
 

 

 

Fahéjas Delight, a Kelet Varázsa GERMAINE DE CAPUCCINI ® 

 

Antioxidánsokban és E vitaminban gazdag masszázs, mely ideális a fáradt bőr kezelésére, védi 

és regenerálja azt. A masszázs során az egzotikus fahéj fűszer tonizáló és összehúzó hatását 

használjuk ki, mely így erősíti a szöveteket. Vérpezsdítő, nyirokkeringést stimuláló, így 

visszaállítja a test ideális hőmérsékletét. 

 

Időtartam 25p: 7 800 HUF Időtartam 55p: 12 000 HUF 

 

 

Paradise Masszázs GERMAINE DE CAPUCCINI ® 

 

A masszázsrituálét Pindákkal végezzük, melyek kis, rizzsel és gyógynövényekkel töltött 

zsákocskák. A testmasszázs stimulálja, nyújtja és ellazítja az izmokat. 

Tápláló, antioxidáns és anti-aging hatású olajjal végezzük a kezelést, és egy - a vendég által 

választott - eszenciával. (Relaxáló, hidratáló, vitalizáló, aktivizáló) 

 

Időtartam 55p: 14 500 HUF 

 

 

Forró Gyertyaolajos Masszázs GERMAINE DE CAPUCCINI ® 

 

Ezt a nyugtató, pihentető masszázst természetes, meleg gyertyaolajjal végezzük, mely 

jótékonyan hat az idegrendszerre, megnyugtatja a szellemet és a lelket. A rozmaring, napraforgó 

és mandulaolajban gazdag masszázs különleges, meghitt élményt nyújt. 

Különböző aromagyertyák közül választhat: frissítő citrus, ápoló olíva vagy nyugtató 

levendula. 

 

Időtartam 25p: 7 800 HUF Időtartam 55p: 12 000 HUF 

 

 

Energizáló Testradír GERMAINE DE CAPUCCINI ® 

 

A kezelés bambusz kivonatot tartalmazó testradírral kezdődik, mely egyenletessé teszi a bőr 

textúráját. A testradír szemcsés szerkezete masszírozás közben olajjá alakul, amely nagyon 

kellemes és könnyed masszázst tesz lehetővé. 

A bambusz, az oliva, a narancs és argán kivonat segítségével végzett kezelés hatására testében 

helyreáll az energia áramlás. 

 

Időtartam 25p: 7 800 HUF Időtartam 40p: 10 800 HUF 



 

 

 

 

 

 

Toning Tea Masszázs GERMAINE DE CAPUCCINI ® 

 

Kellemes méz állagú fekete/zöld tea gél nektárt használunk, mely masszázs közben átalakul 

kellemes masszázsolajjá. A kívánt hatástól függően választhatja Vendégünk a fekete vagy zöld 

tea kivonatot tartalmazó kezelést. 

A fekete tea csökkenti a fáradtságot, gazdag antioxidánsokban, ásványi anyagokban. 

A zöld tea gyulladáscsökkentő hatással bír, védi a bőrt az öregedéstől. 

 

Időtartam 25p: 7 800 HUF Időtartam 55p: 12 000 HUF 

 
 

Kényeztető Arany Pakolás GERMAINE DE CAPUCCINI ® 

 

Arany algából kivont „tengeri arany” -nyal (Laminaria Ochroleuca), végzett revitalizáló 

kezelés, mely puhává és élettel telivé varázsolja a bőrt. A pakolás során valóságos arany 

fátyolba borítjuk a testét, így igazán kényezetető ápolásban lesz része. 

 

Időtartam 25p: 7 800 HUF 

 
 

Arany Nektár Masszázs GERMAINE DE CAPUCCINI ® 

 

A nap ereje, az arany, és az „aranyalga” egyesülnek ebben a termékben. Különleges arany 

algából kivont tápláló hatóanyagokkal gazdagítjuk a bőrt, mely lassítja az öregedési 

folyamatokat. Valódi luxus élményt nyújt ez a kezelés, hiszen a masszázs alany testét talpig 

aranyba borítjuk 

 

Időtartam 25p: 7 800 HUF Időtartam 55p: 12 800 HUF 

 
 

Arany Nektár Masszázs + Pakolás (arc és dekoltázs masszázs) GERMAINE DE 

CAPUCCINI ® 

 
 

Időtartam 80p: 15 500 HUF 
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