Масажи
Katarino SPA special
Масаж на четири ръце с ароматна свещ
45 мин. / 139 лв.
Синхронен масаж, изпълнен от двама терапевти
със свещ Yon-ka от благоуханни масла.

Подхранващ масаж с БИО масла:
какао, карите или кокос (по Ваш избор)
50 мин / 75 лв.

Масаж на цяло тяло с умерен натиск и дълбоко подхранващо действие
на натурални БИО масла.

Релаксиращ арома масаж с натурални растителни
и етерични масла (по Ваш избор)
50 мин / 75 лв.
Лек, отпускащ масаж на цяло тяло за намаляване на стреса
и умствената умора, с комбинация от чисти растителни
и етерични масла, според Вашите нужди.

Хамам масаж
с марсилски растителен сапун
50 мин / 79 лв.

Масаж на цяло тяло с натурален растителен сапун,
който се извършва на топло керамично легло, което допълнително
отпуска тялото и подобрява ефекта от масажа.

Hot Stone масаж
50 мин / 79 лв.

Масаж на цяло тяло с топли вулканични камъни и натурални
растителни и етерични масла. Подобрява енергийния баланс на организма,
намалява стреса и умствената умора.

Релакс за двама
90 мин / 229 лв.

Уникална комбинация, която включва:
релаксиращ Арома масаж за двама; масаж и маска на лице за НЕЯ
и масаж на глава и ходила за НЕГО; релаксация в топла стая със
скъпоценни камъни и поднасяне на релаксираща напитка.

Класически масаж
50 мин / 65 лв.

Масаж на цяло тяло с умерен натиск
за отпускане на мускулатурата и премахване на натрупаната умора.

Дълбокотъканен масаж
45 мин / 75 лв.

Масаж на цяло тяло с по-силен натиск с различни масажни похвати,
които отпускат в дълбочина мускулатурата.

Масаж за бременни
40 мин / 59 лв.

Лек, релаксиращ масаж за отпускане на мускулатурата на гърба
и намаляване на чувството на тежест в крайниците
в комбинация с чисти растителни масла.

Частичен масаж
30 мин / 45 лв.

Масаж на гръб, рамене и масажна яка
за отпускане на мускулатурата и премахване на натрупаната умора.

Рефлекторен масаж на ходилата
30 мин / 45 лв.

Терапевтичен масаж чрез натиск на зони и точки на ходилата, който намалява
напрежението и подобрява функцията на органите и системите в тялото.

Масаж „уморени крака”
30 мин / 45 лв.

Противоотточен, лимфодренажен масаж на краката
в комбинация с детоксикиращи етерични масла.

Massages:
Katarino SPA special
Four handed massage with aromatic candle
45 min. / 139 BGN
Сynchronous massage performed by two therapists
using Yon-ka candle with rich essential oils.

Nourishing Massage with Bio Oils
of your Choice (Cacao, Shea Or Coconut)
50 min. / 75 lv.

Full body massage with normal pressure and deep nourishing effect
of natural BIO oils.

Relaxing Aroma Massage
with Natural and Essential Oils (Of your choice)
50 min / 75 lv.
Relaxing full body massage to release the stress
of the mind and body, with combination of pure vegetable
and essential oils, according to your needs.

Hammam Massage
with Marseilles Vegetable Soap
50 min / 79 lv.

Full body massage with natural vegetable soap
made on a hot ceramic bed which additionally relaxes the body
and improves the effect of the massage.

Hot Stone Massage
50 min / 79 lv.

Full body massage with hot volcanic stones and natural
and essential oils, improves the energy balance of organism,
reduces stress and mental fatigue.

Relax for Couple
90 min / 229 lv.

Unique combination including: Relaxing aroma massage for two,
facial and face mask for HER and head and feet massage for HIM,
relaxation in warm room with precious stones and serving
of a relaxing beverage.

Classic Massage
50 min / 65 lv.

Full body massage with normal pressure for relaxation of the muscles
and stress reducing.

Deep Tissue Massage
45 min / 75 lv.

Full body massage with stronger pressure with various massage techniques
which relax the muscles in depth.

Massage for Pregnant Ladies
40 min / 59 lv.

Light, relaxing massage for relaxation of the back muscles
and relief of the heavy limbs in combination
with pure vegetable oils.

Back Massage
30 min / 45 lv.

Back, neck and shoulders massage for relaxation of the muscles
and stress reducing.

Foot Reflexology
30 min / 45 lv.

Therapeutic massage through pressure of points and areas on the feet which
decreases tension and improves the function of organs and systems in the body.

“Tired Legs” Massage
30 min / 45 lv.

Massage against swelling, draining the lymph in combination
with detox essential oils.

Масаж на глава
20 мин / 35 лв.

Отпускащ масаж за снемане на стреса,
подходящ при главоболие и умствена умора.

Антицелулитен масаж
40 мин / 69 лв.

Масаж на проблемните зони със специфични масажни похвати
и антицелулитно, склупториращо масажно масло.

Терапевтичен подводен масаж
в тангенторна вана
30 мин / 49 лв.

Масаж на цяло тяло със силна струя вода.
Отпуска мускулатурата в дълбочина и има терапевтичен ефект.

Детски масаж
30 мин / 39 лв.

Масаж на цяло тяло за тонизиране на детската мускулатура
в комбинация със сладките аромати на БИО масла от какао или кокос.

Процедури за тяло
Пилинг с натурални съставки и масла:
детокс, релакс, енергия (по Ваш избор)
30 мин / 45 лв.

Ексфолиация на цялото тяло за здрава и сияйна кожа
с КАФЕ, КАФЯВА ЗАХАР ИЛИ БИЛКИ,
примесени с чисти растителни и етерични масла.

Обвивания с натурална подхранваща маска
и етерични масла: детокс, релакс, енергия
(по Ваш избор)
30 мин / 45 лв.
Нежно обвиване на тялото за красива и подхранена кожа
с натурална маска с карите и комбинация
от чисти етерични масла.

Ароматни вани с термални соли и етерични масла:
детокс, релакс, енергия (по ваш избор)
30 мин / 39 лв.
Пълно отпускане на тялото в топла хидромасажна вана и
специално подбрана за Вас комбинация от чисти етерични масла.

Head Massage
20 min / 35 lv.

Relaxing massage for tension relief, appropriate in case
of headache and mental fatigue.

Неповторимо изживяване
за всички сетива

YON-KA

Massage of problematic areas with specific massage techniques
and anti-cellulites, sculpturing massage.

В сърцето на продуктите на френската козметична марка
са пет етерични масла с изключително въздействие:
лавандула, здравец, розмарин, мащерка и кипарис.
Тази ексклузивна формула подсилва ефикасността
на натуралните активни съставки, събрани от цял свят.

Therapeutic Hydro Massage
In Bathtub
30 min / 49 lv.

Терапии за лице

Anti-Cellulites Massage
40 min / 69 lv.

Full body massage with water jet. Relaxes the muscles
in depth and has a therapeutic effect.

Kid's Massage
30 min / 39 lv.

Full body massage for toning the child's muscles in combination
with the sweet aromas of cacao or coconut BIO oils.

Body Procedures:
Pilling with Natural Ingredients and Oils:
Detox, Relax, Energy (of your choice)
30 min / 45 lv.

Full body exfoliation for healthy and soft skin with COFFEE,
BROWN SUGAR OR HERBS, mixed with pure vegetable
and essential oils.

Wrapping with Nourishing Mask and Essential Oils:
Detox, Relax, Energy
(of your choice)
30 min / 45 lv.
Tender wrapping of the body for beautiful and nourished skin
with natural mask with
shea butter and essential oils.

Aromatic Baths with Thermal Salts and Essential Oils:
Detox, Relax, Energy (of your choice)
30 min / 39 lv.
Full relaxation of the body in warm hydro massage bathtub,
specially selected with pure essential oils.

Експресна озаряваща терапия
30 мин / 59 лв.
Релаксираща ароматерапия за сияйна кожа
60 мин / 109 лв.
Дълбоко хидратираща терапия
60 мин / 119 лв.
Антиейдж терапия
60 мин / 129 лв.
Терапия за мъже
30 мин / 49 лв.

Терапии за тяло
Скулпторираща терапия за тяло
50 мин / 109 лв.

Organical Beauty

by ARBU

ARBU е подбрала най-чистите органични съставки и последните иновации
в грижа за кожата, за да създаде нова, модерна линия козметика.
С помощта на разнообразие от над 50 органични съставки,
сертифицирани по стандартите на Ecocert, Cosmos, USDA и OF&G.
Продуктите на ARBU не съдържат: филъри; изкуствени аромати;
парабени; силикони; PEG производни; изкуствени оцветители; ГМО;
не са тествани върху животни.

Терапии за лице
Интензивна хидратираща органик терапия
45 мин / 89 лв.
Регенерираща органик терапия
60 мин / 109 лв.
Лифтинг органик терапия
60 мин / 109 лв.

YON-KA Unique Experience
for all Senses

YON-KA

In the heart of the product of the French cosmetic brand are
five essential oils with exceptional effect: lavender,
geranium, rosemary, thyme and cypress.
This exclusive formula enhances the efficiency of natural
active compositions collected from all over the world.

Facials:
Express Brightening Therapy
30 min. / 59 lv.
Relaxing Aromatherapy for Beauty Skin
60 min. / 109 lv.
Deep Hydrating Therapy
60 min. / 119 lv.

Терапии за тяло
Релаксираща органик терапия
75 мин / 129 лв.
Хидратираща органик терапиия
75 мин / 129 лв.

Топли процедури
Сераил баня –
маска с бяла, червена или зелена глина
30 мин / 45 лв.

Самостоятелна апликация на тялото в топла Сераил баня
с богата на минерали глина по Ваш избор.

Терапия с благородни камъни
30 мин / 35 лв.

Топло помещение за релаксация с благородни камъни,
благоухания, звуци и цветове.

Anti-Age Therapy
60 min. / 129 lv.
Therapy for Men
30 min. / 49 lv.

Body Procedures:
Sculpturing Body Therapy
50 min. / 109 lv.

Козметични
процедури
Педикюр
60 мин / 39 лв.
ЕПИЛАЦИЯ
(допълнителна информация и цени на СПА рецепция)

Organical
BEAUTY by ARBU:
Arbu has selected the purest organic ingredients and the latest innovations
in the skin care to create a new, modern cosmetics line.
With the help of a variation of over 50 organic ingredients,
certified as per Ecocert, Cosmos, USDA and OF&G standards.
The products of arbū do not contain: fillers; artificial scents;
parabens; silicones, PEG; artificial colors; GMO;
they are not animal tested.

Facials:
Intensive Hydrating Organic Therapy
45 min. / 89 lv.
Regenerating Organic Therapy
60 min. / 109 lv.
Lifting Organic Therapy
60 min. / 109 lv.

СПА ЦЕНТЪР КАТАРИНО
предлага

Индивидуални
СПА пакети
според Вашите
желания и нужди
с 20% намаление
включват минимум 5 процедури,
(масажи, терапии за лице и тяло).
Пакетът се предплаща в деня на първата процедура.

Body Procedures:
Relaxing Organic Therapy
75 min. / 129 lv.
Hydrating Organic Therapy
75 min. / 129 lv.

Hot Procedures:
Serail Mud Bath - Mask with
White, Red or Green Clay
30 min / 45 lv.

Individual application of the body in the hot Serail mud bath with
clay rich in minerals of your choice.

Precious stones therapy
30 min / 35 lv.

Warm relaxation room with precious stones, aromas,
sounds and colors.

Cosmetic
Procedures:
PEDICURE
60 min / 39 lv.
EPILATION
(additional information and prices at the SPA reception)

Katarino Spa Center
offers Individual
Spa Packages
with 20% Discount
Including minimum of 5 Procedures
(Massages, Face And Body Procedures).
The Package Is prepaid on the Day of the first Procedure

