
 

                                                                           

 
 

 

Youth Perfection    

Cranberry - Tratament corporal anti aging/ antioxidant cu merişoare 

      50 min  Gomaj şi împachetare  

      50 min  Masaj cu uleiuri preţioase dintr-o lumânare 

      Ceai merişoare 

2 h    295 Lei 

 

 

Spa Bliss 

 Tratament corporal ultra hidratant 

       15 min  Hidromasaj cu uleiuri esenţiale  

       20 min  Gomaj Oriental 

       50 min  Masaj cu unt de shea 

2 h    250 Lei  

 

New Balance  

       20 min   Hidromasaj cu uleiuri esenţiale 

     50 min   Masaj cu pietre vulcanice 

     45 min  Tratament facial hidratant Thalgo   

     Ceai ghimbir 

2 h, 30min    310 Lei 

      

 

Only for Him 

        20 min  Gomaj Oriental 

      15 min  Duş masaj Vichy 

      50 min  Masaj Intensiv revigorant 

2 h    250 Lei

 

Mother to Be! Pentru viitoarele mamici                                                                                                                                                                                                                          

       (masaj de relaxare, masaj scalp şi cervical, minitratament facial hidratant)    

       *recomandam doar în trimestrul al doilea de sarcina  

80 min     205 Lei 

 

 

 



 

                                                                           

 
 

Signature Thalgo Rituals - Arta relaxarii inspirata de cele 5 oceane     

 

Merveille Arctique                                                                                         110 min    290 Lei 
Descoperiţi o minune a oceanului arctic, un ingredient activ polar – algele boreale. 

Inspirat din minunile Oceanului Arctic şi din cultura tratamentelor Scandinave, acest ritual 

combină căldura relaxantă a masajului profund, deep tissue, cu răcoarea învioratoare a 

bilelor albastre pentru o decontracturare totală a tensiunii musculare şi o senzaţie pură de 

libertate. 

 

NOU ! Joyeux Atlantic                                                                                   110 min    290 Lei  

Ritual energizant ce poartă cu sine vibraţia cristalelor mării. 

Extractul de olivină, scrub-ul cu nisip roz şi uleiul parfumat sunt vedetele acestui ritual- 

călătorie inspirat de plajele Atlanticului şi fac din acesta un adevărat remediu pentru 

redobândirea echilibrului şi energiei vitale. 

 

Prodige des Océans – tratament premium                                                110 min    450 Lei                                

Un adevărat răsfăţ al simţurilor: un ritual pentru faţă şi corp  
Acest ritual-tratament este o invitaţie să experimentaţi relaxarea deplină şi frumuseţea 

întregului corp. Protocolul îmbină mai multe tehnici de masaj, una dintre ele inspirată de 

Kobido, o metodă tradiţională japoneză de lifting, cu trei faze de relaxare, stimulare şi drenaj, 

denumită şi “calea străveche a frumuseţii”. Produsele sunt adevărate “esenţe ale tinereţii” şi 

folosesc proprietăţile regeneratoare ale nutrienţilor marini pentru activarea proteinelor-cheie 

cu rol în menţinerea aspectului tânăr al pielii iar rezultatul este uimitor şi  vizibil. 

 

Miraje Signature Rituals and Massages 

NOU! Secretele Arganului                                                                               80 min    215 Lei 
O evadare în inima Marocului, acest ritual de frumuseţe in trei pasi, combină argila 

remineralizantă cu untul de argan pentru a oferi pielii un aspect mătăsos şi un parfum delicat 

cu note orientale subtile.  

 

NOU! Gradinile Majorelle                                                                                80 min    220 Lei 
Tratament semnătură cu rol reparator, hrănitor şi restructurant inspirat de fascinantele grădini 

marocane, parcurge etapele unei adevărate călătorii a cunoaşterii tradiţiilor orientale. 

Masaj Mirajul Orientului                                                                                  50 min    150 Lei 
Untul de shea  este un ingredient natural de excepţie în lupta împotriva îmbătrânirii şi 

deteriorării pielii,  recunoscut  pentru proprietaţile sale  de regenerare şi restructurare a pielii la 

nivel celular. Masajul elimină tensiunea musculară  şi  lasă pielea hidratată şi catifelată. 

 

 

 

 



 

                                                                           

 
 

Ritual  Parfumul Deşertului                                                                              80 min    190 Lei 
Din creştet până în tălpi acest masaj readuce echilibrul şi încântă simţurile.  

Uleiul de Argan parfumat cu note florale, fructate, note dominante de mosc, iasomie, 

trandafir, ylang ylang sau neroli  este elementul preţios al acestui ritual.

Masaj colono-abdominal                                                                               20 min     70 Lei 

Masaj Intuitiv                                                                                                    50 min    140 Lei 

NOU! Masaj Thai Fusion                                                                                   80 min    190 Lei 
Masaj ce combină elemente de streching cu masaj deeptissue şi presoterapie pentru a 

restabili echilibrul între relaxarea profundă şi detensionarea musculaturii. 

NOU!

NOU!

 

NOU!   Ceremonial Turcesc                                                                            70 min    170 Lei 
Un adevărat răsfaţ inspirat din secretele hammamului, gomajul cu săpunul negru şi mănuşa 

kassa , urmat de masaj în nor de spumă de săpun şi ploaia caldă a duşului Vichy purifcă , 

revitalizează şi lasă pielea catifelată si netedă.

 

Gomaj Oriental                                                                                                 20 min     95 Lei 
Gomaj corporal cu sare de alaun, miere, laptişor de matcă  şi ulei  parfumat cu floare de 

portocal, un masaj blând ce îndepărtează  celulele moarte la nivelul epidermei si stimuleaza 

regenerarea celulara. 

Mirage Peeling Dulce şi Amar (peeling cu zahăr brun şi cafea)                     20 min     93 Lei 

Mirage Shea Stralucire                                                                                    50 min    128 Lei 
(scrub cu săruri marine şi împachetare cu unt de Shea)                                         

 

 

 

 

 



 

                                                                           

 
 

Mirage Honey Peeling                                                                                    50 min     128 Lei 
ă

Mirage Exotic Lux Massage                                                                            50 min     176 Lei 
(masaj corporal cu unt de mango, masaj facial, masaj scalp şi mască păr cu unt de cocos) 

Chocolate Temptation                                                                                    50 min     137 Lei 

(scrub corporal cu cacao, masaj şi împachetare cu ciocolată) 

BODY SCULPT  CELLUlite                                                                                  

Noul concept de remodelare şi slăbire cu Body Pulp – o metodă patentată ce luptă împotriva 

celulitei cu o eficienţa vizibilă de la prima sedinţă. Netezire, fermitate, antifibroza, remodelare 

sunt rezultate ce dezvaluie în numai trei paşi, adevărata frumuseţe a corpului. 

Manevre de drenaj limfatic urmate de aplicarea bandajelor cu efect răcoritor compun acest 

tratament inovator  ce combate eficient senzaţia de picioare grele, umflate şi retenţia la apa. 

ă

ă 

Terapia Tecar este cea mai recentă şi inovativă tehnologie cu o înaltă eficacitate terapeutică 

care a revoluţionat abordarea recuperării şi vindecării, cu rezultate spectaculoase asupra 

corpului uman. Concepută sub forma unui dispozitiv pentru diatermie, această terapie 

foloseşte metoda capacitivă şi rezistivă de transfer de energie pentru tratamentul patologiilor 

sistemului musculo-scheletal. 
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Mirage Facial Perfect Equilibrium – micro-dermo-abraziune                                  50 min      230 Lei 

Facial Skin Revolution – tratament clasic de curăţare  * cu extracţii                    50 min      203 Lei 

Mirage Facial Deep Regeneration -  ultrasound peeling                                        50 min      274 Lei 

Superb Equilibrium – tratament antirid Gerovital (3 şedinţe )                    50 min/şedinţa     546 Lei 

Oxygenera – tratament inovator antirid                                                                   80 min      359 Lei 

Oxygen hiperbaric                                                                                                       50 min      299 Lei 

Radiofrecvenţa   hexapolară                                                                                     50 min      279 Lei 

 

Hydra Source Marine                                                                                     50 min     220 Lei 
Acest tratament de hidratare intensivă este soluţia perfectă pentru a infuza celulele cu un 

complex bogat în elemente marine care stimulează refacerea nivelului optim  de hidratare al 

pielii. Tenul arată mai luminos, mai radiant. 

Acid Hyaluronic                                                                                              80 min     310 Lei 
Tratament bogat în acid hyaluronic ce vizează cauzele care stau la baza apariţiei ridurilor. 

Tenul este refăcut instant, ridurile şi liniile fine sunt „ împinse” din interior, pielea este hidratată si 

catifelată. Ideal pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35-45 de ani , recomandat ridurilor 

de gradul II. 

Sillicium Marine – lifting si redefinire                                                                80 min     330 Lei 
Potrivit pentru persoanele cu ten matur în căutarea unui tratament ultra-concentrat, intensiv, 

pentru un contur mai ferm al feţei si gâtului şi un aspect vizibil mai tânăr, acest tratament 

tonifică pielea , îi oferă elasticitate si umple în acelaşi timp ridurile adânci. Un singur tratament 

şterge 5 ani de pe chip. Aspectul feţei va fi radiant, tenul se prezintă mai ferm iar ridurile mai 

puţin pronunţate.  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           

 
 

Prodige des Océans – tratament premium                                                        55 min     309 Lei 

Inteligenţă Marină Regenerativă - născută din inima oceanelor 

Tratament inovator de regenerare celulară pentru perfecţiune absolută ce infuzează pielea 

cu 61 de nutrienţi marini, esenţiali pentru capacitatea pielii de a se regenera. 

Efectele acestor extracte marine sunt vizibile şi de durată: reînnoirea epidermei, diminuarea 

pigmentării cutanate, amplificarea luminozităţii tenului şi încetinirea procesului de îmbătrânire. 

Linia Prodiges des Oceans se adresează femeilor de toate vârstele şi cu orice tip de ten.  

 

NOU! Lumière Marine                                                                                     50 min     290 Lei 

Un tratament inovator în corectarea petelor pigmentare, albirea şi uniformizarea tenului care  

actionează ca un scut împotriva stresului oxidativ şi luptă în refacerea tenurilor terne şi lipsite 

de vitalitate,  dezvăluind adevarata frumuseţe a tenului.  *Recomandat şi  în cure de 3 şedinţe 
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