Veselības centrs
Silene
Tel. rezervācijai: +371 62004109, +371 27870037
Epasts: dabasspa@silene.lv

@sileneresortandspa.a

SPA RITUĀLI

Rituāls sākas ar ķermeņa skrubi, un turpinās ar
kermeņa masāžu. Rituāls tiek noslēgts ar ietīšanas
procedūru. letīšanas laikā tiek veikta relaksējoša
sejas vai galvas masāža.

Jūras SPA rituāls ar aļģēm - 120 min/100 €
Anti stresa SPA rituāls - 120 min/90 €
Šokolādes SPA rituāls - 120 min/90 €
Vīrišķīgs Titāna SPA rituāls - 90 min/80 €
Sievišķīgs SPA rituāls - 120 min/90 €
Zemeņu SPA rituāls - 120 min/ 90 €
Greipfrūtu SPA rituāls - 120 min/90 €

KLASISKĀ MASĀŽA AR SKRUBI
Atsvaidzinošs Dzērveņu skrubis
Aromātiskais Lavandas skrubis
Jūras skrubis
Svaiguma Neroli skrubis
Uzmundrinošais Apelsīna skrubis
Spēcinošais Titāna skrubis
Zemeņu skrubis
Greipfrūtu skrubis
'

80 min/ 60 €

EKSPRESS PROCEDŪRA AR
MASĀŽU UN IETĪŠANU
Dzērveņu spirgtums
Antiseptiska un stiprinoša programma ar dzērvenēm.
Lavandas sapnis
Dziļi relaksējoša programma ar lavandu.
Neroli maģija
Mitrinoša un grumbu izlīdzinoša programma ar neroli eļļu, ar
afrodizika mundrumu un spēku.
Apelsīna možums
Pretcelulīta un ķermeņa apjomus mazinoša programma ar
saldo apelsīnu, pašsajūtas un dzīvesprieka uzlabojošu efektu.
Šokolādes laime
Nomierinoša, prātu un ķermeni relaksējoša programma ar ādu
atjaunojošām īpašībām.

80 min/ 65 €

DIENAS SPA WELLNESS DIVĀM PERSONĀM
SPA aktīvās atpūtas zonas apmeklējums: Swim SPA
baseins ar burbuļvannu, sauna, tvaika pirts hammam - 60 min.
Relaksējoša aromamasāža ar ēteriskām eļļām vai
klasiska ķermeņa masāža 2 personām- 60 min.
Halāts, dvielis, čības

120 min/120 € /DIVIEM

Masāža grūtniecēm - 45 min/40 €
Masāža tiek izpildīta pusguļus stāvoklī, lieliski atbrīvo saspringtās
zonas un labi relaksē

(

Masāžas
Ķermeņa kopējā masāža - 60 min/50 €,
90 min/65 € (dažādas eļļas)

Muguras/kāju/sejas un dekoltē zonas - 30 min/35 €
(dažādas eļļas)

Masāža mazina muskuļu saspringumu un sāpes, uzlabo asins
cirkulāciju un vielmaiņu. Palīdz atbrīvoties no dienas gaitās
uzkrātā stresa un nemiera.

Vienas zonas masāža palīdzēs atbrīvoties no saspringuma tieši tajā zonā, kas dienas
gaitās tikusi visvairāk noslogota

Relaksējoša ķermeņa masāža - 60 min/50 €
Masāža lieliski nomierinās ķermeni un prātu, atbrīvos katru
muskuli un uzlabos miegu.

Aromamasāža ar ēteriskām eļļām 60 min/55 € (dažādas eļļas)
Masāža aktivizē organisma dabiskās aizsargspējas. Ēteriskās
eļļas veicina psihoemocionālā stāvokļa normalizēšanos, kas
ļaus panākt ātrāku relaksāciju un nervu sistēmas
atveseļošanos. Elpošanas orgānu sistēma uzņems visas
ārstnieciskās ēteriskās vielas, kas veicinās baktēriju un vīrusu
bojāeju.

Limfodrenāžas masāža - 60 min/50 €
Masāža stimulēs asinsriti un liekā šķidruma izvadi no organisma, kā rezultātā samazināsies
tūska un ķermeņa apkārtmēri.

Pretcelulīta masāža - 60 min/50 €
Masāža uzlabos ādas un zemādas taukaudu stāvokli, padarot gurnus un gūžas muskuļus tvirtākus,
stimulēs asinsriti, veicinās skābekļa iekļūšanu audos un vielmaiņas galaproduktu, toksīnu
izdalīšanos no organisma, kā rezultātā samazināsies ķermeņa aprises.

Karsto akmeņu masāža - 80 min/65 €
Masāža ar karstajiem akmeņiem ļauj panākt ļoti dziļu relaksāciju un piepildīs Jūsu ķermeni ar
silto akmeņu enerģiju un atslābinās nogurušos muskuļus un saspringtās domas, kā arī
atjaunos organisma dabisko bio-līdzsvaru un izvadis negativo enerģiju

DAY SPA SALA
DIVĀM PERSONĀM

Iglu saunas apmeklējums + slotiņas pēršanai
Ekspress skrubēšana ar
bērzu/kaņepju/liepziedu skrubi 2 personām –
20 min.
Atpūta tējas namiņā
Veselības dzēriens un citronu ūdens
Halāts, dvielis, čības

120 min/ 135 € /DIVIEM
(KATRA NĀKAMĀ PERSONA 30 € )

MĀLA UN DŪŅU PROCEDŪRAS
Skrubis ar zilajiem māliem - 30 min/50 €

Detox kopšanas programma ar sapropeļa dūņām 120 min/90 €

Noņem atmirušās ādas šūnas, padarot ādu maigu un gludu.
Māliem piemīt absorbējoša īpašība - tie piesaista toksīnus un
baro gan ādu, gan locītavas un kaulu sistēmu, paātrina audu
atjaunošanās procesus. Zilie māli dezinficē, attīra ādu un tiem
piemīt pretiekaisuma iedarbība.

Programmā ietilpst skrubis ar jūras sāli, dūņu ekstraktu un eļļām,
ietīšanas procedūra ar dūņām (zilajām vai zaļajām), masāža ar
vīnogu kauliņu eļļu un dūņu ekstraktu. Dūņas aiztur novecošanās
procesus, attīra organismu no brīvajiem radikāļiem u.c.

Detox ietīšanas programma ar zilajiem māliem 120 min/90 €

Liftinga kopšanas programma ar sapropeļa dūņām
- 120 min/90 €

Programmā ietilpst skrubis ar jūras sāli un masāžu, ietīšanas procedūra
ar zilajiem māliem un sejas masāžu. Lieliska atpūta kermeņa labsajūtas
uzlabošanai un ķermeņa apjoma samazināšanai.

Programmā ietilpst skrubis ar jūras sāli, dūņu ekstraktu un
ēteriskām eļļām. maska ar dūņām (zilajām vai zaļajām) (ķermeni
apklāj ar papīra dvieļiem) masāža ar vīnogu kauliņu eļļu un dūņu
ekstraktu, Dūņas aiztur novecošanās procesus, attīra organismu no
brīvajiem radikāļiem u.c.

AKTĪVĀS SPA ATPŪTAS
ZONAS APMEKLĒŠANA
(BASEINS UN SAUNAS)
1 stunda pieaugušajiem - 24€,
2 stundas - 45€,
1 stunda bērniem - 12€,
2 stundas - 24€
Bērniem līdz 15 gadu vecumam aktīvās
SPA zonas apmeklējums tikai vecāku
pavadībā

JAPĀNAS PIRTS KUBLA

IGLU SAUNA

ĀRA BASEINS

2 stundas - 60€
(Līdz 8 pers.)

2 stundas - 60€
(Līdz 6 pers.)

1 stunda pieaugušajiem - 10€,
1 stunda bērniem - 5€,
Bērniem līdz 15 gadu vecumam aktīvās
SPA zonas apmeklējums tikai vecāku
pavadībā

APARĀTPAKALPOJUMI:

LIMFODRENĀŽAS
ZĀBAKI
20 min/ 12.00 €

ENDOSPHERES THERAPHY
PROBLEMĀTISKAJĀM
ZONĀM
40 min/50.00 €

SPA ETIĶETE
Iepriekšēja rezervācija tiek apstiprināta tikai pēc veiktas
priekšapmaksas pilnā apmērā.
Pakalpojumi ir garantēti tikai tādā gadījumā, ja ir iepriekš veikta
rezervācija un saņemts apstiprinājums.
Lūdzam ierasties Spa centrā vismaz 10 minūtes pirms procedūras
sākuma, lai paspētu pārģērbties un aizpildīt anketu par Jūsu veselības
stāvokli.
Bērni, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, drīkst atrasties SPA teritorijā
tikai vecāku klātbūtnē. Pirms apmeklējuma lūgsim aizpilīt anketu,
kurā aptiprināsiet, ka Jūs piekrītat, ka bērnam tiks veiktas procedūras;
un/vai tiks apmeklēta Spa zona, kurā iekļauts baseins.
Nesavlaicīgas atcelšanas gadījumā, vadībai ir tiesības piemērot soda
naudu 100% apmērā no rezervētās procedūru vērtības vai tās tiks
iekļautas Jūsu rēķinā.
Smēķēšana un alkohola lietošana spa zonā, ir stingri aizliegta.
Nokavējot procedūras sākumu, tās kopējais veikšanas laiks tiks
saīsināts.
Lūdzam laicīgi informēt SPA personālu par Jūsu veselības stāvokli un
vēlmēm.
Viesus ar augstu asinsspiedienu, sirds kaitēm, citām medicīniska
rakstura problēmām kā arī grūtniecēm, lūgums, pirms piesakoties Spa
procedūrām, konsultēties ar savu ārstu.

Gaidīsim Jūs ciemos!

