal of recovering the equilibrium, the symmetry and the correct 

functioning of the body.  

The manual procedures applied with a prophylactic and corrective 

purpose to this therapy consists of: controlling the osteo articulation 

techniques and mio gymnastic – passive articulation, puncto- therapeutic   

procedures such as preso – punctures, reflexotherapy, techniques and 

special procedures of massage, stretching elements. The therapy is 

effectuated on a special mat created for this type or treatment and the 

client has to wear loose clothes to allow the movement. 

Yumeiho Therapy is recommended to active and also the inactive 

people, sport people, children and teenagers. 

Yumeiho

Durată: 60 min. Preț: 200 lei Preţ membru: 140 lei
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Piscine

Piscină Adulți
Piscina este acoperită și se află în interiorul Spa-ului, sub forma unui 

dreptunghi, are o lungime de 20 m, lățimea de 7 m și adâncimea 

constantă de 1,52 m. Temperatura apei piscinei este de 29° - 30°C 

(± 2°C). De luni până vineri, sunt organizate clase de înot pentru 

începători și avansați.

O zonă extinsă de relaxare la piscină și noi șezlonguri încălzite cu 

lămpi cu infraroșii.

Swimming Pool
The swimming pool is indoors and it is located inside the spa, having 

the shape of a rectangle. The pool is 20 m long, 7 m wide and 1,52 m 

deep. The water temperature varies between 29° – 30°C (± 2°C). Every 

Monday to Friday, we organize swimming lessons from beginners to 

advanced.

An extended pool area and new sunbeds heated by infrared lamps.

Swimming pools

NEW NEW
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Piscină Copii
Piscina pentru copii este situată tot în incinta centrului Spa. Are 

forma pătrată cu latura de 2,70 m și adâncimea constantă de 0,65 m. 

Temperatura apei din piscina copiilor este de 30°C (± 2°C).

Swimming Pool for Children
The children swimming pool is also located inside the Spa. Having the 

shape of a square, this pool has 2.70 m in length and 0.65 m in depth. 

The water temperature is around 30°C (± 2°C).

Baia cu Jeturi
Baia cu jeturi se află lipită de piscina mare, este realizată din mozaic 

și are o capacitate de până la 8 persoane adulte, baie în care se 

pompează apă și aer, creând o senzație plăcută. Are formă inelară, cu 

diametrul de 2,65 m și o adâncime de 0,85 m. Temperatura apei este 

de 35° - 36°C (±2°C).

Whirlpool
The whirlpool is next to the swimming pool. It is made of mosaic and 

has a capacity of 8 adults. A wonderful wellbeing sensation is created 

by pumping air and water into the whirlpool. Having a circle form, it 

has 2.65 m  diameter and 0.85 m depth. The water temperature is 

between 35° - 36°C (±2°C).



Sauna cu Sare
O saună placată cu blocuri de sare care, prin procesul de încălzire, 

generează ioni negativi benefici sănătății noastre. Temperatura din 

sauna cu sare poate ajunge până la maxim 60˚C și are o umiditate 

scăzută de 40-50%. 

Sauna cu sare îmbină beneficiile unei saline cu cele ale unei saune:

• decongestionarea și dezinfectarea mucoaselor căilor respiratorii;

• ameliorarea simptomatologiei;

• poate ajuta la tratarea bolilor sistemului respirator: astm, bronșită 

cronică, sinuzită și pneumonie, tuse cronică;

• ameliorarea simptomelor cauzate de alergii, stres, oboseală, 

surmenaj, probleme vasculare, probleme digestive;

• ameliorarea durerilor de cap, migrenelor.

Se recomandă utilizarea saunei cu sare timp de 25 minute. 

Este un tip de saună care este recomandată și copiilor.

A sauna filled with salt blocks that, through the heating process, 

generates negative ions that are very good for our health. The sauna 

temperature can reach up to 60˚C and a low humidity of 40-50%.

The salt sauna combines the benefits of a saline with those of a sauna:

• decongesting and disinfecting the mucous membranes of the 

respiratory tract;

• improving the symptoms

• can help treat diseases of the respiratory system: asthma, chronic 

bronchitis, sinusitis and pneumonia, chronic cough

• relief of symptoms caused by allergies, stress, fatigue, overuse, 

vascular problems, digestive problems

• relieving headaches, migraines.

It is recommended to use the salt sauna for 25 minutes. It is a type of 

sauna that is also recommended for children.

Sauna with salt
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Cel mai curat aer îl găsim în saline datorită proprietăţilor aseptice şi 

bactericide ale sării. Prin inhalarea aerosolilor săraţi, se îmbunătaţeşte 

activitatea aparatului respirator. Sesiuni regulate de salină 

îndepărtează focarele de infecţie stafilo-streptococice prezente în 

tractul respirator atât la adulţi cât şi la copii.

60 de minute de relaxare într-o baie de aer puternic ionizat. Vă 

puteţi petrece acest timp citind, ascultând muzică sau pur şi simplu 

bucurându-vă de o senzaţie unică de regenerare.

The salt caves have a specific micro climate due to its exceptional 

bacteriological cleanliness. The salty ionized air is very good for 

your respiratory system. Regular sessions into the salt cave have 

spectacular ameliorative and prophylactic effects.

One hour of rich salty ionized air which boosts your immune system. 

You can spend this time reading, listening to music or simply enjoying 

your time in here.

Salină
Salt room



Foc și Gheață
Ice & Fire

Baia Turcească
Baia Turcească, în denumirea originală Hamam, este o baie cu aburi, 

cu o temperatură de maxim 40° C. Baia este compusă dintr-o zonă 

netedă de mozaic încălzit, de aproximativ 4 mp., pe care se realizează 

terapia și o zonă de așteptare formată din bănci de mozaic încălzit. 

În baia turcească, se mai află trei fântâni săpate în piatră, cu apă rece 

și caldă. Terapia de exfoliere în Hamam constă într-o ședinţă de 10 

minute de baie cu aburi, pentru pregătirea corpului, urmată de 10 – 20 

minute de masaj pe zona netedă de mozaic încălzit, energic întrerupt 

de băi cu apă rece cu gheaţă.

Dușul Scoțian
Dușul Scoțian constă dintr-o găleată de lemn care este suspendată 

în zona Foc și Gheață (saune, hamam) și de care este fixat un lanţ. 

Găleata este umplută cu apă rece de aproximativ 18° C. Este de 

preferat ca la ieșirea din hamam sau din saună să vă turnați o găleată 

de apă rece pe corp.

Turkish Bath
The Turkish Bath, originally named Hamam, is a steam bath with a 

temperature of maximum 40°C. The Turkish Bath accommodates a 

mosaic heated bed, a smooth area of approximately 4 sq.m. where 

one can enjoy the Ice & Fire Massage Therapy, and  nally a waiting 

area with heated mosaic benches. There are three stone fountains 

with cold and hot water. The Body Exfoliation in Hamam consists of 

10 minutes steam bath in order to prepare the body for the therapy, 

followed by 10 - 20 minutes massage on the heated mosaic bed, 

alternating with cold water baths or ice baths.

Scottish Shower
The Scottish Shower consists of a wooden bucket  xed by a chain and 

suspended into Ice & Fire area (saunas and hamam). The temperature 

of the water in the bucket is approximately 18° C. Our recom- 

mendation is to pour cold water on you when getting out of the sauna 

or of the Turkish Bath.
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Dușul Tropical
Dușul Tropical sau Dușul cu Senzații este realizat din mozaic si 

combină trei elemente principale: culoare, sunet și apă. Dușul are trei 

programe: Tropical Rain, Cold Mist și Side Nozzles.

Sauna cu infraroșii
Este o saună într-o incintă de lemn, încălzită electric. Sauna cu 

infraroșii are avantajul unei umidități scăzute și a unei temperaturi nu 

foarte ridicate (aproximativ 65°C) oferind spațiu pentru maxim 5 per- 

soane în șezut. Este recomandată persoanelor cu afecțiuni reumatice.

Tropical Shower
The Tropical Shower or the Sensation Shower is made of mosaic and 

combines three main elements: colour, sound and water. The Shower 

has three programs: Tropical Rain, Cold Mist and Side Nozzles.

Infrared Sauna
This is a sauna in a heated wood room. It has the advantage of low 

humidity and temperatures around 65° C. It has a capacity of maximum 

5 sitting adults. It is recommended for people with rheumatic diseases.
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Sauna Finlandeză
Sauna Finlandeză sau Sauna Uscată este o saună realizată într-o 

incintă de lemn, radiind căldură cu ajutorul rocilor vulcanice încălzite 

electric. Sauna are o umiditate de aproximativ 10% și o temperatură 

de 85° - 90°C, efectul fiind simțit după primele 5 minute de utilizare 

printr-o transpiraţie puternică. Sauna are o capacitate de maxim 8 

persoane în poziţie șezut sau întins.

Baia Kneipp
Cunoscută sub această denumire după pastorul german Sebastian 

Kneipp (1821-1879), care a inventat-o, terapia cu apă rece și caldă 

conduce spre o mai bună circulaţie a sângelui în organism.

Baia Kneipp este o bancă din mozaic încălzită, la baza căreia se 

află două cădiţe, una cu apă rece (aprox. 17°C) și alta cu apă caldă 

(aprox. 40°C). Procedura implică introducerea picioarelor în baia cal- 

dă pentru 2 minute, urmată de introducerea picioarelor în baia rece 

pentru maxim 1 minut. Se repetă procedeul de 3-4 ori, după care 

picioarele vor fi învelite într-o pestama (prosop tradițional turcesc). 

Finnish Sauna
The Finnish Sauna or the dry sauna is located in a wood room and it 

is electrically heated, using the volcanic stones. Its humidity is around 

10% and the temperature between 85° and 90° C. The bene ts can be 

felt after just 5 minutes throughout profuse sweating. The sauna has a 

capacity of maximum 8 adults (laying down or sitting).

Kneipp Bath
Named after the German pastor Sebastian Kneipp (1821-1879) who 

invented it, the therapy with cold and warm water improves the blood 

circulation of the whole body. The Kneipp is made of a heated mosaic 

bench, which has two little tubes, one with cold water (approx. 17°C) 

and the other with warm water (approx. 40°C). The procedure involves 

the footbath, alternating warm water for two minutes with cold water 

for one minute. Repeat it 3-4 times, and then cover your feet in a 

“pestama” (tradi- tional Turkish towel).
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Fresh Bar
Sucurile naturale de citrice sunt obţinute din fructe proaspete, presate 

cu mașini profesionale “Santos” ce nu permit stoarcerea cojilor 

fructelor. Sucul astfel obţinut are un gust curat, nealterat. Bucurați-vă 

de gustul proaspăt și natural al fructelor la barul situat chiar la intrarea 

în zona piscinelor.

Zona de Relaxare / Auditorium
Completați starea de bine obţinută prin procedurile spa sau la 

antrenamentele sport cu momentele de odihnă și relaxare în zona 

Auditoriumului / Zona de Relaxare. Această zonă este situată la nivelul 

sectorului de terapii. Dotată cu 4 paturi confortabile, în ambianța 

muzicii calde, Zona de Relaxare vă oferă posibilitatea de a vă odihni, 

de a citi sau de a savura un ceai organic de calitate, fructe proaspete, 

fructe confiate și semințe.

Fresh Bar 
We offer natural juices made from fresh fruits pressed by “Santos” 

professional devices, which do not allow the peel of the fruit through. 

Therefore, the fresh juice has a clean untainted taste. Enjoy the fresh 

taste of our fruit juices at our bar located at the entrance of the 

swimming pools.

Relaxing Area / Auditorium 
You can complete your wellbeing spirit after your spa procedure or 

sport training with moments of relaxation spent in the Auditorium or 

the Relaxing Area. This is an area situated on the same  oor with the 

therapy zone. It has four comfortable beds, relaxing music and it offers 

you the opportunity to sit back and relax, read, taste organic tea, fresh 

or dry fruits, or seeds.
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