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&
FITNESS

Спа Център Марина Кейп
Bio Nature
СПА центърът на Марина Кейп предлага лечебни и релаксиращи процедури,
които тонизират тялото и сетивата и възраждат силите и желанията.
Чистият морски въздух и съчетанието между слънце, море и чувството за
отпускане и освободеност е в основата на Спа концепцията – натурални и био
продукти, терапии с водорасли и Поморийска кал, кристално чист въздух,
билкови екстракти и масла.
Продуктите, с които работим съчетават ефикасността на естествени, чисти
субстанции и последните научни постижения на козметичната индустрия.
Избрали сме за Вас

Fleurs –

уникална колекция от 40 естествени съствки извлечени по авторска
технология от цветя, вложени в иновативни терапии за лице с доказан траен
ефект.

Cinq Mondes – комбинация от

най-добрите Уелнес и Бюти ритуали от петте
най-големи световни региона с изключителни и доказани във времето традиции
- Индия, Китай, Япония, Сиам и Мароко.

Bioline – 40 годишна традиция в избора на най-добрите високотехнологични
биокозметични разработки в грижата за лице и тяло.

Ще се насладите на лукс и комфорт, индивидуално внимание и професионална

грижа. Може да си подарите един час, следобед или цял ден в нашата Термална
зона, Арома масаж, пречистваща и успокояваща грижа за лицето, релаксиращ СПА
пакет. Тук е царството на удоволствията, вие решавате кое от тях да изберете.

Потопете се в магията на СПА център Марина Кейп и преоткрийте своята
вътрешна светлина, която ви носи здрави, щастие, хармония и изобилие.

Работно време
Всеки ден

9.00-20.00ч

Спа етикет
Предварителните резервации са препоръчителни.

Вашият подпис и номер на стая е задължителен, когато резервирате час на SPA
Рецепция.

Моля, заповядайте за Вашия резервиран час 10минути предварително. Това ще
Ви помогне да използвате пълното време на процедурата.

Отказ от резервирана предварително процедура се приема 24 часа предратиелно

50% от цената на услугата се начислява на сметката на клиента, който не е
отменил или не е използвал резервирана терапия или процедура.

За външни клиенти на комплекса 50% от стойността на процедурата се
предплаща.

Спортно облекло и обувки са задължителни при използване на Фитнес център и
Скуош залата.

За да запазим атмосфера на спокойствие и хармония в SPA Центъра, приемаме
само до 8 гости в Релакс зоната.

Деца под 8 години не се допускат в Релакс зоната и Фитнеса без придружител.

Благодарим Ви за разбирането, пожелаваме Ви приятен престой в Марина Кейп!

Термална зона

Сауна, Парна баня, Билкова сауна, Хидромасаж

15лв.

Фитнес
Фитнес тренировка

1 посещение/10лв.
7 посещения/50лв.
Месечна карта/70лв.

Скуош

1 час/15лв
7 часа/90лв.

Тенис на маса

1 час/3лв.

Наем на ракета за скуош

2.50лв.

Наем на хилки за тенис на маса

1.50лв.

Масажи
Цяло тяло
Класически

50мин/55лв.

Аромамасаж

50мин/65лв.

Спортен масаж

30мин/45лв.

Тайландски масаж класически стил

60мин/65лв.

Частичен масаж
Класически частичен масаж

30мин/35лв.

Арома частичен масаж

30мин/40лв.

Спортен частичен масаж

20мин/30лв.

Зонотерапия

30мин/30лв.

Антицелулитен частичен масаж

40мин/50лв.

Тайландски масаж на ходилата

50мин/45лв.

Специални предложения
Турска баня

40мин/40лв.

Турска баня

60мин/60лв.

Масаж на четири ръце

50мин/100лв.

Кралски масаж

90мин/100лв.

SPA наслада за двама

50мин/120лв

Fleur`s
Терапии за лице
Хидратираща терапия
Моной де Таити

50 мин /55лв

Благоуханно пътуване до Полинезия за интензивно хидратирана и подхранена
кожа. Концентрати от бяла орхидея и бяла лилия правят кожата кадифена.
Прилага се и изключителна масажна техника с разтапящ се мед от Моной.

Успокояваща флорална порцедура

50 мин /55лв

Еквинокс /равноденствие/– Лотос

Успокояваща флорална терапия за чувствителна и реактивна кожа. Екстрактите
от лотос и агератум успокояват и намаляват зачервяванията.
Почистваща и детоксифицираща процедура

60 мин/50лв

Флорапюр с лавандула
Премахва несъвършенствата и почиства в дълбочина. Екстра-ктите от цвят на
черен кимион и лавандула, каолин и себорегулиращ комплекс осигуряват здрав
вид на кожата.
Просветляваща пилинг процедура с лилиум

50 мин/50лв

Разкрива блясъка, изсветлява и уравновесява естествения цвят на кожата с
помощта на екстракт от лилиум, папаин, дериват на витамин С и млечна
киселина.
Анти ейдж терапия Букет на младостта с безсмъртниче

60 мин/60лв

Безсмъртничето е синоним на младостта. Тази терапия е съчетание от
ефикасност и удоволствие. Прави се масаж на лицето с топли камъни. А
благодарение на ултра ексфолиращия пилинг и лифтинг маската с масло от
безсмъртниче кожата е видимо по-млада.
Луксозна подмладяваща терапия „Златен воал“

75 мин /120лв

Златни пептиди гарантират резултат още от първата процедура. Дълбоките
бръчки са омекотени, фините линии – намалени, кожата е видимо тонизирана.
Екстракт от морска лилия осигурява блясък и сияние на кожата. Фокусът на
терапията е нежен масаж с четки за околоочния контур.
Терапии лице и тяло Воал на Султана

90 мин/145лв

Бягство в страната на приказките от „1001 нощ“ чрез цялостен лифтинг, носещ
изключителна наслада. Традиционните със тавки расул и арган, както и
комплексът от подмладяващи масла в съчетание с роза и жасмин полагат върху
лицето и тялото копринен бляскав воал.
Аромаведик Холистик

120 мин /170лв

Аромаведична Холистична процедура за лице и тяло Премахва напрежението и
балансира тялото и съзнанието. Масаж, вдъхновен от Аюрведа и специално
адаптирана грижа за лице. Терапия с топли камъни Неутрализиране на стреса
чрез древен индиански ритуал. Пълно отпускане от топлината и благоуханния
аромат на пустинно цвете.

Масажи Hei Poa – забулената във вълшебна
екзотика рецепта за красота!
Потопете се в незабравимо ароматно пътуване до Френска Полинезия и острова
на изкушенията Таити...
Добре дошли в Таити! La Ora Na Maeva Tahiti!

Роденото под слънцето на тихоокеанските острови олио Моной е издигнато в
култ от всички, които обожават галещите загорялата кожа слънчеви лъчи и
нежния полъх на морския бриз... Monoi de Tahiti Hei Poa деликатно хидратира,
подхранва и защитава кожата и косата, обгръщайки ги с фин сияен воал. Съдържа
две екзотични съставки: цвете тиарe и полинезийско кокосово масло. Приготвя
се от венчелистчета от най- малко 10 цветя тиаре, които са били накиснати в
литър кокосово масло в продължение на 12 дни. Hei Poa в превод от таитянски
означава "Венец от червени цветя от зелената долина“.

Ексклузивен масаж с Масло от Моной и

60 мин / 95лв.

- Ванилия
- Таману

- Франджипани

- 1000цвята

Масаж

Мароко Cinq mondes

60 мин/90лв.

Кардамон и Канела

Арабски лукс пренасящ ни
в мистиката и вълшебството на Ориента!
Ексфолиращ ритуал в хамам, за блестяща и сияйна кожа. Масаж с течното злато
– маслото от Арган възстановяват и регенерират ,стягат и оформят силуета.
Благоуханни аромати на Евкалипт и Кедър ,Кардамон и Канела

Bioline
Терапии за лице
Bioline Aqva +

60 мин / 65лв

Терапия за хидратация с 3D хиалуронова киселина, хиалуронова киселина с ниско
молекулярно тегло, патч за постепенно освобождаване на вода, и трехалоза.
Кожата става гладка, свежа и хидратирана.

Bioline Vita +

60 мин /65лв

Ревитализираща процедура, възстановява живота в кожата, с екстракт от
теменужки, масло от сладък бадем, масло от пшеничен задородиш, зехтин,
липиди идентчни на на кожните, биологичен колаген
Bioline Details of beauty Phito Staminal + Caviar & Retinol

70 мин/85лв

Професионална процедура със растителни стволви клетки, хайвер, ретинол, боту
пептиди, хиалуронова киселина, комплекс за жизненост на околоочния и
околоустния контур. Изключителна синергия . Намалява и предотвратява
бръчките в областта около очите и устните . Подсилва тъканите на клепачите и
ги прави по-еластични . Подобрява и осветява очния контур, правейки го да
изглежда по-свеж . Прави устните изключително пластични и свежи .
Bioline DE-OX C EVOLUTION

70 мин /105лв

Трите вида витамин С осигуряват максимална концентрация, идеална
поносимост и усвояване в най-голяма степен. В резултат свободните радикали са
неутрализирани, повишава се производството на колаген, кожата се изсветлява и
има антибактериално действие. Двойна защита от оксидация и гликация, които
са основните фактори за преждевременно стареене на кожата. Глобална защита
от външни агенти (UV, IR, стрес, замърсявания, бедни на активни вещества
храни) Технология на липозомно капсулиране като транстпортна система на
активните съставки. Естествена антиоксидантна система вместо синтетични
антиоксидантни формули за защита.. Високо толерантна формула, подходяща и
за най-чувствителните кожи.
Bioline Age Beauty Secret

70 мин /195лв

Лабораториите на Bioline разработиха уникална комбинация от ТРИ АКТИВНИ
СЪСТАВКИ и ТЕХНОЛОГИЯ С ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЙОНИ, която има
способността да работи като МОЗАЕЧНА ТЕХНОЛОГИЯ, за да събуди ЖИЗНЕНИЯ
КОД на 14 гена на младостта на кожата за ТРОЙНО .

Уникален моментален ефект, с продължителност във времето. Успешно замества
инвазивни дерматологични процедури за възстановяване кожата на лицето,
шията и деколтето.
Bioline Lifting Cod

70 мин /195лв

Лифтинг код e козметичната лифтираща програма. Очертава отново линиите и
оформя профила на лицето и шията. Изключителен лифтиращ и филинг
ефект.Има 4 основни действия на : ПОДДЪРЖАНЕ – връщане наекстракти от
антарктически водорасли). БИОРЕВИТАЛИЗИРАНЕ - очертаване на контура,
(активни съставки: хиалуронова киселина и еластинов оптимизатор).
ЗАПЪЛВАНЕ - запълващ ефект (активни съставки: микро сфери на запълващ
полимер и хиалуронова киселина с високо молекулярно тегло). ЛИФТИРАНЕ лифтинг ефект във всички посоки.

Bioline Drain Lipo Active

Проблемни зони

40 мин /50лв

Цяло тяло

60 мин/ 75лв

Интензивна липолиптична процедура, която редуцира най-разпространения
целулит. Ценни масла и растителни екстракти за преживяване на благосъстояние
на всички сетива, справяйки се с целулита, мастните натрупвания и стареенето
на кожата. Съдържа: Редуциращ Комплекс (Regu shape и Regu Slim), какаово
масло, кафе и гуарана. Стимулира дренажа на излишните течности от ортанизма.
Интензивното подхранване и анти-ейдж действие на активните съставки
осигуряват на кожата мекота и еластичност.

Апарати

Йонен детоксикатор

30мин/20лв.
7 процедури/126лв
10 процедури/150лв

Vela Shape

30мин/40лв.
50мин/60лв.
7 процедури 30мин/245лв.
7 процедури 50мин/350лв.
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тел: 0596 / 20 516
еmail: bookings@marinacape.com
www.marinacape.com

