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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.
 
 

SPA RITUĀLI

Anti- celulīta rituāls ar aļģēm/ dūņām/ māliem - 120 min/100€
Anti- stresa SPA rituāls - 120 min/100 € 
Vīrišķīgs Titāna SPA rituāls - 90 min/90 €
Sievišķīgs SPA rituāls - 120 min/100 €



DIENAS SPA WELLNESS DIVĀM PERSONĀM 

120 min/140 € /DIVIEM

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
 



SEJAS KOPŠANAS PROCEDŪRAS
AR ITĀĻU KOSMĒTIKU

Natura Olive programma- 60 min/50€

Action pretnovecošanas programma- 75min/55€

Antioksidantu un pretnovecošanas iedarbība, kas spēj garantēt tūlītēju
;ādas barošanu un labsajūtu. Procedūrā ietilpst- attīrīšana, pīlings, sejas
un dekoltē zonas masāža, nostiprināšana ar liquid gold, mitrināšana un
barošana ar serumu un krēmu.

Skaistumkopšanas programma, kuras mērķis ir novērst un palēnināt ādas
dabisko novecošanas procesu. Procedūra ietver sejas un dekoltē zonas
tīrīšanu, masāžu, masku. Procedūrā ietilpst- attīrīšana, pīlings, sejas un
dekoltē zonas masāža, 100% viskoza naturāla anti-age maska, mitrināšana
un barošana ar serumu un krēmu.

 



PROCEDŪRAS AR APARĀTIEM 

Endosfēras terapija- 40 min/50€

SoftRay lāzera biovitarizācija sejai- 3o min/40€

Limfodrenāžas zābaki- 20 min/15€

EOS ir pasaulē pirmā zinātniski pierādītā un klīniski pārbaudītā neinvazīvā procedūra,
kas maigi, bet efektīvi vienlaikus atrisina vairākas problēmas ar ķermeni. Ar ierīces
palīdzību tiek palielināta asinsrite un limfas plūsma, tā stimulē kolagēna un elastīna
ražošanu, paātrina vielmaiņas procesus, noņem stagnāciju un toksīnus.

Sniedz rezultātus jau pēc pirmās procedūras: āda kļūst gluda, elastīga un svaiga. Absolūti
nesāpīga procedūra, procedūra sniedz baudu un patīkamas sajūtas, nav nepieciešams
rehabilitācijas periods, pēc procedūras seja izskatās vesela un atpūtusies. Uzlabojuma
efekts pēc procedūras palielinās 24 stundu laikā. Lāzera biorevitalizācijas procedūru
kurss ar iedarbības datumu vismaz 6 mēneši. 

Masāža ar mainīgu gaisa spiedienu, kā rezultātā uzlabojas asinsrite un limfas plūsma. Šī
procedūra palīdz ārstēt celulītu, novērst dažādas izcelsmes tūskas, likvidēt venozās
atteces traucējumus. Ļoti efektīva procedūra pie "smagu" un pietūkušu kāju problēmas.



SKĀBEKĻA TERAPIJAS OXYGET PROCEDŪRAS SEJAI 

Silenes Veselības centrs piedāvā Noras Bodes vadošo skābekļa terapijas
skaistumkopšanas aparātu OXYJET un sejas atjaunošanas procedūras, kas var bez
sāpēm un bez blakusparādībām ar skābekļa terapiju atjaunot un uzklāt aktīvo vielu
koncentrātus, kas īpaši izstrādāti, lai atbilstu individuālajām ādas prasībām, un ar
impulsa skābekļa spiediena palīdzību dziļi “iešauti” ādā – bez adatas, maigi, efektīvi
un droši!

 
PROCEDŪRAS ILGUMS UN CENAS: 
- OXY jet Skin Volume Oxygen Boost+ mitrināšana+CRYO2 liftinga efekts: 90 min – 50,00
EUR
- OXY jet Age Control: 60 min – 40,00 EUR, 90 min – 50,00 EUR
- OXY jet Even Skin Intact Light Skin: 60 min – 35,00 EUR
- OXY jet Plumping Lip Optimizer Oxygen (procedūra lūpām): 30 min – 25,00 EUR
- OXY jet Eye Contour Lift Oxygen (procedūra ādai ap acīm): 30 min – 25,00 EUR
- OXY jet sejas masāža: 30 min – 25,00 EUR



DIENAS SPA DIVĀM PERSONĀM 
AR ITĀĻU KOSMĒTIKU

120 min/100 € /DIVIEM

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 1 personai- 60 min.
 

Sejas kopšanas procedūra 1 personai pēc izvēles- 60 min.
 

Otrai personai sejas kopšanas procedūra pēc izvēles
 

Halāts, dvielis, čības
 
 
 



Masāža grūtniecēm - 55 min/50 €
 

Masāža tiek izpildīta pusguļus stāvoklī, lieliski atbrīvo saspringtās
zonas un labi relaksē

 



Masāžas
Ķermeņa kopējā masāža - 60 min/60
€, 90 min/75 € (dažādas eļļas)

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

Aromamasāža ar ēteriskām eļļām -
60 min/65 € (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.

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

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

Dziļo audu masāža - 60 min/75 €

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.

 
 
(
 

Relaksējoša ķermeņa masāža - 60 min/60 €

Masāža lieliski nomierinās ķermeni un prātu, atbrīvos katru
muskuli un uzlabos miegu.

Limfodrenāžas masāža - 60 min/60 €

Masāža stimulēs asinsriti un liekā šķidruma izvadi no organisma, kā rezultātā samazināsies
tūska un ķermeņa apkārtmēri.

Karsto akmeņu masāža - 80 min/75 €
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



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 
AR EGĻU ZARIEM

2 stundas - 75€ 
(Līdz 6 pers.)

2 stundas - 70€ 
(Līdz 6 pers.) 

 
 

IGLU SAUNA

1 stunda pieaugušajiem - 10€,
1 stunda bērniem - 5€, 

Bērniem līdz 15 gadu vecumam aktīvās
SPA zonas apmeklējums tikai vecāku

pavadībā
 

ĀRA BASEINS



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!

SPA ETIĶETE


