Ваучерите за подарък на Cosmopolitan Wellness & Spa са чудесен
начин да зарадвате тези, които обичате!
Подарете на любимите си хора един незабравим и усмихнат ден!

Процедури за лице
Основни грижи за лице
Почистване на лице

60 мин Цена 25 лв.

Тази терапия регулира отделянето на мазнини от кожата
и премахва бляскавия вид на Т-зоната

Основна балансираща грижа

60 мин Цена 43 лв.

Подхранваща и пречистваща терапия за мазна и смесен тип кожа.

Основна кислородна грижа

60 мин Цена 43 лв.

Процедура, която стимулира клетъчното обновяване и
успокоява кожата. Прави лицето лъчезарно, а тенa равномерен.
Подходяща за всички сезони и всеки тип кожа.

Основна омекотяваща грижа “Ino sensi”

60 мин Цена 69 лв.

Създадена е специално, за да отговаря на нуждите на
чувствителната кожа, да нормализира нейното състояние и
да намали реактивността й. Насища кожата с кислород и я
освобождава от токсините.

Съвършено насищане с кислород

75 мин Цена 89 лв.

Терапията действа детоксикиращо, насища кожата с кислород
и я хидратира. Масажът и маската на лицето стимулират клетъчното обновяване
и успокояват кожата. Терапия за изравняване на тена и блясък на кожата.

Масаж на лице с подхранваща ампула

40 мин Цена 18 лв.

Масаж на лице с йонофореза

40 мин Цена 24 лв.

Масаж на лице със специфична грижа
за околоочния контур

45 мин Цена 28 лв.

Масаж на лице с алго-маска

45 мин Цена 28 лв.

Масаж на лице с маска “Кисело мляко“

50 мин Цена 24 лв.

СПА - процедура за лице с Шоколад

60 мин Цена 39 лв.

Кислороден пилинг на лице

10 мин Цена 7 лв.

Кислород скалп

20 мин Цена 15 лв.

Алго-маска

20 мин Цена 12 лв.

Хидроколагенова терапия за лице

50 мин Цена 27 лв.

Лифтинг терапия с ултразвук

50 мин Цена 49 лв.

Почистване на вежди

Цена 4 лв.

Процедури за лице на Natura Bisse
OXY LINE Кислородна терапия
Терапия с чист кислород за дехидратирана и уморена кожа.
Тази процедура е подходяща за всякакъв тип кожа.
Нашата формула прониква в кожата и доставя чист кислород.
Кислородната колекция стимулира циркулационната функция
на кожата, като я отпушва, пречиства и изсветлява.
Подходяща е при признаци на състаряване, епидермални
запушвания поради натрупване на токсини и замърсявания.

60 мин Цена 60 лв.

The Cure Ензимна терапия

60 мин Цена 80 лв.

Терапията е цялостна ензимна грижа за кожата на лицето
с детокс и антиейдж ефект. Това е авангардна термо - активна,
ензимна детоксикация. Включена е наноактивна маска, която подхранва,
успокоява и ревитализира кожата. Финалното докосване на това лечение
осигурява на кожата блясък и сияен вид.

Анти акне терапия

60 мин Цена 70 лв.

Ако бременност, хормонални промени, медикаменти или
слънцето са оставили следи върху кожата Ви, то тази терапия
ще Ви помогне. Процедурата възвръща красотата на кожата,
използвайки философията на трите думи ПОДНОВЯВАНЕ, ПОДХРАНВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.
Всяка стъпка от тази забележителна
процедура прави кожата здрава и чиста.

C+C VIT Витамин C терапия

60 мин Цена 90 лв.

Дайте на кожата си енергиен тласък със 100% чист
Витамин С. Тази терапия облекчава повредената от
слънцето кожа и помага да се справим с признаците на
преждевременно стареене. Това е едно необикновено
изживяване за Вашата кожа, което я зарежда
с основни витамини и хранителни съставки.
Кожата Ви ще се почувства и изглежда възстановена.

Процедури за лице на Dr. Spiller
Хидратираща терапия Санвита

60 мин Цена 35 лв.

Подмладяваща терапия

60 мин Цена 65 лв.

Антиейдж грижа за мъже

60 мин Цена 55 лв.

Интензивна колагенова терапия
Изсветляваща терапия с кислород
и морски колаген

60 мин Цена 79 лв.

60 мин Цена 59 лв.

Хидратираща терапия с депоефект и екстракти от
хайвер , кафяви морски водорасли, богати на растителни екстракти,
хиалуронова киселина и естествен морски колаген, които успокояват
и подхранват кожата в дълбочина , а кислородното засищане
и предава здрав и румен вид.

Процедури за лице на Mesoestetic
Салицилов пилинг

40 мин Цена 60 лв.

Млечен пилинг

40 мин Цена 60 лв.

Пилинг Джеснер 50г. +

40 мин Цена 60 лв.

Пилинг Меланостоп за петна

40 мин Цена 60 лв.

Терапии за лице
Масаж на лице с флуид с избелващ
anti-age ефект
Масаж на лице и деколте с активен концентрат 201 за
избелване и подмладяване, с обезцветяващи меланина
екстракти от червено цвекло, японска мандарина,
депантенол стабилизиран витамин С,
витамин А и др.

60 мин Цена 45 лв.

Антиейдж терапия със стволови клетки

60 мин Цена 79 лв.

Терапия с извлечени стволови клетки от растението
Criste Marine признато за растение на 21 век с най-много
полезни съставки за кожата. Подобрява еластичността
и дълготрайно хидратира кожата, повишава клетъчният
метаболизъм ,бързо заздравяват рани и редуцира меланина,
отговорен за пигментните петънца. Подходяща както за
жени, така и за мъже .

Антиейдж терапия с боровинка

60 мин Цена 79 лв.

Екстрактът от червена боровинка е богат на Омега 3,
Омега 6 и Омега 9 ненаситени мастни киселини,
които неутрализират свободните радикали
причиняващи клетъчното стареене. Терапия
със силен антиоксидантен ефект, която
подхранва и избистря тенът. Подходяща
както за жени, така и за мъже.

Масаж на лице с флуид за обем и
перфектна кожа

60 мин Цена 45 лв.

Масаж на лице и деколте с перфектна флуидна
текстура за нормална и суха кожа. Активните й
съставки подхранват в дълбочина, хидратират,
регенерират и редуцират бръчките. Богата на
растителни екстракти, хиалуронова киселина,
стволови клетки, естествен колаген и витамини.

Терапия с флуид за балансиращ
anti-age ефект
Антисеборейна, противовъзпалителна с антиейдж
насоченост терапия. Намалява прекомерното
производство на себум, успокоява възпаленията,
възстановява и регенерира .

60 мин Цена 45 лв.

Масажи на тяло
Класически масаж

60 мин Цена 28 лв.

Класическият масаж въздейства благотворно едновременно
върху физиката и психиката на човек.

Релаксиращ масаж

60 мин Цена 28 лв.

Релаксиращите похвати отпускат тялото и намаляват
напрежението в ставите, освобождават ума от ежедневната доза
отрицателни емоции, възстановяват душевното равновесие.

Класически масаж и рефлексотерапия

60 мин Цена 35 лв.

Комбинация от класически шведски масаж и точков източен масаж
на стъпалата. Стимулира органите и системите на тялото и
възстановява енергийния баланс чрез масаж на определени точки
върху ходилата.

Масаж с мед на долни крайници или гръб

50 мин Цена 30 лв.

Спортен масаж-класически силов масаж

60 мин Цена 32 лв.

Освобождава напрежението в мускулите, успокоява натоварените стави
и поддържа добрия тонус на тялото.

Антицелулитни процедури
Антицелулитен масаж
С негова помощ се премахват целулитните образувания на тялото.

VIP антицелулитен масаж
Комбинация от масаж на гръб и антицелулитен масаж.

Антицелулитна и отслабваща терапия с роза

40 мин Цена 25 лв.

60 мин Цена 35 лв.

60 мин Цена 35 лв.

Ароматен масаж

60 мин Цена 35 лв.

Ароматен масаж с рефлексотерапия

60 мин Цена 42 лв.

Масаж на глава и масажна яка

20 мин Цена 15 лв.

Масаж на гръб

30 мин Цена 21 лв.

Масаж на гръб с ароматна свещ

30 мин Цена 26 лв.

Масаж на гръб с топли вулканични
камъни

40 мин Цена 30 лв.

Лечебен частичен масаж

30 мин Цена 25 лв.

Лечебен цялостен масаж

60 мин Цена 29 лв.

Класически шведски масаж с акцент на всички
проблемни зони.

Рефлексотерапия

20 мин Цена 18 лв.

Терапия , която стимулира биоактивните точки на
ходилата и подобрява общия тонус на организма.

Пакет от ароматен масаж с
ароматна вана

90 мин Цена 45 лв.

Масаж с топли вулканични камъни

75 мин Цена 49 лв.

Този масаж е съчетание на енергийното въздействие на
вулканичните камъни и релаксиращия ефект на мануалния масаж.

Полинезийски масаж
Освен отпускащия мануален масаж, тялото Ви ще се наслади на
екзотичната хавайска техника Ломи- Ломи.

75 мин Цена 49 лв.

Моделиране на тяло
Програма Transion

30 мин Цена 22 лв.

Програма за намаляване на теглото и бързо възстановяване
на фигурата.

Програма Transion с масаж

60 мин Цена 38 лв.

Програма за намаляване на теглото и бързо възстановяване
на фигурата.

Програма Isogei avto

30 мин Цена 22 лв.

Програма за стягане на тялото и постигане на видими резултати
в случаи на отпусната кожа и мускули.

Програма Isogei avto с масаж

60 мин Цена 38 лв.

Програма за стягане на тялото и постигане на видими резултати
в случаи на отпусната кожа и мускули.

Моделираща активна грижа
Терапия за моментален стягащ и извайващ ефект.
Нежният пилинг и маската с водорасли подхранват и хидратират
кожата.

90 мин Цена 57 лв.

Програма Linfogei - Лимфен и
венозен дренаж

60 мин Цена 35 лв.

Най-съвременната програма за освобождаване на течности,
свързани не само с циркулацията на лимфата, но и с кръвообращението

Програма Body system

60 мин Цена 35 лв.

Програма за решаване на проблеми като наднормено тегло,
локализирани натрупвания на мастна тъкан и целулит.

Отслабване чрез Body Wrapping

60 мин Цена 35 лв.

Активна терапия за намаляване на обиколките с до 3 см
след първата процедура и лечение на целулита. Съдържа екстракти
от чесън, соя и маслини, които подобряват метаболизма и намаляват
мастните натрупвания по тялото.

Криолиполиза: температура -5;-10
градуса по целзий.

60 мин Цена 150 лв.

Чрез силно охлаждане мастните клетки се унищожават
(без да се засягат други части на тялото или орагани) и постепенно се
изхвърлят чрез лимфата;

Кавитация 40 KHZ за топене на дълбоки мазнини;

30 мин Цена 49 лв.

Мултиполарен RF (радиочестотен лифтинг)

10 мин Цена 30 лв.
1 зона - лице

5MHZ (за тяло) - за топене на мазнини, стягане на кожата,
заглаждане на портокаловата кожа, стимулиране образуването
на колаген и придаване по-голяма еластичност на кожата.

30 мин Цена 50 лв.
1 зона - тяло

Липолазер
- 6 големи пада за третиране на по-големи зони като корем,
бедра, подбедрици, дупе и др с по 9 лазерни диода на всеки пад;
- 2 малки пада за третиране на по-малки зони като ръце, двойна брадичка
и др. с по 3 лазерни диода на всеки пад;

40 мин Цена 39 лв.

SPA- ритуали
Детоксикираща терапия „Sea mint“
и вана със соли

120 мин Цена 66 лв.

Терапия за стягане на тъканите на цялото тяло, която подобрява
еластичността и вискозитета, стимулира фибропластите да произвеждат
повече колаген и еластин в кожата. Изключително подходяща терапия след
драстично отслабване, по време на диета или след раждане.

SPA - процедурa “Сладко изкушение”

110 мин Цена 58 лв.

Комбинацията от тропически цветя и цветна вана ще
Ви накара да се отпуснете и да поглезите сетивата си.

SPA - процедурa “Шоколадов ритуал за тяло“

120 мин Цена 66 лв.

Терапия, подходяща дори и за тези, които са на диета!
Тази изключително разглезваща процедура спомага за отделяне
на ендорфини в мозъка.

Цитрусова терапия за тонизиране

90 мин Цена 50 лв.

Терапията има изключително силно тонизиращо и освежаващо действие,
благодарение на етеричните масла от лимон и мента. Формулата с витамин С
осигурява отлично пречистване, без да изсушава кожата.

SPA терапия “Мляко и сметана”

120 мин Цена 55 лв.

Потопете се в терапия, даряваща кожата с разнообразни витамини и
хранителни вещества от естествен произход. Всички вълшебни съставки,
с които започва един живот се завръщат,
за да възстановят в дълбочина кожата Ви.

SPA - ритуал „Плодов елексир“
Това е ритуалът, който би изкушил дори и Ева за втори път.
Той е градина от витамини, екстракти и ензими от тропически плодове,
допринясащи за абсолютно райско усещане.

120 мин Цена 55 лв.

Японска Zen - терапия с топли
вулканични камъни

120 мин Цена 66 лв.

Тази терапия от масаж с топли вулканични камъни изпълва всеки аспект
на Вашето същество и възвръща енергийното равновесие на организма.
Нашето предложение за пълно релаксиране!

Луксозна терапия „Златен каприз“
за тяло

100 мин Цена 89 лв.

Спа ритуал „Розов цвят и букет от
есенциални масла”

90 мин Цена 59 лв.

Гурме изкушение с нар и смокиня

120 мин Цена 79 лв.

SPA - ароматна вана с различни аромати

20 мин Цена 15 лв.

Таласотерапия
Отслабване и стягане на долната
част на тялото

90 мин Цена 64 лв.

При целулит и загуба на еластичност на кожата.

Грижи за тялото
Реминерализираща грижа за тяло

90 мин Цена 49 лв.

Богата на микроелементи и минерални соли, тази
процедура зарежда тялото с необходимите протеини и минерали.

Пилинг на цяло тяло с хидратиращ крем

40 мин Цена 25 лв.

Пилинг на цяло тяло с моделиращ
актив масаж

60 мин Цена 35 лв.

Процедури в Турска парна баня
Ориенталски пилинг КЕСЕ

45 мин Цена 60 лв.

След затопляне върху нагорещения камък цялото Ви тяло ще бъде почистено
със специална копринена ръкавица, след което ще бъде измито с пяна.
Пилингът се извършва със специални ориенталски мехове.

Ориенталски Везир масаж с лечебна кал
В основата на този масаж е заложено лечебното действие на морската кал,
която почиства порите, нормализира мастната секреция и
възстановява блясъка на кожата.

Ориенталски пилинг с кафе

45 мин Цена 45 лв.

40 мин Цена 45 лв.

СПА терапии
Пилинг сухи ходила

30 мин Цена 10 лв.

30 мин Цена 19 лв.

Пилинг за уморени ходила
СПА терапия маникюр „Шоколад“
СПА терапия педикюр „Шоколад“
СПА терапия за сухи ходила “Cuccio”
СПА терапия за уморени ходила “Cuccio”

50 мин Цена 15 лв.

50 мин Цена 20 лв.

50 мин Цена 30 лв.

50 мин Цена 30 лв.
50 мин Цена 20 лв.

СПА терапия за ръце “Cuccio”

Съоръжения
Хамам

60 мин Цена 12 лв.

Сауна

60 мин Цена 12 лв.

Инфрачервена кабина

60 мин Цена 12 лв.

.

Фитнес

жени 8 лв. / посещение
мъже 8 лв. / посещение

Професионален вертикален солариум

5 мин Цена 5 лв.

Професионален хоризонтален солариум

10 мин Цена 5 лв.

Басейн с хидромасажни легла

60 мин Цена 8 лв.

Предлагат се абонаментни карти за всички съоръжения.

Кола Маска за жени и мъже
Фотоепилация за жени и мъже

Маникюр и Педикюр
За повече информация попитайте на рецепция
SPA център тел: 082/ 80 50 90; 0884 200 896

Апаратура предлагана от Spa Center Cosmopolitan
Апарат за КРИОЛИПОЛИЗА
Процедурата е метод за трайно отстраняване на мастни клетки чрез изстудяване без да уврежда кожата,
мускулите и други тъкани. Това е неинвазивна алтернатива на липосукцията и цели същия резултат –
да освободи депото от количества мастни клетки.

Апарат за КАВИТАЦИЯТА
Процедурата е напълно безболезнена и включва обработването на отделни зони от тялото с ултразвук.
Ултразвукът въздейства на мастните клетки и ги превръща в тeчност.

Апарат за РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ
Процедура за стягане и моделиране на тялото и лицето без хирургична намеса. Радиочестотни вълни
атакуват клетките, които произвеждат колаген – фиброобласти.

Апарат за ЛИПОЛАЗЕР
При тази процедура се променя химичният състав на клетката и започва освобождаване на ензима липаза,
който разгражда мазнините на глицерол и мастни молекули. Те вече са готови да бъдат транспортирани до
различни мускули и органи и да се използват за енергия.

Апарат за кислородотерапия HYDROX PEEL
Hydrox Peel е пилингова формула с алфа-хидрокси-киселини, витамин С и кислород с чистота 90-95%. Апаратът
е подходящ при състарена кожа и липса на еластичност, хиперпигментация, мазна и склонна към акне кожа.

Апарат VIP COMPLEX
Висок клас физиотерапевтичен апарат за бързо и локално моделиране на тяло, предотвратяване и
третиране на целулит, тонизиране на мускулите и тъканите, заличаване на дефектите от процеса на стареене
и лифтинг на лице. Необходим е Анализ на тялото, на база на който се определя необходимата програма.
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