
AQVATONIC BALNEO SPA este deschis zilnic între 8:00 - 20:00. Saunele din zona 
Wellness sunt preîncălzite între 9:30-11:30 / 17:00-20:00 sau la cerere.

Pentru informații suplimentare sau programări, vă rugăm să apelați din cameră 
interiorul 1510 pentru Recepție SPA sau interiorul 0 pentru Recepție Hotel.

H O T E L  S T E A U A  D E  M A R E

TERAPII SPA



Masaj amplu, profund, cu presiune ușoară spre medie, care impreună cu aroma 
uleiului și atingerile experte ale terapeuților, vă ajută să evadați din stresul cotidian.

SENZORIAL RELAXING MASSAGE 70LEI / 25 min

120 LEI / 50 min

90LEI / 25 min

165 LEI / 50 min

Este una dintre cele mai eficiente terapii pentru tratarea durerilor de spate, cervicală 
sau articulații. Deep Tissue lucrează pe țesuturile moi ale organismului, precum mușchi, 
tendoane și ligamente, vă poate ajuta corpul să devină suplu, flexibil și energic.

DEEP TISSUE MASSAGE

Masajul anticelulitic are rolul de a remodela aspectul țesutului adipos și de a îndepărta 
celulita într-o proporție cât mai mare, acționând asupra zonelor afectate (picioare, fese, 
brate sau abdomen). Principalul beneficiu al masajului anticelulitic constă în 
îmbunătățirea circulației sangvine care determină intensificarea arderilor de grăsimi.

MASAJ ANTICELULITIC
90LEI / 25 min

165 LEI / 50 min

Masarea blândă și ritmică realizată cu abilitate, cu efecte de eliminare a edemelor 
de cauză limfatică, determină rezultate spectaculoase în ameliorarea tulburărilor 
circulatorii, durerilor acute și cronic.

DRENAJ LIMFATIC 90LEI / 25 min

165 LEI / 50 min

Masaj decontracturant al spatelui, umerilor și gâtului, potrivit persoanelor care petrec 
mult timp la birou.

HEAD AND BACK RELIEF 70LEI / 25 min

120 LEI / 50 min

120 LEI / 50 min
Tehnica de masaj cu bețe de bambus constă in îmbinarea fricțiunilor ușoare cu 
manevre de rotire - alunecare realizate din încheietura mâinii. Terapeutul realizează și 
mișcări de presiune care relaxează mușchii și tonifică țesuturile pielii. Prin mișcările 
rulate, suprafața este drenată, iar toxinele sunt eliminate.

MASAJ BALINEZ CU BETE DE BAMBUS

120 LEI / 50 minMasajul antistres echilibrează sistemul nervos prin stimulare sau detensionare, previne 
și elimină oboseala și stresul, atenuează durerile și crampele musculare, ajută la 
eliminarea toxinelor din organism, menține corpul sănătos și viguros.

MASAJ ANTISTRES

MASAJE



Masaj corporal energic, efectuat prin mișcări rapide. Este o terapie decontracturantă ce 
crește tonusul muscular și îmbunătățește circulatia periferică.

INVIGORATING MASSAGE 
120 LEI / 50 min

Masajul cu pietre vulcanice are rolul de a echilibra cele șapte chakre prin aplicarea rocilor calde 
în punctele specifice și masarea cu ajutorul unor tehnici speciale de masaj profund.

HOT STONES MASSAGE
145 LEI / 50 min

Presiunea și masajul specific zonelor reflexogene, reduc stresul și stimulează circulația sângelui. 
Se obține eliminarea reziduurilor nocive și alimentarea cu substanțe energetice și de regenerare.

REFLEXOTERAPIE
65 LEI / 25 min

Conferă tenului un plus de hidratare, vitalitate și strălucire. Tratamentul constă în curățare 
ușoară, scrub cu cristale marine - universal, mască și cremă.

TRATAMENT PROFESIONAL HIDRATARE & LUMINOZITATE
SOURCE MARINE by THALGO 165LEI / 50 min

Oferă triplă corecție a ridurilor, formule concentrate cu 3 Acizi Hialuronici, Mase moleculare 
diferite & Pro-collagen Marin. Masajul este unul specific “rid cu rid” efectuat cu Roller Boosters 
Trio, netezesc intantaneu tenul.

TRATAMENT PROFESIONAL ANTIRID HYALU-PROCOLLAGENE by THALGO
270LEI / 50 min

Detoxifiere, energie, revitalizare, antipoluare, nutritiv. Prima gamă antirid cu Spirulină 
energizantă și săruri de Magneziu Marin, care combate primele riduri. Dupa primul tratament 
tenul ramâne intins, ferm și detoxifiat. Eficacitate dovedită clinic.

TRATAMENT PROFESIONAL ANTIRID SPIRULINE BOOST by THALGO
250LEI / 50 min

Tratamentul ThalgoMen satisface cele mai pretențioase gusturi în materie de cosmetică 
masculină. Cu un parfum delicat și masculin, având la bază Seve Bleu des Ocèan, produsele 
premium Thalgo Men pentru hidratare, antirid, atenuarea strălucirii sau anti-cearcăn vor aduce 
mereu plusul de fermitate, tonus, luminozitate, relaxare și tinerețe.

THALGOMEN - TRATAMENT HIDRATANT ANTIRID by THALGO

200LEI / 50 min

Masajul terapeutic stimulează procesele de vindecare și îmbunătățește capacitatea funcțională și 
motorie a organismului, înlesnind recuperarea in caz de: contracturi și întinderi, dureri ale 
spatelui, afecțiuni reumatismale, mobilitate redusă a articulațiilor, dureri de cap și oboseală.

MASAJ TERAPEUTIC
65 LEI / 25 min

TRATAMENTE FACIALE



TRATAMENTE CORPORALE

Previne îmbătrânirea prematura a tenului și hrăneste colagenul natural al pielii. 
Tratamentul constă intr-o exfoliere usoara a tenului, urmată de aplicarea serului perfect 
anti-age cu o imediată acțiune de lifting, a măstii și a cremei lift-expert ajutând la 
reducerea ridurilor și regăsirii luminozitătii naturale.

TRATAMENT FACIAL GEROVITAL H3 EQUILIBRIUM
159LEI / 50 min

Purificare, detoxifiere si curățare a tenului. Tratamentul constă in demachiere, gomaj cu 
cristale roz și nucă de argan, aplicarea măstii cu miere, rhassoul și ulei de argan, masaj cu 
ulei de shea si aplicarea cremei bio.

RITUAL DE PURIFIERE SI FRUMUSETE ORIENTALA
179LEI / 50 min

Terapie 3 in 1 - lifting, hidratare și antioxidare. Efect intens antioxidant, hidratant, 
anti-iritant, reparator și de lifting. Tratamentul constă in aplicarea unui exfoliant, a serului 
cu aur ce va acționa ca un concentrat de lux pe piele, masca activă și crema vor atenua 
ridurile și cutele de expresie conferind tenului strălucire și vitalitate.

TRATAMENT CU AUR COLLOIDAL

249LEI / 50 min

Este un tratament corporal exotic, hidratant, ce ajută la drenarea lichidelor în exces. Bogat 
în vitamina E, permite o importantă acțiune anti-îmbătrânire și fermitate. Tratamentul 
constă într-o exfoliere a întregului corp, urmată de masaj de relaxare cu o durată de 50 de 
minute, ce vă vor detensiona și vă vor transpune într-o atmosferă exotică.

PAPAYA & COCOS

190LEI / 75 min

Tratament corporal puternic energizant, pe bază de scorțișoară și ghimbir, ce stimulează 
circulația și oferă o piele mai proaspătă revitalizată. Scrub-ul va îndepărta celulele moarte 
de pe suprafața pielii, va stimula circulația sangvină, iar masajul decontracturant al 
întregului corp va avea rolul de a energiza și reda tonusul muscular.

SCORTISOARA & GHIMBIR

Lăsați-vă răsfățat atât trupul cât și simțurile prin învăluirea întregului corp într-un mousse 
cald, fin de ciocolată. Este o terapie care ajută la eliminrea grăsimii în exces, datorită 
Theobrominei și algelor marine, prin termosudație.

HOT CHOCOLATE DELIGHT

190LEI / 75 min

240LEI / 75min



Este un ritual care se bazează pe armonia simțurilor, a liniștii și a relaxării, un amestec de uleiuri 
esențiale și metale prețioase, care vă vor transfera într-o lume absolut calmă, echilibrând energia 
pozitivă a corpului și a minții. Având  proprietăți antioxidante (anti-aging), aurul ajută la transportarea 
moleculelor de oxigen direct in piele, revitalizând pielea, stimulează circulația  limfatică și drenarea 
sângelui. Astfel, procesul de îmbătrânire  al pielii este încetinit, iar pielea devine mai strălucitoare prin 
faptul că toxinele sunt mai bine eliminate.

GOLDEN CORPS

Ce mod mai bun poate fi pentru a simți beneficiile algelor marine decât printr-un tratament ce 
vizează topirea grăsimilor și tonifierea pielii? Pentru exfoliere se utilizează un peeling ce conține 
sâmburi de migdale și alge, urmând aplicarea pe zonele cu probleme (coapse, fese, abdomen, brațe) a 
serului " lonisvelte" împreună cu gelul "Alques Marines" și crema "Celluladresage", pentru combatarea 
celulitei, cu ajutorul cărora se va efectua un masaj anticelulitic pe zonele vizate. După activarea 
cremelor sub termocuvertă și în interiorul foliei de împachetare, urmează aplicarea cremei 
"Celluladresage" cu rol drenant.

MARINE THERAPY

215LEI / 75 min

240LEI / 75 min

Tratament de rejuvenare globală și hidratare intensă. Pătrundeți în universul excepțional cu ritualul 
luxuriant Prodige des Océans. Fiecare produs conține un booster concentrat pentru menținerea 
tinereții pielii, compus din peste 60 de nutrienți de origine marină pentru a îmbunătăți fermitatea, 
gradul de hidratare, aspectul pielii sau pentru a reduce petele și ridurile fine.

PRODIGE DES OCEANS by THALGO 

350LEI / 120 min

Include imersie cu extract de olivina, gomaj cu nisip roz și masaj cu cristale de stâncă. Masajul Joyaux 
Atlantique patentat Thalgo, este realizat cu cristale minerale marine din rocă vulcanică, îmbinând 
tehnici de energizare cu arome exotice.

RITUAL ENERGIZANT JOYAUX ATLANTIQUE by THALGO 
300LEI / 120 min

Include hidromasaj cu cristale eferveșcente, scrub cu fulgi de sare și masaj cu ulei Datorită 
bogăției în Acid Guluronic (component al Acidului Hialuronic), Calciu, Iod și alte Oligominerale 
Marine cu mare afinitate cutanată, THALGO selecționează un crio-extract de Alge Boreale pe 
care îl concentrează în inima formulelor cosmetice Merveille Arctique.

RITUAL REVITALIZANT MERVEILLE ARCTIQUE by THALGO 

200LEI / 90 min

Include hidromasaj cu pastile efervescente, scrub și masaj cu saci cu nisip cald. Ca o excursie la 
capătul lumii, bucură-te de beneficiile Algue des Lagons și bucură-te de parfumul dulce de Monoi, 
pentru un moment de relaxare inegalabila.

RITUAL SUBLIM ILES PACIFIQUES by THALGO 
200LEI / 90 min



H O T E L  S T E A U A  D E  M A R E

www.aqvatonic.ro


