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 център носи името „Тайните на Ливия”
Позволете ни да споделим нейните тайни с Bас!

LIVIA’S SECRETS SPA
The rejuvena�ng and healing proper�es of Hissar mineral water
are known ever since ancient �mes.
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 beau�ful Roman women in history, maintained
her beauty and health exactly with mineral baths, herbs and fragrant oils.
Therefore, our SPA center has the name “Livia’s secrets”.
Let us share her secrets with you!

СПА център “Тайните на Ливия” предлага богат асортимент от разкрасяващи и
терапевтични процедури с минерална вода, етерични масла и висококачествена козметика.
Livia’s Secrets Spa Center offers you a rich range of beautifying and therapeutic treatement
with mineral water, etheric oils and high quality cosmetics.

РАБОТНО ВРЕМЕ / OPENING HOURS
неделя - четвъртък
8:30 - 19:00 ч.
петък-събота
8:30 - 20:00 ч.
Sunday - Thursday
8:30 am - 7:00 pm
Friday - Saturday
8:30 am - 8:00 pm

+359 879 616 627
liviaspa@sanaspahotels.bg

МАСАЖИ ЗА ТЯЛО / BODY MASSAGES
КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ / CLASSIC MASSAGE
ароматерапия / aromatherapy

50 min. / 60.00
30 min. / 45.00
15 min. / 30.00
/+ 5.00

МАСАЖ С ТОПЛИ ВУЛКАНИЧНИ КАМЪНИ / HOT STONE MASSAGE

50 min. / 70.00

МЕДЕНА НАСЛАДА / HONEY DELIGHT

15 min. / 30.00

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ / ANTI-CELLULITE MASSAGE

30 min. / 50.00

ЛИМФОДРЕНАЖ / LYMPHATIC DRAINAGE

30 min. / 40.00

ДЕТСКИ МАСАЖ “Мечо Пух” / KID’S MASSAGE “Winnie the Pooh”

25 min. / 35.00

СПА ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО / BODY SPA TREATMENTS
ТОНУС
60 min. / 75.00
/таласо пилинг, нанасяне на масло от зелен чай и програма в кислородна СПА капсула/
FEEL TONED
/thalasso peeling, relaxing massage with green tea essen�al oil and treatment in the Oxygen SPA capsule/
НЕЖНА КАТО РОЗА
/минерален пилинг с масло от роза, маска с екстракт от рози, финален крем с розово масло/
SOFT AS A ROSE
/gentle mineral peeling with rose oil extract, body mask with rose extract, ﬁnal rose oil cream/

60 min. / 70.00

ШОКОЛАДОВА ЕУФОРИЯ
60 min. / 75.00
/терапия с чист шоколад богат на витамин A, B1, B2, РР, магнезий, калций, желязо, натрий/
CHOCOLATE EUPHORIA
/therapy with pure chocolate rich of vinaminite A, B1, B2, PP, magnesium, calcium, iron, and sodium/
АПИ ДЕТОКС /антиоксидантна терапия с пречистен пчелен мед и масло от сладък бадем/
API DETOX /detoxifying therapy with puriﬁed honey and sweet almond’s oil/

60 min. / 65.00

ТАЛАСО ТЕРАПИЯ С МАРМАЛАД ОТ ВОДОРАСЛИ

60 min. / 70.00

/стягаща терапия, масаж и маска със свеж гел от водорасли с отслабващ и моделиращ ефект/

THALASSO BODY WRAP WITH ALGAE JAM

/body massage with shaping contour balm, algae jam tonic body wrap/

СИЛУЕТЪТ НА ЛИВИЯ
60 min. / 70.00
/нанасяне на самозатопляща се морска кал със силно стягащ и детоксикиращ ефект съчетана с топла
минерална вана обогатена с магнезий/
LIVIA’S SILOUETTE
/self-warming sea mud with strong ﬁrming and detoxifying eﬀect combined with a magnesium-rich bath/

СПА РИТУАЛИ / BODY SPA RITUALS
РАСУЛ - автографът на СПА център “Тайните на Ливия”
80 min. / 120.00
/Изключително богатата на минерали мароканска глина Расул (Rhassoul) се добива ръчно
от дълбините на Атласките планини. Отличава се със способността си да извлича всички
мазнини и токсини, благодарение на съдържащия се в нея Смектит, а използването и в
древен Рим и Египет е било символ на аристократизъм.
СПА ритуала Расул се извършва в специално помещение с топли мраморни легла и индивидуална парна баня.
Втечнената и затоплена глина се втрива в кожата, тялото се обвива и след това се напарва. Следва измиване с
минерална вода и релаксиращ масаж с с арганово масло./
RHASSOUL
/ Rhassoul is natural mineral clay mined in the Atlas Mountains of Morocco since the eight century. It is renowned for
its unmatched absorbing virtues thanks to the mineral it contains like Silica, Magnesium, Potassium and Calcium. It is
one of the rarest and most eﬃcient clays in the world and its use in ancient Rome and Egypt was a symbol of aristocra�sm.
In a specially designed Rhassoul room the liquiﬁed healing mud is rubbed in the skin.
A steam bath and a gentle massage with Argan oil follows./

АФРИКАНСКА ПРИКАЗКА
60 min. / 80.00
/екзотичен ритуал за почистване на кожата с кафе пилинг, измиване на тялото с черен африкански сапун,
нанасяне на хума маска, финален крем с масла от какао, карите и кокос/
AFRICAN FAIRYTALE
/exo�c ritual for cleaning the skin with coﬀee peeling and black african soap, mud rubbing, applica�on of
aroma�c mixture of unreﬁnated cocoa, karite and coconut oils/
VIP SPA Lounge /за двама или за 2 възрастни + 2 деца/

90 min. / 80.00
180 min. / 150.00
/ Специално пространство със собствена сауна, минерално джакузи, масажно студио, шезлонг зона,
както и санитарен възел с душ помещение, което ще ви осигури най-висок клас индивидуални СПА услуги.
Във VIP SPA Lounge ще ви посрещнем с бутилка охладена минерална вода, ароматни соли за джакузи и свещи./
VIP SPA Lounge - а unique privet SPA experience /for two or for 2 adults and 2 children/
/It is a special space with private sauna, mineral jacuzzi, massage studio, si�ng area and fully equiped bathroom.
We will wellcome you with a bo�le of mineral water, aroma�c Jacuzzi salts and candles./

ТРАКИЙСКИ ВИНЕН РИТУАЛ
60 min. / 80.00
/подмладяващ, детоксикиращ и анти-стрес ритуал с винени продукти, релаксираща вана
с екстракт от сладки гроздови семки и чаша вино/
THRACIAN WINE RITUAL
/rejuvena�ng, detoxifying and an�-stress ritual with wine-based products, relaxing bath with sweet grape seed extract
and a glass of wine/
СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ / SPA FACIALS
КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ 35+
60 min. / 60.00
/почистване на кожата с алое емулсия и пилинг, нанасяне на: ампула чист колаген, успокояващ
алое-вера гел, колагенова лист-маска, околоочен крем и финален колагенов крем/
COLAGENE THERAPIE 35+
/cleansing with aloe emulsion and peeling, collagen ampoule, aloe gel, collagen mask, eye contour cream,
facial collagen cream/
МЕЗОТЕРАПИЯ B. D. R.
60 min. / 65.00
/ултра ефикасен неинвазивен метод за обновяване на епидермиса и укрепване на мускулния тонус
на лицето с хиалуронова киселина и еластин/
MESOTHERAPY B. D. R.
/non-invasive and ultra eﬃcient method for epidermis renova�on and li�ing efect with hyaluronic acid and elas�n/
ТЕРАПИЯ “ЕЛАСТИН”
60 min. / 60.00
/мощна терапия срещу бръчки: арома компрес, растителен гел-пилинг, релаксиращ масаж
маска със силно стягащ ефект/
ELASTINE THERAPY
/powerful an� wrinkle therapy: aroma compress, vegetable gel-peeling, relaxing massage, mask with li�ing eﬀect/
3D ТЕРАПИЯ С ФИЛЪРИ И БОТОКС ЕФЕКТ
50 min. / 55.00
/ексфолиране с ензимен пилинг, хидратираща маска с лифтинг ефект и регенерираща ампула с
колаген хидролизат, анти-ейдж масаж, нанасяне на серум за очи и устни/
3D FILTER AND BOTOX EFFECT THERAPY
/exfolia�on with enzyme peeling, moisturizing mask with li�ing eﬀect and regenera�ng ampoule with
collagen hydrolyzate, an�-aging massage, applica�on of serum for the eyes and lips/
ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА ЛИЦЕ
80 min. / 50.00
/деликатно почистване, мазната кожа възвръща баланса си и става нежна като коприна/
DEEP CLEANSING FACE THERAPY
/improve the skin health condi�on, oily skin regains its balance and becomes so� and smooth as silk/
БИО ПИЛИНГ
/стимулация на естествения колагенов и еластинов синтез в кожата/
BIO PEELING
/ the ac�ve ingredients s�mulate the natural synthesis of collagen and elas�n in the skin/

50 min. / 45.00

ОЗАРЯВАЩА ТЕРАПИЯ с хидролизиран морски колаген и еластин

/нежно почистване, интензивно подхранваща и хидратираща маска, стимулиращ масаж/

40min. / 40.00

ILLUMINATING THERAPY with hydrolyzed marine collagen and elas�n
/gentle cleansing, powerful nourishing and hydra�ng mask, s�mula�ng massage/
АРОМА МАСАЖ НА ЛИЦЕ
FACE AROMA MASSAGE

20 min. / 25.00

ХИДРОТЕРАПИИ / HYDROTHERAPY
ДУШ ВИШИ / VICHY SHOWER

30 min. / 15.00

ТАНГЕНТОР/ UNDERWATER JET MASSAGE

25 min. / 30.00

ТАНГЕНТОРНА ВАНА / WATER JET BATH

20 min. / 20.00

ПЕРЛЕНА ВАНА / AIR BUBBLE BATH

20 min. / 17.00

ароматерапия / aromatherapy

/+ 5.00
СПА ПАКЕТИ / SPA PACKAGES

АРОМА /арома масаж на гръб и рамене + арома масаж на лице/
AROMA / аroma back and arms massage + facial massage/

40 min. / 60.00

ЗДРАВЕ /тангенторна вана, частичен масаж на гръб, луготерапия/
HEALTH /underwater jet massage, par�al back massage, lye therapy/

60 min. / 55.00

РЕЛАКС /тангенторна вана с дива лавандула, частичен масаж с масло от луга и лавандула/
RELAX /underwater jet massage with wild lavender, par�al massage with lye and lavender oil/

50 min. / 60.00

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО/ HEALTH CARE
КИСЛОРОДНА СПА КАПСУЛА
30 min. / 30.00
/18 персонализирани програми за: подхранване и хидратиране на кожата, детоксикиране
на организма, редуциране на целулита, подобряване на кръвообращението, релаксация и антистрес,
облекчаване на болката, регулиране на съня, борба със стреса, стимулиране на имунната система/
OXYGEN SPA CAPSULE
/18 programs for nourishing and hydra�ng the skin, detoxifying the body, cellulite release, blood circula�on
improuvement, relaxa�on and an�-stress, pain relief, sleep regula�on, stress control, immune-s�mula�ng/
СОЛАРИУМ
TANNING BOOTH
ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД
MEDICAL CONSULTATION

1 min. / 1.00
20.00

ХИДРОКОЛОН ТЕРАПИЯ
60 min. / 90.00
/безопасен и ефективен метод за промивка на дебелото черво и прочистване на чревния тракт с
филтрирана и темперирана вода; хидратира и детоксикира организма, подобрява обмяната на
веществата и подсилва имунитета/
HYDROCOLON THERAPY
/safe and eﬃcient method for a complete washing of the colon with pre-ﬁltered and tempered water,
hydrates and detoxicate the body, improves the metabolism and increases the immune system/
ЛУГОТЕРАПИЯ
LYE THERAPIE
СВЕТЛОЛЕЧЕНИЕ
LIGHT TREATEMENT

1 поле/ 1 zone = 10.00
2 полета/2 zones = 15.00
7.00

ТЕРАПИЯ С УЛТРАЗВУК
ULTRASOUND TREATEMENT

1 поле/1 zone = 12.00
2 полета/2 zones = 20.00

МАГНИТОТЕРАПИЯ
MAGNET THERAPIE

8.00

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ
ELECTRO THERAPY

1 поле/1 zone= 15.00
2 полета/2 zones = 27.00

АПАРАТЕН ЛИМФОДРЕНАЖ
MECHANICAL LYMPHATIC DRAINAGE

горни крайници / upper limbs = 15 min. / 10.00
долни крайници / lower limbs = 15 min. / 15.00

МАНИКЮР И ПЕДИКЮР / MANICURE AND PEDICURE
ГРИЖА ЗА РЪЦЕТЕ / HAND CARE
СПА МАНИКЮР
60 min. / 45.00
/класически маникюр с мек пилинг и нанасяне на подхранващ и хидратиращ крем, масаж с ароматни масла/
SPA MANICURE
/classic manicure with mild peeling, nourishing cream with moisturizing agents, aroma massage/
KЛАСИЧЕСКИ МАНИКЮР / CLASSIC MANICURE

18.00

СМЯНА НА ЛАК / NAIL POLISH CHANGE

10.00

KЛАСИЧЕСКИ МАНИКЮР С ГЕЛ ЛАК / CLASSIC GELISH MANICURE

28.00

СМЯНА НА ГЕЛ ЛАК / GELISH NAIL POLISH CHANGE

25.00

ОФОРМЯНЕ НА НОКТИ/ MANICURE

15.00

РЯЗАНЕ НА НОКТИ/ NAIL CUTTING

8.00

ГРИЖА ЗА КРАКАТА / FOOT CARE
СПА ПЕДИКЮР

80 min. / 55.00

/класически педикюр, пилинг и маска за интензивно подхранване/

SPA PEDICURE

/classic pedicure, exfolia�on and an intensive nourishing treatment/

KЛАСИЧЕСКИ ПЕДИКЮР / CLASSIC PEDICURE

28.00

СМЯНА НА ЛАК / NAIL POLISH CHANGE

10.00

KЛАСИЧЕСКИ ПЕДИКЮР С ГЕЛ ЛАК / CLASSIC GELISH PEDICURE

32.00

СМЯНА НА ГЕЛ ЛАК / GELISH NAIL POLISH CHANGE

22.00

ОФОРМЯНЕ НА НОКТИ/ PEDICURE

15.00

РЯЗАНЕ НА НОКТИ/ NAIL CUTTING

8.00

цена в лева/price in BGN

Спа център “Тайните на Ливия” е място за спокойствие и отдих. Молим,
уважавайте тишината, както и уединението на другите гости.
Livia’s Secrets Spa is a place for peace and relaxa�on, please,
respect the silence and other guest’s privacy as well.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА / CHEMICAL COMPOSITION OF MINERAL WATER
извор “Чаир Баня”/ “Tchair Banya” source
Минералните води, извлечени от извор “Чаир Баня” и грижливо съхранени от нас, са с доказани
подмладяващи и лечебни свойства. Потопете се в извора на здравето и младостта!
The mineral water, extracted from Tchair Banya source, and carefully preserved by us is with proven
rejuvenating and healing properties. 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
<0,001
<0,003
<0,005
<0,02
<0,01
<0,01
<0,005
<0,005
<0,010
56,64

Обща минерализация на водата: 255 мг/л.
Total mineralisation of water 255 mg/l.

185,5

www.sanaspahotels.bg
www.vasilnikovart.com

