СПА Меню / SPA Menu

СПА ЦЕНТЪР “ТАЙНИТЕ НА ЛИВИЯ”
Подмлaдяващите и лечебни свойства на хисарската минерална вода
са известни още от древни времена.
Римляните първи построили своите терми до вълшебните извори на Хисаря.
Съпругата на император Октавиан Август – Ливия,
една от най-хубавите римлянки в историята,
е поддържала своята красота и здраве именно с минерални бани,
билки и благовонни масла.
Ето защо нашият Cпа и уелнес център носи името „Тайните на Ливия”
Позволете ни да споделим нейните тайни с Bас!
Работно време
понеделник - четвъртък
8:30 - 19:00 ч.
петък - неделя
8:30 - 20:00

LIVIA’S SECRETS SPA
The rejuvenating and healing properties of Hissar mineral water
are known ever since ancient times.
Romans were the first to build their thermal baths near the magic springs of Hissar.
The wife of Emperor Octavian August – Livia,
one of the most beautiful Roman women in history maintained
her beauty and health namely with mineral baths, herbs and fragrant oils.
Therefore, our Spa and Wellness center bears the name “Livia’s secrets”.
Let us share her secrets with you!
Opening hours
Monday - Thursday
8:30 a.m. - 7:00 pm
Friday - Sunday
8:30 a.m. - 8:00 pm

+ 359 337 6 20 99
info@sanaspahotels.bg
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Процедурите в Cпа център “Тайните на Ливия” се извършват от професионалисти с дългогодишен опит.
Използват се висококачествена българска както и световно известна козметика като:
Еко Спа, Роза Импекс, Academie Paris,
APIS, Contessa Mathelda, Kneipp, Maria Galland, Natura Bisse, Thalion, Thalmer, Thermae SPA.
All spa treatements in " Livia’s Secrets Spa " are carried out by professionals with long years of experience.
High quality Bulgarian and world famous cosmetics are used, such as:
Eco Spa Rosa Impex , Academie Paris,
APIS, Contessa Mathelda, Kneipp, Maria Galland, Natura Bisse, Thalion, Thalmer, Thermae SPA.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА / CHEMICAL COMPOSITION OF MINERAL WATER
извор “Чаир Баня”/ “Tchair Bath” source
Горди сме да споделим, че Сана Спа Хотел разполага със собствен минерален извор -“Чаир Баня”
Минералните води извлечени от него и грижливо съхранени от нас са с доказани подмладяващи
и лечебни свойства. СПА център “Тайните на Ливия” Ви предлага богат асортимент от разкрасяващи
и терапевтични процедури с минерална вода, етерични масла и висококачествена козметика.
На Ваше разположение са: външен сезонен минерален басейн, вътрешен басейн с минерална вода
и външно джакузи с гореща минерална вода.
Потопете се в извора на здравето и младостта!
We are proud to share that Sana Spa Hotel has its own mineral spring Tchair Banya. The mineral water
extracted from it and carefully preserved by us is with proven rejuvenating and healing properties.
Livia’s Secrets Spa Center offers you a rich range of beautifying and therapeutic procedures – with
mineral water, etheric oils and high quality cosmetics. A seasonal mineral pool, an indoor pool with
mineral water and an outdoor Jacuzzi with hot mineral water are at your disposal.
Dive into the spring of health and youth!
В един литър вода се съдържат / One liter of water contains:
Активна реакция pH
Електропроводимост при / Conductance at/ °25С
Сух остатък - °180С
Dry residue
- °260С
Аниони / Anions/ mg/l

8,80
246μS/cm
193,5

Флуор (F-)
Хлориди (Cl-)
Карбонати (CO3-)
Сулфати (SO42-)
Нитрати (NO3-)
Нитрити (NO2-)
Хидросиликат (HSiO3-)
Катиони / Cations/ mg/l

4,7
9,57
15,00
36,42
<0,5
<0,01
0,97

Амоний (NH4+)
Калций (Ca+2)
Магнезий (Mg+2)
Натрий (Na+)
Калий (K+)
Литий (Li+)
Желязо (Fe-общо)
Манган (Mn+2)
Микрокомпоненти / Microelements/ mg/l

<0,1
3,01
<0,12
63,51
0,40
<0,05
<0,03
<0,0002

Арсен (As)
Антимон (Sb)
Бор (B)
Барий (Ba)
Живак (Hg)*
Кадмий (Cd)
Мед (Cu)
Никел (Ni)
Олово(Pb)
Селен (Se)
Хром (Cr - общ)
Цинк (Zn)
Цианиди (CN-) – свободни
Метасилициева киселина (H2SiO3)

<0,010
<0,005
<0,05
<0,0012
0<0,001
<0,003
<0,005
<0,02
<0,01
<0,01
<0,005
<0,005
<0,010
56,64

185,5

Обща минерализация на водата / Total mineralisation of water/ 255 mg/l.
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СПА ЕТИКЕТ/ SPA ETIQUETTE
Уважаеми дами и господа,

Dear ladies and gentlemen,

Спа център „Тайните на Ливия” е място за спокойствие и
отдих. Моля, уважавайте тишината и уединението на другите
гости.
Желателно е преди или непосредствено след посещение в
Спа центъра да се избягва консумацията на тежки храни,
алкохол или кофеин. След някои терапии и козметични
процедури не е препоръчително излагането на слънце както и
ползването на басейн, сауна и парна баня. Някои от терапиите
могат да бъдат неподходящи по време на бременност. Моля,
уведомете Спа рецепциониста, ако страдате от
сърдечно-съдови заболявания, високо кръвно налягане,
алергии, разширени вени, астма или други здравословни
проблеми.

Livia’s Secrets Spa is a place for rest and relaxation. Please, respect
the peace and privacy of other guests.
The consumption of heavy food, alcohol and caﬀeine is not recommended before or shortly after a Spa treatment. After some therapies and beauty treatements, sunbathing and use of sauna, swimming pool and steam bath should also be avoided. In case you are
pregnant, some treatments might not be suitable for you. Please,
informe our Spa receptionist if you suﬀert of heart condition,
hight bloof pressure, allergies, varicose veins, asthma ot any other
health issues. To choose the most appropriate Spa treatement,
please consult our doctors.
Early appointments guarantee that you will receive the desired
Spa treatment at your preferred time. To fully enjoy your Spa
treatement, please, arrive 10 minutes before your appointment.
Before the reserved time. Arriving late will reduce the duration of
your treatmnent.
The treatments you have chosen are reserved especially for you
and if you need to cancel or change your ressrvation let us know
early in advance. You may cancel your appointment no later than
4 hours before. Otherwise you will receive a 100% charge of the
treatment value.

Предварителната резервация Ви гарантира, че ще получите
желаната терапия в най-удобното за Вас време. За да се
насладите пълноценно на избраната процедура, бъдете при
нас 10 мин. преди запазения час. Закъснявайки, Вие
съкращавате нейното времетраене.
Терапиите, които избирате, са запазени специално за Вас. Ако
се налага да се откажете или промените записан от Вас час,
очакваме да ни уведомите своевременно. Можете да
анулирате резервацията си най-късно до 4 часа преди
началния час на терапията. Ако пропуснете да го направите, Swimwear is mandatory inside the Spa center. Wearing a sport’s
ще бъдете таксувани със 100% от стойността и по сметката на suit and clean trainers is obligatory for the ﬁtness center and the
gymnastic hall. Clients may receive one beach towels per day from
Вашата стая.
the life-guards in the indoor swimming pool. For each additionnal
Банският костюм е задължителен както за басейна, така и за towel you will be charged. Please be considerate and return the
всички помещения в Спа центъра. Лек спортен екип и чисти towels before living the Spa center area, otherwise their value will
спортни обувки са задължителни за фитнес залата и залата за be added to your room account.
кинезитерапия.
Oт спасителите, ежедневно можете да получите по една The use of mobile phones and laptops is not allowed in the Spa
безплатна кърпа за басейн, като за всяка допълнителна се area.
заплаща. Бъдете учтиви да върнете кърпите при напускане на
хотела, тъй като в противен случай стойността им ще бъде The minimum age required to use the Spa center is 16 years. If
under that age, you should be accomained by an adult over that
прибавена към сметката Ви.
age.
Не е позволено използването на мобилни телефони,
фотоапарати или преносими компютри в зоната Спа центъра. The Spa center is not responsible for lost and stolen valuables .

Минималната възраст за ползване на услугите в Спа центъра е To achieve the utmost result in the saunas and the steam baths, it
16 години. Ако сте под тази възраст, задължително трябва да is essential to prepare your body for the Spa treatement. Please,
take a shower beforehand. Always use a bath tower when seated
бъдете с по-възрастен придружител.
in the sauna.
Спа центърът не носи отговорност за изгубени и откраднати
We appreciate and encourage all comments and questions from
вещи.
our clients. You can ﬁll in our survey that you can ﬁnd at Spa recepПодготовката на тялото за сауна и парна баня е изключително tion desk or speak with our Spa receptionist. Our staﬀ at Livia’s
важна за добрия резултат от процедурата. За тази цел Ви Secrets Spa is dedicated to exceeding your expectations and giving
молим да ползвате душовете. Когато ползвате лежанките в you the most memorable Spa experience. We appreciate your
willingness to reward those eﬀorts.
сауните, молим да ги покривате с кърпа.
Персоналът на Спа център „Тайните на Ливия” работи, за да
надмине Вашите очаквания и за да Ви осигури
най-незабравимото Спа преживяване. Оценяваме желанието
Ви за допълнително възнаграждение на тези усилия.
Ще се радваме да споделите вашите коментари и препоръки
в анкетните ни карти, които са на Ваше разположение на Спа
рецепция.
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МАСАЖИ ЗА ТЯЛО / BODY MASSAGES
КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ

CLASSIC MASSAGE

цялостен

50 min. / 50.00

full body

частичен

30 min. / 40.00
15 min. / 30.00

half body

ароматерапевтичен

50 min. / 55.00
30 min. / 45.00
15 min. / 35.00

aromatherapy massage

МАСАЖ С ТОПЛИ ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ 50 min. / 70.00
Усетете енергийното въздействие на
вулканичната магма, съчетано с тонизиращ
масаж,
релаксираща
музика
и
ароматерапия. Чрез третирането на седемте
енергийни центъра / чакрите / се регулира
свободния поток на жизнена енергия, като
се подобрява мускулния тонус, лимфния
поток и притока на кислород към клетките.

МЕДЕНА НАСЛАДА

The healing power of honey , known since
ancient times , removes accumulated toxins ,
improves metabolism and strengthens the
immune system.

ANTI-CELLULITE MASSAGE
A manual therapy, combination of special
massage techniques and etheric oils which
removes the upper subcutaneous layer of fats.
The procedure is with an intense cosmetic
eﬀect and its combination with a mechanical
lymph drainage and/or with an oxygen capsule
is recommended.

LYMPHATIC DRAINAGE

30 min. / 40.00

Възстановява жизнената енергия на тялото.
Премахва напрежението в тъканите,
детоксикира
организма,
подобрява
кръвообращението и укрепва имунната
система. Подходящ при отоци, умора,
хронични болки, срес, безсъние както и за
обща профилактика на организма.

ДЕТСКИ МАСАЖ “МЕЧО ПУХ”

HONEY DELIGHT

30 min. / 50.00

Мануална
терапия,
комбинация
от
специални масажни техники и етерични
масла, която премахва горния подкожен
слой мазнини. Процедурата е с подчертан
козметичен ефект и се препоръчва
комбинирането и с апаратен лимфодренаж
и/или с кислородна капсула.

ЛИМФОДРЕНАЖ

Feel the energizing impact of the volcanic
magma , in combination of tonifying massage,
calming music and aromatherapy . The hot
stones placed on the 7 energy centers (the
chakras) of the body regulate the global energy
ﬂow. It improve the muscle tone, the lymphatic
ﬂow and increases the oxygen supply to the
cells.

15 min. / 30.00

Лечебната сила на меда, известна още от
древността, премахва натрупаните в
организмa токсини, подобрява метаболизма
и подсилва имунната система.

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ

HOT STONE MASSAGE

30 min. / 40.00

Засилва
имунитета,
подобрява
концентрацията на децата в училище и
спомага за по-лесното преминаване през
специфичната пубертетна възраст.

Recover your body’s energy. Relieves tension in
the tissues , detoxiﬁes the body, improves
blood circulation and strengthens the immune
system. Suitable for edema , fatigue, chronic
pain, combing , insomnia and general prevention.

MASSAGE FOR KIDS ‘WINNIE THE POOH”
Strengthens immunity, improves the concentration in children at school and helps for an easier
transition through the speciﬁc age of puberty.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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СПА ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО / BODY SPA TREATMENTS
ЦИТРУСОВА C+C ТЕРАПИЯ

60 min. / 100.00

Дайте енергиен тласък на Bашата кожа със
100 % чист витамин C – мощен антиоксидант,
който подобрява увредената от слънцето
кожа и помага при борбата с признаците на
стареене.
Терапия
базирана
върху
използването на аскорбинова киселина и
лиофилизиран портокалов сок, съчетани с
микрочастици от лава, микрогранули с
екстракт от бамбук и семена от шипка.
Подходяща за всеки тип кожа и всеки сезон.

КИСЛОРОДНО СЪБУЖДАНЕ

Give an energy boost to your skin with 100%
pure vitamin C- a powerful antioxidant which
improves the sun-damaged skin and helps in
the ﬁght against the signs of ageing. A therapy
based on the use of ascorbic acid and
lyophilized orange juice combined with micro
particles of lava, micro granules with bamboo
extract and dog rose seeds. Suitable for all skin
types and every season.

60 min. / 100.00

Почиства, хидратира, ревитализира. Богата
на хранителни вещества, осигуряващи
интензивен регенериращ ефект. Подпомага
борбата срещу задържането на течности,
елиминира токсините и насища кожата Ви с
чист кислород.
Тази терапия омекотява и хидратира кожата
благодарение на екстрактите от киноа, чия,
манго и авокадо.

АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ

LIPOCELL SCULPTOR
Powerful and ultra-eﬀective therapy for elimination and prophylaxis of cellulite and fat
deposits. BODY THERMAL GEL contains oils of
cinnamon, turmeric and ginger, vegetable oils
of chamomile and willow ﬂowers which
increase the body temperature in the troublesome areas. .

Мощна и ултраефективна терапия за
премахването и профилактиката на целулита
и мастните натрупвания. "BODY THERMAL
GEL" съдържа масла от канела, куркума и
джинджифил, растителни масла от лайка и
цветовете на върба, които повишават
температурата на тялото в проблемните
зони.
.

60 min. / 75.00

Впуснете се в тонизиращо приключение,
което почиства и възстановява кожата,
релаксира мускулите и нервната система.
Билков пилинг, релаксиращ масаж с
екстракти от етерични масла и програма в
кислородна капсула Alpha Led Oxy Light – Spa
ще възстановят енергийния баланс на тялото
Ви.

„ШОКОЛАДОВА ЕУФОРИЯ”

“TONE”

Enjoy a refreshing adventure which cleans and
restores the skin, relaxes the muscles and the
nervous system. An herbal peeling , relaxing
massage with essential oils extracts and a
program in the Alpha Led Oxy Light - Spa will
restore the energy balance of your body.

60 min. / 70.00

Поглезете сетивата си в море от шоколад.
Какаото е силен антиоксидант, съдържащ
винамин A , B1, B2, PP, магнезий, калций,
желязо, натрий и калий. Тази терапия ще Ви
помогне да се освободите от стреса и
натрупаното напрежение по най-сладкия
начин и ще остави кожата Ви нежна и
еластична.

OXYGEN AWAKENING

Cleans, hydrates, revitalizes. Rich in nutrients
ensuring an intense regenerating eﬀect.
Supports the ﬁght against the retention of
ﬂuids, eliminates toxins and saturates your skin
with pure oxygen. This therapy softens and
hydrates the skin thanks to the extracts of
quinoa, chia, mango and avocado.

50 min. / 90.00

„ТОНУС”

C + C CITRUS THERAPY

CHOCOLATE EUPHORIA
Pamper yourself in a sea of chocolate.
Cocoa is a powerful antioxidant containing
vinaminite A, B1, B2, PP, magnesium, calcium,
iron , sodium and potassium. This therapy will
help you to relieve the stress and the muscle
tension in the most sweet way and it will make
your skin soft and supple.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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РАСУЛ

120 min. / 115.00

Расула е мароканска глина, която се добива
ръчно, а използването и в древните Рим и
Египет е било символ на аристократизъм.
Отличава се със способността си да извлича
токсините, благодарение на съдържащия се
в нея смектит. Има високо минерално
съдържание и високо ниво на йонообмен.
В специалната стая за расул масаж,
втечнената лечебна кал се втрива в кожата.
Тялото се чувства възродено. Следва масаж с
благовонни
масла,
които
допълват
усещането Ви за блаженство.

„НЕЖНА КАТО РОЗА”

Rhassoul is Moroccan clay produced manually
and its use in the ancient Rome and Egypt was a
symbol of aristocratism. It is distinguished by its
ability to extract toxins thanks to content of
smectite. It has a high mineral content and a
high level of ion exchange. It the special room
for rhassoul massage the liqueﬁed healing mud
is rubbed in the skin. The body feels reborn. A
massage with fragrant oils follows with add to
your feeling of bliss.

90 min. / 100.00

Потопете се в мистичната приказка за
Долината на розите. Нежен минерален
пилинг с масло от роза е неповторим ритуал
за възстановяване на енергийния баланс.
Успокояващ масаж на лицето и тялото с
розово масло и ароматерапевтична вана с
розови листа са комбинация, която ще Ви
потопи в друг вълнуващ свят, наситен с
аромати и наслада.

„ДЕН НА ИМПЕРАТОРА”

Изживейте удоволствието от сладостта на
виното. Пилинг на тялото с екстракт от
гроздови
семки
и
релаксираща
хидромасажна вана с есенции от бяло и
червено грозде са само началото на това
винено опиянение. Чаша вино, поднесена
преди релаксиращ масаж и акупресура на
дланите, стъпалата и скалпа ще Ви накара да
се почувствате като истински император.

DAY OF THE EMPEROR
Experience the pleasure of wine sweetness.
Peeling of the body with an extract of grape
seeds and a relaxing hydro massage bath with
essences of white and red grapes are only the
beginning of this wine enchantment. A glass of
wine served before a relaxing massage and
acupressure of the palms, feet and head will
make feel like a real emperor.

60 min. / 70.00

Ритуал за почистване на кожата и
възстановяване на енергийния и баланс.
Започва с ексфолиране на тялото с пилинг от
натурално кафе и измиване с черен
африкански сапун. Следва нанасяне на маска
от натурална глина /хума/, която е коктейл от
множество полезни за кожата вещества с
високо детоксикиращи свойства. Финалът е
нанасяне
на
ароматна
смес
от
нерафинирани масла от какао, карите и
кокос, която съчетава подхранващите,
хидратиращи и омекотяващи свойства на
тези три съставки и помага за пълното
регенериране на кожата. Резултата е сияйна
хидратирана кожа.

AFRICAN FAIRYTALE
A classic ritual for cleaning the skin and restoration of the energy balance. It starts by application of black African soap. What follows is
rubbing and heating with natural mud – fuller’s
earth – which is a cocktail of healthy substances
recognized by medicine as one of the best
detox therapies. The aromatic mixture of
unreﬁned oils of cocoa, karate and coconut
combines the nourishing, hydrating and softening properties of those three ingredients and
helps for the complete regeneration of the skin.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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SOFT AS A ROSE

Immerse yourself in the mystical fairytale of the
Valley of Roses . Gentle mineral peeling with
rose oil will restore your energy balance . A
relaxing facial and body massage with rose oil
and aromatherapy bath with rose petals is a
ritual that takes you to a diﬀerent and exciting
world full of fragrances and delight.

90 min. /100.00

АФРИКАНСКА ПРИКАЗКА

RHASSOUL

60 min. / 70.00

„СЛАДКИ МЕЧТИ”
Лечебните свойства на меда и маслото от
сладък бадем ще превърнат кожата Ви в
сатенено изкушение. Медът пречиства
организма от токсините докато кожата
попива всички негови ценни съставки.

“SWEET DREAMS”

The healing properties of honey and sweet
almond oil will make your skin a satin temptation. Honey will detoxify your body and the
almond oil will nourish your skin.

50 min. / 60.00

БАМБУКОВА ТЕРАПИЯ

Изключителната формула с натурални
бамбукови
микрофибри,
позволява
ефективната ексфолация на кожата, без да я
уврежда. Бамбукът е богат на минерални
соли и трейс елементи. Специалните
кварцови частици са полезни за ставите, а
подхранващите масла от Сандалово дърво,
Кардамон, Черен Пипер, Карамфил и Тамян
правят кожата кадифено нежна.

КОКОСОВА ГУРМЕ ТЕРАПИЯ

50 min. /45.00

Терапия подходяща за чувствителна и
деликатна кожа. Включва пилинг с
натурални кокосови стърготини, потопени в
маслена баня от жожоба и маслина и фино
кокосово масло. Финал от кокосова маска,
която оставя нежен аромат и дълбоко
подхранена и свежа кожа.

АРОМА ПИЛИНГ

BAMBOO THERAPY
The extraordinary formula with natural
bamboo microﬁbers allows the eﬀective exfoliation of the skin without damaging it. Bamboo
is rich in mineral salts and trace elements. The
special quartz particles are helpful for the joints
while the nourishing oils of sandal tree, cardamom, black pepper, carnation and incense
make the skin velvet soft.

COCONUT GOURMET THERAPY

A therapy suitable for sensitive and delicate
skin. Includes peeling with natural coconut
ﬂakes soaked in oil bath of jojoba and olive,
gentle and ﬁne coconut oil. The ﬁnish is with a
coconut mask which leaves a gentle aroma and
deeply nourished and fresh skin.

AROMA PILLING

40 min. / 50.00

Здравословна за кожата манипулация, която
възвръща мекотата и тонуса и. За брилянтно
гладка и сияеща кожа изберете подходящата
за Вас комбинация: Кафе, Термален, Таласо
пилинг и други.

A manipulation healthy for the skin which
recovers the softness and tone. For a brilliantly
smooth and radiating skin choose the combination suitable for you: coﬀee, thermal or Thalasso peeling.

СПА РИТУАЛИ / BODY SPA RITUALS

ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ДРЕВНИЯ РИМ”
/ритуал за двама/

120 min. / 180.00

Потопете се в древен ритуал с любимия
човек. Морска кал в комбинация с парна
баня и ексфолиране с камъчета ще Ви
отведат в света на удоволствията от
древността.
Продължението
oт
регенирираща маска с глина и масаж с масло
от пачули, известно като афродизиак, е
идеалния начин да се освободите от стреса и
да се насладите, заедно с партньора си, на
едно вълнуващо преживяване.

INSPIRATION OF ANCIENT ROME
/ritual for two/

Plunge into an ancient ritual with your loved
one. Sea mud in combination with a steam bath
and exfoliation with stones will take you to the
worldof pleasures of the ancient world. The
continuation with a regenerating mud mask
and massage with patchouli oil known as an
aphrodisiac is the ideal way to release yourself
from stress and enjoy an exciting experience
together with your partner.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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ХАМАМ

HAMMAM

40 min. / 50.00

A traditional Oriental peeling for cleaning the
body. After heating in the steam bath the therapist removes the excess dead cells of the skin
with a special glove called “kese”. What follows
is an aromatic, gentle massage with natural
soap. The harmful toxic substances are eliminated while blood circulation improves and the
skin become gentle and soft.

Традиционен ориенталски пилинг за
почистване на тялото. След затопляне на
тялото в парна баня, терапевтът премахва
излишния слой мъртви клетки от
повърхността на кожата със специална
ръкавица наречена „кесе”. Следва ароматен
и нежен масаж с натурален сапун. Премахват
се вредните токсични вещества, като се
подобрява кръвообращението, а кожата
става нежна и мека.

ХИДРОТЕРАПИИ / HYDROTHERAPY

60 min. / 80.00

ВИП ЗОНА ЗА ДВАМА

VIP AREA FOR TWO
Romantic massage Jacuzzi with mineral water
and Finnish sauna. Candles, aromes and soft
music , fruit and champagne create a unique
atmosphere in which we invite you to dive .

Романтично масажно джакузи с минерална
вода и финландска сауна. Свещи, аромати и
нежна музика, плодове и шампанско
създават една неповторима атмосферата в
която Ви каним да се потопите.

30 min. / 35.00

ДУШ „ВИШИ”

“VICHY” SHOWER
Resembling a warm summer drizzle, this
relaxing treatment chases stress away and
inigorates your entire body. The Vichy Shower
has various programs for relaxation and for
slimming. This special treatment will make you
feel energized and refreshed.

Релаксираща процедура, която напомня
топъл летен дъжд, с анти-стрес ефект върху
цялото тяло. Този танц на водата има
детоксикиращо и подмладяващо действие и
ще Ви кара да се почувствате тонизирани и
свежи.

25 min. / 30.00

ТАНГЕНТОР
Подводно- струев масаж с висок интензитет,
който помага за премахването на
напрежението и стреса, както и зa
намаляването на целулита и излишните
килограми. Може да бъде използван
ефективно за терапия на цялото тяло или на
отделни части от него - за цялостна
релаксация,
отслабване,
тонизиране.
Терапията подобрява кръвообращението,
еластичността на кожата и мускулния тонус.

UNDERWATER JET MASSAGE
The high intensity underwater jet massage
helps to remove the tension and stress, as well
as for reducing cellulite and excess weight. It
can be used eﬀectively for a therapy of the
whole body or separate parts of it – for
complete relaxation, weight loss, toning. The
therapy improves blood circulation, skin elasticity and muscle tone.

20 min. / 20.00

ТАНГЕНТОРНА ВАНА
Това е професионална вана за хидротерапия
в която масажни дюзи тонизират цялото
тяло. Процедурата има траен дренажен
ефект върху долните крайници. Перфектно
се
съчетава
с
антицелулитни
и
рехабилитационни програми и има добре
изразен терапевтичен ефект.

WATER JET BATH
It is a professional hydrotherapy bath where
massage nozzles tone the whole body. The
procedure has a long-term drainage eﬀect on
the lower extremities. It is perfectly combined
with
anti-cellulite
and
rehabilitation
programmes and has a well expressed therapeutic eﬀect.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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20 min. / 25.00

АРОМА ТАНГЕНТОРНА ВАНА

AROMA WATER JET BATH
Water jet massage with thermal salts and
etheric oils.

Танагенторна вана с етерични масла и
морски соли.

ПЕРЛЕНА ВАНА

20 min. / 17.00

AIR BUBBLE BATH
Pamper yourself in a bath with mineral water
and experience the gentle massage of warm
water jets. The essential oils, soft music, lights
and colors combined with the rhythm ot the
water dance fully recover your body and mind.

Позволете си удоволствието да се потопите
във вана с въздушни перли, които нежно
масажират тялото Ви. Аромати, светлини, и
цветове както и успокояващия ритъм на
водния танц ще възстановят пълноценно
тялото и духа Ви.

20 min. / 20.00

АРОМА ПЕРЛЕНА ВАНА

AROMATHERAPY PEARL BATH
Immerse your body in the aroma therapeutic
bath with thermal salts and etheric oils.

Перлена вана с етерични масла и морски
соли.

СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ / SPA FACIALS
РЕГЕНЕРИРАЩИ / REGENERATING
“BEAUTIFUL LIKE LIVIA”

30 min. / 30.00

“КРАСИВА КАТО ЛИВИЯ”

A toning massage with etheric oils that will
restore the freshness of your face.

Тонизиращ масаж с етерични масла, който
ще върне свежестта на лицето Ви.

FACE WRAP

30 min. / 20.00

МАСКА ЗА ЛИЦЕ

Gently cleansing the skin and applying regenerating mask .

Нежно почистване на кожата и нанасяне на
регенерираща маска.

50 min. / 80.00

ЦИТРУСОВА ТЕРАПИЯ С ВИТАМИН C
Дайте енергичен тласък на вашата кожа с
ВИТАМИН C – мощен антиоксидант, който
възстановява увредената от слънцето кожа,
избистря тена и помага при борбата срещу
признаците на стареене. Води до интензивна
хидратация и регенерация. Подходяща за
всички типове кожа.

КИСЛОРОДНО СЪБУЖДАНЕ

CITRUS THERAPY VITAMIN C
Provide an energy boost to your skin with
VITAMIN C – a powerful antioxidant that
restores the sun-damaged skin, brightens the
complexion and helps in the ﬁght against the
signs of premature ageing. It results in intensive
hydration and regeneration. For all types of
skin.

OXYGEN AWAKENING

50 min. / 60.00

Детоксикираща и освежаваща терапия. Oxy
ﬂow молекулата доставя кислород на кожата
и премахва водородния диоксид. Серум
наситен с аминокиселини и витамини от
водораслите спирулина, зарежда клетките и
елиминира токсините.

A detox and refreshing therapy. The Oxy ﬂow
molecule provides oxygen to the skin and
removes the hydrogen dioxide. A serum
enriched with amino acids and vitamins by the
spirulina seaweed, recharges the cells and
eliminates toxins.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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МЕЗОТЕРАПИЯ B. D. R.

60 min. / 60.00

An innovative method for non-invasive mesotherapy with three main levels of impact:
renovation of epidermis, toning with hyaluronic
acid, vitamins and micro elements and lifting
for strengthening the muscle tone. The method
is eﬃcient, with a visible and long-term eﬀect.

Иновативен
метод
за
неинвазивна
мезотерапия с три основни нива на
въздействие: обновяване на епидермиса,
тонизиране с хиалуронова киселина,
витамини и микроелементи и лифтинг за
укрепване на мускулния тонус. Методът е
ултра ефикасен с видим и траен ефект.

БИО ПИЛИНГ

MESOTHERAPY B. D. R.

BIO PEELING

50 min. / 50.00

The bio peeling visibly improves the condition
of every type of skin which needs regeneration
and radiance. It removes the dead cells from
the surface of the epidermis while the active
ingredients in the product stimulate the natural
synthesis of collagen and elastin in the skin and
regulate the sebum secretion. The skin become
softer, clean and luminous.

БИО
пилингът
видимо
подобрява
състоянието на всеки тип кожа, която се
нуждае от регенериране и блясък. Премахва
мъртвите клетки от повърхността на
епидермиса, а активните съставки в
продукта стимулират естествения синтез на
колаген и еластин в кожата както и регулират
себумната секреция. Кожата става по-мека,
чиста и сияйна.

ПОЧИСТВАЩИ / CLEANING
„ХАРМОНИЯ”

60 min. / 48.00

HARMONY
Delicate cleaning and gentle care is the formula
which will improve the health condition of your
skin. Oily skin regains its balance and becomes
soft and smooth as silk

Деликатно почистване и нежна грижа е
формулата,
която
ще
подобри
здравословното състояние на кожата Ви.
Мазната кожа възвръща баланса си и става
отново нежна и гладка като коприна.

ХИДРАТИРАЩИ И ПОДХРАНВАЩИ ТЕРАПИИ / HYDRATING NURISHING THERAPIES
5 ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

60 min. / 48.00

Подхранваща терапия с екстракти от ечемик,
пшеница, овес, ръж и царевица, които
осигуряват важните за кожата витамини и
минерали. Хидратира в дълбочина и
подхранва мигновено. Уникалната Hydromanill формула за здрава, жизнена и стегната
кожа възстановява естествената красота на
кожата.

5 GRAIN CULTURES
A nourishing therapy with extracts of barley,
wheat, oats, rye and corn providing the
vitamins and mineral important for the skin. It
hydrates in depth and nourishes immediately.
The unique Hydromanillformula for a healthy,
vital and ﬁrm skin restores the natural beauty of
the facial skin.

ПОДМЛАДЯВАЩИ ТЕРАПИИ / ANTI-AGE THERAPIES
50 min. / 55.00

„СПРИ ВРЕМЕТО”
Върнете младежкото излъчване на лицето си
с терапия с продукти от водорасли. Тя ще
възстанови, съживи и хидратира кожата Ви.
Регенерираща ампула около очите и устните,
както и хидратираща маска с лифтинг ефект,
са идеалното решение за видимите следи от
хода на времето.

TURN BACK THE TIME
Return the youthful and luminous look to your
face by a seaweed treatment which revitalizes,
re-energizes, and hydrates your skon. A regenerating ampoule for the eyes and lips and a
lifting mask are the ideal solution to combat the
visible signs of aging.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
10

30 min. / 45.00

„ЗАПЛЕНЯВАЩИ ОЧИ”

Нежната и фина зона около очите често е
най-видимо засегната от преживените
емоции. Затова тя се нуждае от дълбоко
хидратиране независимо от възрастта.
Комбинираното действие на маска с
растително активни съставки и специални
масажи помагат в борбата с фините линии и
бръчки в деликатната зона. Очите възвръщат
блясъка си, а лицето засиява.

MAGNIFICENT EYES
The gentle and subtle eye area is often the most
visibly aﬀected by the emotions experienced .
Therefore it needs hydration regardless of age.
The combined eﬀect of the mask with vegetable active ingredients and special massages
help ﬁght ﬁne lines and wrinkles in the delicate
area . Eye regain its luster and the person shines

ТЕРАПИИ ЗА МЪЖЕ / MEN THERAPIES

15 min. / 25.00

СТИМУЛИРАЩ МАСАЖ НА ГЛАВАТА

HEAD MASSAGE
Nourishing therapy that promotes deep hydration and restore every inch of the hair, giving it
a silky shine and softness. Therapy against hair
loss .

Подхранваща терапия, която спомага за
дълбока хидратация и възстановяване на
всеки косъм от косата, като й придава
копринен блясък и мекота. Високоефективна
терапия против косопад.

„БАЛАНС”

“BALLANCE”

50 min. / 48.00

It is not a question of vanity for modern man to
take care of health and good looks . Make it a
therapy that cleanses , nourishes and softens
the skin.

Не е въпрос на суета, съвременният мъж да
се грижи за здравето и за добрия си външен
вид. Направете го с терапия, която ще
почисти, подхрани и омекоти кожата на
лицето Ви.

30 min. / 45.00

ГРИЖА ЗА КОНТУРА ОКОЛО ОЧИТЕ
Тази специално разработена терапия за
кожата на мъжа активира клетъчната
обмяна. Кожата около очите е тонизирана,
бръчките са заличени, а очите стават
по-изразителни.

EYE CONTOUR CARE
This specially developed treatment for the skin
of the man activates cell metabolism . The skin
around the eyes is toned , wrinkles are erased ,
and the eyes become more expressive .

СПА КАПСУЛА / SPA CAPSULE
ALPHA OXYGEN LIGHT SPA THERAPY

30 min. / 30.00

‘’КИСЛОРОДЕН БАР”
Кислородът, основа на живота, активира
възстановителните свойства на тъканите.
Tози процес повишава работоспособността и
стимулира имунната система. Неутрализира
свободните радикали, детоксикира и има
антибактериален
и
индиректен
противовирусен ефект.

Oxygen , the basis of life , activates regenerative
properties of tissues .
This process increases eﬃciency and boost the
immune system. Neutralizes free radicals ,
detoxify and has also an antibacterial and
antiviral indirect eﬀect.

ПРОГРАМИ / PROGRAMS
1/Light Sleep: Лек сън-освобождава от
стреса, успокоява и постига вътрешна
хармония

1 / Light Sleep: Light sleep, relieve stress, calms
and achieve inner harmony

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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ПРОГРАМИ / PROGRAMS
2/Alpha Dream: Комбинирана процедура за тяло и
лице—подобрява
кръвообращението
и
подмладява кожата

2 / Alpha Dream: Combined procedure for face
and body, improves circulation and rejuvenates
skin

3/Alpha Dream 120: Комбинирана процедура за тяло
и лице—подхранване и хидратиране;

3 / Alpha Dream 120: Combined procedure for
face and body-nourishing and hydrating;

4/Body Wrap: намаляване на обиколките, стягане на
кожата, детоксикация

4 / Body Wrap: reduce the circumference, skin
tightening, detoxiﬁcation

5/Weight Management: Програма за регулиране на
телесното
тегло—подобрява
обмяната
на
веществата

5 / Weight Management: Program for weight
control, improves metabolism

6/High
Heat
Detox:
Високотемпературна
детоксикация с антицелулитен ефект
7/Respiratory Program: Респираторна програма—
облекчава възпалението и раздразнението на
дихателния тракт
8/Circulation
Program:
подобряване
на
кръвообращението— възстановява и балансира
обменните процеси, подобрява тургора на кожата,
благотворно влияе при стрес или безсъниe.
Подходяща за профилактика на акне;
9/Relaxation -„Релаксация” и „Антистрес”—за пълна
релаксация
и
хармония,
най-подходящата
програма за работохолици
10/Pure White Sun Shine Program: „Слънчева”
програма—повишава жизнеността, подходяща за
депресивни състояния
11/Pain Relief- Програма за облекчаване на болката
12/Skin Care: Грижа за кожата—почиства и изглажда
кожата, подобрява еластичността
13/Sleep: Програма
проблеми със съня

за

сън—подходяща

при

14/Meditation: медитация—подходяща и за хора,
подложени на свръх стрес
15/Pre / Post Massage: Преди / След масаж—отпуска
мускулите, облекчава спазми и болки, успокоява;
16/Cleansing Program: Програма за почистване на
кожата—детоксикация, регулиране на кръвното
налягане
17/Cold/Flu: При простуда / грип— загряваща и
стимулираща имунитета
18./Energy Program: въздейства върху целия
организъм, поддържа работоспособността и
активността
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6 / High Heat Detox: High temperature detoxiﬁcation with anti-cellulite eﬀect
7 / Respiratory Program: Respiratory programrelieves inﬂammation and irritation of the
respiratory tract
8 / Circulation Program: improving kravoobrashtenieto- restores balance and metabolic
processes, improves skin turgor, beneﬁcial
eﬀect on stress or insomnia. Suitable for
prevention of acne;
9 / Relaxation - "Relaxation" and "Fly" -for
complete relaxation and harmony, the most
appropriate program for workaholics
10 / Pure White Sun Shine Program: "Solar"
program, increases vitality, suitable for depression
11 / Pain Relief- to ease pain
12 / Skin Care: Skin Care-cleans and smoothes
the skin, improves elasticity
13 / Sleep: Sleep program suitable for sleeping
problems
14 / Meditation: Meditation suitable for people
exposed to excess stress
15 / Pre / Post Massage: Before / After massage relaxes muscles , relieves spasms and
pain , soothes
16 / Cleansing Program: Program for skin
cleansing , detoxiﬁcation , regulation of blood
pressure
17 / Cold / Flu: In cold / Inﬂuenza heating and
stimulating immunity
18./Energy Program: acts on the whole body ,
maintain the operability and activity

СОЛАРИУМ / TANNING BOOTH
Кабина за провеждане на дозирано
облъчване
от
специални
ултравиолетови
лампи
с
цел
потъмняване на кожата. През зимните
месеци, изкуствено придобития тен
стимулира отделянето на ендорфин –
хормонът на щастието.

Special cabin with UV lamps used in order to
bronze the skin. During the winter months,
artiﬁcially acquired tan stimulates the release
of endorphins - the hormone of happiness.

1 min. / 1.00

СПА ПАКЕТИ / SPA PACKAGES
Подарете си цялостно регенериране на
тялото.
Поглезете сетивата си и преродете духа
си с нашите комбинирани пакети грижа
за лицето и тялото.

100 min. / 165.00

„ВИТАМИН C” СПА ПАКЕТ
Подмладяваща „Витамин C”
тяло
„Витамин C” терапия за лице

„НАСЛАДА” СПА ПАКЕТ

Give yourself a complete regeneration of the
body.
Indulge your senses and reborn spirit with our
combined packages care for face and body.

терапия за

Rejuvenating "Vitamin C" body therapy
" Vitamin C" facial treatment

100 min. / 145.00

Kислородна терапия за тяло
Kислородна терапия за лице

„АРОМА” СПА ПАКЕТ

50 min. / 60.00

"AROMA " SPA PACKAGE
Aromatherapy - partial massage
Facial massage

90 min. / 130.00

Tангенторна вана
Aнтицелулитна терапия
Kислородна капсула

„ЗДРАВЕ” СПА ПАКЕТ

" DELIGHT " SPA PACKAGE
Oxygen Therapy Body
Oxygen therapy for face

Aроматерапия – частичен масаж
Mасаж на лице

„СТРОЕН СИЛУЕТ” СПА ПАКЕТ

“VITAMIN C" SPA PACKAGE

SLIM SILHOUETTE " SPA PACKAGE
Underwater jet massage
Lipocell sculptor
Spa capsule

60 min. / 50.00

Tангенторна вана
Частичен масаж
Луготерапия

" HEALTH " SPA PACKAGE
Underwater jet massage
Partial massage
Lye therapy

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ/ BEAUTY SALON
ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ / HAND CARE
Beautify your hands with OPI & STAR NAILS.
Aromatic bath with salts , beautifully shaped
nails, moisturizing and relaxing massage will
make your hands irresistible temptation.

Разкрасете ръцете си с продуктите на OPI и
STAR NAILS. Ароматна ваничка със соли,
красиво оформени нокти, хидратиращ и
отпускащ масаж ще превърнат ръцете Ви в
неустоимо изкушение.

MANICURE

МАНИКЮР
Kласически

18.00

Classic

Френски

22.00

French

Мъжки

18.00

Men’s manicure

Смяна на лак

8.00

Nail polish change

Декоративно лакиране / на брой /

1.00

Nail decoration / per nail /

Класически маникюр с Гел лак

24.00

Classic Gelish manicure

Френски маникюр с Гел лак

28.00

French Gelish manicure

2.00

Gelish nail decoration /per nail/

Смяна на Гел лак

18.00

Gelish change

СПА МАНИКЮР

60 min. / 35.00

Декоративно лакиране с Гел лак /на брой/

Комбинацията от класически маникюр с мек
пилинг
и
нанасяне
на
специални
подхранващи и хидратиращи кремове.
Нежен масаж на ръцете и пръстите с
ароматни масла ще постигне поразителен
ефект върху кожата на ръцете Ви.

ТЕРАПИЯ ЗА РЪЦЕ С ПАРАФИН

20 min. / 25.00

Поглезете ръцете си с парафинова терапия,
която може да бъде добавена към всеки
маникюр. Тя подмладява кожата и
възстановява структурата на нокъта, придава
мекота и гладкост на ръцете. Засилва синтеза
на колаген и еластин, има овлажняващо и
тонизиращо действие.

SPA MANICURE

A combination of classic manicure with mild
peeling , special nourishing cream and moisturizing agents , gentle massage of the hands and
ﬁngers with aromatic oils to achieve a striking
eﬀect on the skin of your hands .

PARAFFIN TREATMENT

Pamper your hands with paraﬃn treatment,
which can be added to any manicure. It rejuvenates the skin and restores the structure of the
nail. Stimulating circulation, collagen and elatin
production paraﬃn makes your hands glamorous.

ГРИЖА ЗА КРАКАТА / FOOT CARE
Разкрасете краката си с продуктите на OPI и
STAR NAILS. Пълен релакс и отпускане на
сетивата. Това може да постигнете с
хидромасажна ваничка за крака с ароматни
соли, деликатно оформяне на ноктите на
краката и подхранващ крем, които ще
допринесат за перфектния Ви педикюр.

Вeautify your legs products with OPI iSTAR
NAILS. Relaxation and relaxation of the senses.
A bubble bath massage with fragrant salts,
delicate trimming and buﬃng of the nails, and a
nourishing cream make your feet look fabulous.

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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PEDICURE

ПЕДИКЮР
Kласически
Френски
Мъжки
Смяна на лак
Декоративно лакиране /на брой/

28.00
30.00
28.00
8.00
1.00

Classic
French
Men’s manicure
Nail polish change
Nail decoration /per nail/

Класически педикюр Гел лак

32.00

Classic Gelish pedicure

Френски педикюр с Гел лак

34.00

French Gelish pedicure

2.00

Gelish nail decoration /per nail/

18.00

Gelish change

80 min. / 50.00

SPA PEDICURE

Декоративно лакиране с Гел лак /на брой/
Смяна на Гел лак
СПА ПЕДИКЮР

Our classic pedicure in combination of muesli
exfoliation and an intensive nourishing treatment is the way traight forward to gorgeous
feet.

Класически педикюр, пилинг с козметично
мюсли и маска за интензивно подхранване,
са съчетани в уникална интезивно
хидратираща спа терапия за гладка и нежна
кожа на Вашите крака.

HYDRATING FEET TREATMENT

50 min. / 33.00

СПА ТЕРАПИЯ ЗА НЕЖНИ СТЪПАЛА

Relaxing bath with aromatic salts and massage .
Exfoliation with musli peeling, mask for intensive hydratation and applying the ﬁnal cream
with massage movements are the unique gift
for your tired feet.

Релаксираща вана с ароматни соли и
хидромасаж. Eксфолиране с козметично
мюсли, маска за и нтензивно подхранване и
нанасяне на финален крем с масажни
движения са неповторимия подарък за
уморените Ви крака.

ЕПИЛАЦИИ / WAXING
ЗА НЕЯ
Почистване и оформяне на вежди

8.00

FOR HER
Cleaning and shaping eyebrows

Кола маска - цели крака

24.00

Waxing - whole legs

Кола маска - крака до коляното

15.00

Waxing - legs knee

Кола маска – ръце

12.00

Waxing - hands

Кола маска – мишници

7.00

Waxing - armpits

Кола маска – триъгълник

20.00

Waxing - Triangle

ЗА НЕГО
Почистване и оформяне на вежди

10.00

FOR HIM
Cleaning and shaping eyebrows

Кола маска - цели крака

30.00

Waxing - whole legs

Кола маска - крака до коляното

20.00

Waxing - legs knee

Кола маска – ръце

25.00

Waxing - hands

Кола маска – мишници

7.00

Waxing - armpits

Кола маска – цяло тяло

90.00

Waxing - whole body

времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО/ HEALTH CARE
SPACIALISED MEDICAL CONSULTATION
Medical examination

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ
Лекарски преглед

20.00

Апитерапия / Хомеопатия

45.00

Обработка и превръзка на рана

5.00

Измерване на кръвно налягане

2.00

ХИДРОКОЛОН ТЕРАПИЯ

Apitherapy / Homeopathy
Processing and wound dressing
Measurement of blood pressure

60 min. / 90.00

Intestinal hydrotherapy is a safe and eﬃcient
method for a complete washing of the colon
without the use of laxatives.
By introducing pre-ﬁltered and tempered water
in the intestine, natural peristalsis is activated
and accumulated and stagnant excrement in it
soften and discarded.
This method contributes to the regulation of
the function of the whole intestinal tract. It
hydrates the body toxins and waste metabolites
from the metabolism of tissues. Improves
metabolism and increases the body's immunity.
Intestinal hydrotherapy should be combined
with proper diet and taking enough ﬂuids.

Чревната хидротерапия е безопасен и
ефективен метод за цялостна промивка на
дебелото черво без употребата на
слабителни средства.
Чрез
въвеждане
на
предварително
филтрирана и темперирана вода в червото,
естествената перисталтика се активира и
натрупаните и застояли екскременти в него
се размекват и изхвърлят.
Този метод спомага за регулирането на
функцията на целия чревен тракт. Хидратира
организма, изхвърля токсините и отпадните
метаболити от обмяната на веществата на
тъканите.
Подобрява
обмяната
на
веществата и повишава имунитета на
организма.

брой процедури / number of rocedures
3 / 264.00
5 / 430.00
ЛУГОТЕРАПИЯ
едно полe
две полета
СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ

10.00
15.00
7.00

ТЕРАПИЯ С УЛТРАЗВУК
едно поле
две полета

12.00
20.00

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

15.00

МАГНИТОТЕРАПИЯ

8.00

ЛЕЧЕБНА ГИМНАСТИКА
групова
индивидуална
йога

30 min. / 5.00
30 min. / 25.00
90 min. / 10.00
времетраене/ цена в лева
duration/price in BGN
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HYDROCOLON THERAPY

1, Beli Brezi St, 4180 Hissar, Bulgaria
+359 337/6 20 99
info@sanaspahotels.bg

www.sanaspahotels.bg

