Grèvol
SPA
Font de benestar

Tractaments

Rituals de benestar
Programa que consisteix en un massatge d’esquena que combina
intensos moviments amb punts de pressió específics amb la
banyera i el parafang ens ajuden a disminuir la tensió muscular.

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

Vinoterapia NOU
Basat en les propietats del raïm, és un tresor pel benestar.
Contraresta els efectes negatius del envelliment cel·lular gràcies al
poder antioxidant i rejovenidor, té un poder relaxant que permet
alliberar tensions musculars, al mateix temps que aconseguim
una agradable sensació de benestar.

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.

Intensa calma amb la lavanda
Combina amb harmonia les propietats del massatge tradicional
amb suaus pressions de les pindes d’herbes, fent d’aquest
tractament una experiència relaxant tant a nivell físic com
emocional.

Somnis sota l’aigua NOU
Elimina el dolor provocat per la tensió i les situacions d’estrés, a
més de reduir l’ansietat, l’insomni i eliminar toxines emocionals.
Tractament regenerador que aporta sensació de calma i pau
gràcies a l’estimulació mecànica dels raigs de l’aigua amb el
peeling i el massatge Ayurvédic.

Massatge amb espelmes

Especial aniversaris - Tractament d’autor
Tractament especial per a totes aquelles persones que celebrin
anys. Un regal de benestar i relax.

Hidroteràpia

Reflexologia podal

25’ 45€

A quatre mans
40’ 110€
Dutxa escocesa
		
25€
Reafirmant,
40’ 65€
Bany de raig programats		30€
anticelutític amb mètode de
pilates

Massatges
Cames o esquena

25’ 45€

Relaxació general

40’ 65€

Relaxació general

55’ 85€

Esportiu

55’ 95€

Relaxació general
amb aromateràpia

Lomi- Lomi amb oli
de coco NOU
Sota dutxa Vichy

Durada:

Preu:

INCLOU: Massatge d’esquena Parafang - Banyera de raigs
descontracturants.

60 min

80 €

INCLOU: Massatge de cames i peus Aplicació de mascareta a les cames Dutxa jet.

60 min

80 €

105 min

130 €

60 min

85 €

130 min

160 €

90 min

170 €

60 min

95 €

INCLOU: Massatge d’esquena, cames
i braços - Banyera d’hidromassatge
de raïm- Dutxa escocesa -Embolcall
de raïm.

INCLOU: Exfoliació corporal de coco
i massatge -Embolcall de xocolata Banyera de vainilla.

INCLOU: Exfoliació i embolcall de
lavanda - Banyera d’ hidromassatge Peeling facial, massatge cranio-facial
i corporal amb pindes d’herbes de
muntanya amb oli de té.
INCLOU: Exfoliació amb dutxa Vichi
- Massatge d’esquena i cames per
darrera Nadi Abyyangam + Massatge
de peus Paga Abhyyangam
(MASSATGES AYURVÉDIC )

INCLOU : Ritual de benvinguda Massatge d’esquena amb espelmes
aromàtiques - Massatge reflexologia
podal equilibrant.

Bellesa facial
Exfoliació Facial

25’ 45€

Tractament de
nutrició facial

60’ 90€

40’ 65€
40’ 90€

Tractament facial
especial per homes

60’ 90€

Amb pedres calentes
i fredes

55’ 90€

Tractament de
vitamina C

70’ 120€

Drenatge limfàtic
de cames

55’ 90€

Tractament combinat 60’ 90€
d’ulls, llavis i coll

Massatge Nadi
55’ 85€
Abhyyangam NOU
(Massatge Ayurvédic de cos)

Drenatge limfàtic
complert

75’ 125€

Tractament d’oxigen
facial

60’ 95€

Tractament facial
amb lífting japonès

60’ 95€

Neteja de cutis

70’ 95€

Mastaka & Paga
55’ 85€
Abhyyangam NOU
(Massatge de cap i peus Ayurvédi)
Cranio-facial

25’ 45€

Massatge especial nens 20’ 35€
(xocolata, Patrulla canina,
d’animals, de prínceps i
princeses, de superherois... )

Bellesa
corporal
Exfoliació Corporal 25’ 45€

60’ 95€
Tractament Flor
de neu (Ultra rejovenidor)

Especial embarassades 55’ 85€

IVA inclòs

Elimini les tensions

60’ 95€

Embolcall d’algues,
olis, cacau, raïm … 		

		30€

Neteja d’esquena

		90€

Tractament de mans		65€
o peus
Manicura o Pedicura 		30€
Depilació mitja cama 		25€
Depilació cama
sencera 		

		35€

Depilació axil·les
o ingles

		 15€

Depilació celles
o llavi superior

		10€

Ioga, pilates...
Demani informació

Practica el saludable art de cuidar el cos

