Grèvol
SPA
Font de benestar

IVA inclòs

Tractaments

HIDROTERÀPIA

Durada | Preu

Elimini les tensions
Programa que consisteix en un massatge d’esquena,
que combina intensos moviments amb punts de pressió
específics amb la banyera i el fang, que ens ajuden a
disminuir la tensió muscular.

60 min. ± | 85€
INCLOU:
· Massatge d’esquena – Fang a l’esquena
· Banyera de raigs descontracturants

Cames lleugeres
Combina el massatge de cames amb una dutxa jet i el
fang, permetent descobrir una sensació revitalitzant que
activa la circulació i afavoreix l’eliminació de la cel·lulitis.
A triar entre: anticel·lulític, circulatori o muscular.

60 min. ± | 85€
INCLOU:
· Massatge de cames i peus
· Aplicació de mascareta a les cames
· Dutxa jet

Frutal amb poma verda i canella NOU
Aquest tractament està basat en les propietats de la
poma verda, aportant vitamines i minerals, hidratant i
donant energia per recuperar-la durant l’activitat diària.
Ingredients sense parabens a base de poma verda,
canella, aloe vera i blat de moro.

INCLOU:
· Massatge d’esquena, cames i braços
· Banyera d’hidromassatge
· Dutxa escocesa
· Embolcall de poma verda hidratant

Dolces sensacions
Per als amants del dolç i la xocolata. Hidrata i nodreix la
pell, millora l’humor gràcies a la producció d’endorfines,
estimula els sentits i esculpeix la silueta.

105 min. ± | 135€

60 min. ± | 90€
INCLOU:
· Exfoliació amb massatge corporal de
coco
· Embolcall de xocolata
· Banyera de vainilla

Ritual inspirat en el llibre Petit Princep. El cos experimenta
una sensació de benestar i serenitat. El ritual comença
amb una suau exfoliació seguit d’un massatge a tot el
cos . Finalitza amb un tractament facial sota les estrelles.
Tractament que aporta sensació de Calma i Pau .
“L’essencial és invisible als ulls”.

Pic de gra de fajol NOU

90 min. ± | 175€
INCLOU:
· Ritual de benvinguda
· Suau exfoliació i massatge corporal
· Tractament facial complet Ritual
ecològic reafirmant (inclou kinesio tape)

Pels amants de la natura i la muntanya
Aquest ritual és ideal per tots aquells que vulguin viatjar
a la muntanya i transportar-se a la natura. El tractament
simula la pujada al pic del Gra de Fajol. Tractament
complet on comencem amb un peeling i massatge de
cap , cames i braços simulant la preparació d’aquesta
llarga caminada. A continuació seguim amb un massatge
d’esquena amb un toc de pedres calentes, figurant el
camí de pujada fins arribar a dalt de tot de la cima. Per tal
d’aconseguir la relaxació final després d’aquesta llarga
excursió, conclourem aquest tractament amb la banyera
d’hidromassatge.

120 min. ± | 165€

INCLOU:
· Exfoliació i massatge de peus, cames,
cap, braços i esquena
· Embolcall amb aromes de muntanya
· Dutxa escocesa
· Banyera d’ hidromassatge
· Moxa adhesiva

Tractament especial per a totes aquelles persones que
celebrin anys. Un regal de benestar i relax.

Cames o esquena
25’ 45€
Relaxació general
40’ 70€
Relaxació general
55’ 90€
Esportiu
55’ 95€
Relaxació general amb aromateràpia 70’ 125€
Cranio-facial
25’ 45€
Reflexologia podal
25’ 45€
A quatre mans
40’ 115€
Massatge Nadi Abhyyangam
55’ 100€
(Massatge ayurvedic)
Mastaka & Paga Abhyyangam
55’ 95€
(Massatge de cap i peus, Ayurvédic)
Massatge Saba NOU
40’ 85€
(Massatge suau a base de bosses de tela plenes d’herbes
aromàtiques)
Lomi- Lomi amb oli de coco
40’ 75€
Reafirmant, anticelutític amb
MADEROTERAPIA NOU
40’ 75€
Sota dutxa Vichy
40’ 90€
Especial embarassades
55’ 90€
Rosa Teraphia NOU
55’ 110€
Amb pedres calentes i fredes
55’ 95€
Drenatge limfàtic de cames
55’ 95€
Drenatge limfàtic complert
75’ 125€
Massatge especial nens
20’ 35€
(Xocolata, Pirates, Planetari, Unicorns ...)

Exfoliació Facial
Nutritiu a l’instant NOU
(Amb ampolla flash)

25’
25’

45€
55€

Tractament Flor de neu
(Activador de Joventut / Rejovenidor)
Tractament Purity NOU
Tractament facial especial per homes
Ritual Platinum NOU
(Allisant i blanquejador)
Tractament de vitamina C
Tractament eyes perfection
(Cuidado global contorn d’ulls) NOU
Tractament de nutrició facial
Tractament STOP AGE NOU
(Tractament antiarrugues)
Tractament reafirmant amb
lífting japonès
Ritual ecològic reafirmant NOU
(Inclou kinesio tape)
Neteja de cutis

60’

95€

60’
60’
60’

95€
90€
95€

60’
60’

90€
95€

60’
60’

90€
95€

60’
60’

95€
95€

70’

95€

ESTÈTICA CORPORAL

Massatge amb espelmes
Especial aniversari

25€
30€

MASSATGES

ESTÈTICA FACIAL

El petit princep - D’Antoine de Saint
Tresor de benestar NOU

Dutxa escocesa
Bany de raig programats

60 min. ± | 100€
INCLOU:
· Ritual de benvinguda
· Massatge d’esquena amb espelmes
aromàtiques
· Massatge reflexologia podal equilibrant

Exfoliació Corporal
25’ 45€
Embolcall d’ algues, olis, cacau, poma … 30€
Neteja d’esquena
90€
Manicura o Pedicura
35€
Depilació mitja cama
25€
Depilació cama sencera
35€
Depilació axil·les o ingles
20€
Depilació celles o llavi superior
15€
Acupuntura d’orella NOU
25’ 55 €
(singel o combinat)

IVA inclòs

Rituals de benestar

Durada | Preu

Practica el saludable art de cuidar el cos
Practica el saludable arte de cuidar el cuerpo

