
ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ С КОЛАГЕН 110 min / 110 BGN

LIFTING THERAPY WITH COLLAGEN   

Пилинг и масаж с продукти на основата на колаген, витамин С 
и Е, и екстракт от невен. Терапията подобрява структурата 
на кожата, активира фибропластите да произвеждат нов 
колаген, стяга контура на тялото. Следва нанасянето 
на колагенова маска и завършващ крем от същата серия. 
Резултатът е подхранена, подмладена и стегната кожа.

Peeling and massage with collagen-based products, vitamins C and 
E, and calendula flower extract. The therapy improves the skin struc-
ture, activates fibroblasts for additional production of collagen, and 
tightens the body contour. This is followed by the application of a 
collagen mask and finalizing cream of the same series. The result is 
well-nourished, younger and plumper skin.

ИНДОСЕАН „ТАLGO“ –  
МАГИЯТА НА ОРИЕНТА 120 min / 130 BGN

INDOCEAN – THE MAGIC OF THE ORIENT  

Този луксозен СПА ритуал е в три космополитни стъпки - 
започва от Средиземноморието с ексфолиация със захарен 
пилинг и етерични масла от цитруси, които ще донесат 
жизненост и блясък на кожата, преминава в Индия, за да Ви 
предложи дълбок релаксиращ масаж, включващ комплекс от 
аюрведа похвати, който третира ключови енергийни зони 
и завършва в Китай с хидратираща и подхранваща маска с 
оризови екстракти и свещен лотос.

This luxurious SPA ritual is in three cosmopolite steps – it starts in 
the Mediterranean with exfoliation performed with sugar peel and 
essential citrus oils, which contribute to skin liveliness and shine. 
Then you’re carried to India in where you’re offered a deep relaxing 
massage which includes a variety of Ayurveda approaches that treat 
energy zones, and, finally, you end up in China for a hydrating and 
nourishing mask with rice extracts and holy lotus flower.

ПОЧИСТВАНЕ НА ЛИЦЕ С УЛТРАЗВУК  40 min / 40 BGN

ULTRASOUND SKIN PURIFICATION

МАСАЖ НА ЛИЦЕ С МАСКА GUINOT 45 min / 50 BGN

GUINOT MASK FACE MASSAGE

ДЕТОКС ТЕРАПИЯ 55 min / 95 BGN

DETOXIFYING GUINOT THERAPY                                       

Борбата със запушените пори е често срещан проблем. 
Ефектите на забързаното градско ежедневие са едни от 
многото фактори, влияещи върху кожата. Доказано е, че 
околната среда и начинът на живот могат да окажат сериозно 
влияние върху състоянието на кожата Ви.

ЛИЦЕ І FACE

Everyone deals with clogged pores. Living in a big city is listed as one of 
the many factors affecting the skin. It’s proven that the environment and 
your lifestyle can both contribute to your skin’s appearance. 

 

ХИДРАТИРАЩА И ОБНОВЯВАЩА  
ТЕРАПИЯ „GUINOT“ 55 min / 85 BGN

HYDRATING AND REJUVENATING THERAPY „GUINOT“

Guinot създава хидра-пилинга за намаляване знаците на 
застаряване, подобряване цялостния вид на кожата и заличаване 
на тъмни петна. Тази терапия е алтернативен заместител на 
естетичната медицина, предлагайки видими резултати и озарен 
външен вид още след първото посещение.

GUINOT created the Hydra Peeling to reduce signs of ageing, improve the 
complexion, and minimize hyperpigmentation. This Treatment is a viable 
alternative to aesthetic medicine, offering visible results and restored 
radiance after just one treatment.

ЛИФТИНГ ТЕРАПИЯ GUINOT 60 min / 105 BGN 

LIFT SUMMUM GUINOT

Summum лифтинг терапията предоставя заглаждане и стягане 
на зони, засегнати от загуба на еластичност. Комбинира доказани 
продукти със стягащи активни съставки, експертно нанесени с 
високоефективни масажни движения, които осигуряват незабавен 
видим стягащ ефект.

The Summum lift is a lifting treatment that provides smoothing and 
firming of any areas affected by loss of elasticity. It combines expert 
massage movements with high- performance products with active firm-
ing ingredients, ensuring an instantly visible lifting effect. 

ЛУКСОЗНА АНТИ-ЕЙДЖ ТЕРАПИЯ 60 min / 105 BGN

ANTI-AGE THERAPY SUMMUM GUINOT

GUINOT, експертът в анти-ейдж козметиката, създава Age-Sum-
mum, терапия, комбинираща технология и ексклузивни масажни 
техники за постигане на видими подмладяващи ефекти.

GUINOT, the expert in anti-ageing skincare, has created Age-Summum, 
a beauty treatment that combines technology and exclusive massage 
techniques for visible results on decreasing signs of ageing.

ПРОДУКТИТЕ ЗА ДОМАШНА ГРИЖА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЩЕ 
ДОПРИНЕСАТ ЗА ЗДРАВИЯ ВИД И БЛЯСЪК НА ВАШАТА КОЖА.

USING AT-HOME PRODUCTS WILL ADDITIONALLY CONTRIBUTE TO 
THE HEALTH AND SHINE OF YOUR OVERALL COMPLEXION.

СВЕТИ 
ТОМА

~ relax &  fitness ~

Работно време І Opening hours
9,00 – 19,00 h.
Вътрешен телефон І Extension
616
Телефон І Mobile  
+359 876263754

Възможност  

за покупка на  

подаръчен ваучър

Gift vauchers available



ТЕРМАЛНА И ФИТНЕС ЗОНА 
THERMAL AND FITNESS ZONE

МАСАЖИ І MASSAGES
SPA РИТУАЛИ І SPA RITUALS

Ползването на сауна, парна баня става само с предварително 
записан час. Посочените цени са за 1 час

The sauna and steam bath should be used only with an appointment 
arranged in advance. The prices indicated are for 1 hr long stays in 

each area

ФИТНЕС 1 / 12 посещения 8 BGN / 50 BGN

FITNESS 1 / 12 visits

ФИТНЕС 
седмичен абонамент / месечен абонамент 40 BGN / 70 BGN

FITNESS 
Weekly subscription / monthly subscription

САУНА ИЛИ ПАРНА БАНЯ 1 човек / 3-4 човека 15 BGN / 40 BGN

SAUNA OR STEAM BATH 1 person / 3-4 people

БАСЕЙН І SWIMMING POOL 10 BGN

ТУРСКА БАНЯ (ХАМАМ) 60 min / 80 BGN 
Парна баня, ексфолиране (кесе), масаж с пяна

TURKISH BATH (HAMMAM) 
Steam bath, exfoliation (bag), massage with foam

СПА ТЕРАПИЯ „ ДЕТОКС“ 120 min / 120 BGN 
Парна баня, кесе, масаж с пяна, масаж и маска на тяло и лице

SPA THERAPY DETOX 
Steam bath, bag, foam massage, body and face massage and mask 

КАЛОЛЕЧЕНИЕ С ПОМОРИЙСКА КАЛ  
НА ЦЯЛО ТЯЛО 20 min / 35 BGN 

WHOLE BODY MUD TREATMENT WITH POMORIE MUD 
Лечебните свойства на поморийската кал и луга са известни в 
цял свят. Калта помага за намаляване на болката, зарастване 
на белези и рани, при проблеми на опорно-двигатения апарат - 
артрити, артрози, травми и фрактури. Освен че лекува калта, 
хидратира, стяга и подмладява кожата.

The healing properties of Pomorie mud and lye are world renown. Mud 
helps in alleviating pain, healing scars and wounds, in the case of 
musculoskeletal problems – arthritis, arthroses, injuries and fractures. 
In addition to its healing properties, mud hydrates, tightens and reju-
venates the skin.

ЕКСФОЛИАЦИЯ НА ЦЯЛО ТЯЛО 20 min / 35 BGN

STEAM BATH AND WHOLE-BODY EXFOLIATION 

ЕКСФОЛИАЦИЯ НА ЦЯЛО ТЯЛО С МАСАЖ 55 min / 75 BGN

WHOLE BODY EXFOLIATION WITH MASSAGE 

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ 55 min / 70 BGN 

CLASSIC MASSAGE 30 min / 40 BGN 

ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ /  
СПОРТЕН / ЛЕЧЕБЕН 55 min / 75 BGN 

DEEP TISSUE MASSAGE / 30 min / 45 BGN 
SPORTS MASSAGE / HEALING MASSAGE    

АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ 30 min / 45 BGN

ANTI-CELLULITE MASSAGE

ДЕТСКИ МАСАЖ С ШОКОЛАД 20 min / 30 BGN  

KID’S CHOCOLATE MASSAGE         

АРОМАМАСАЖ „БЪЛГАРСКА РОЗА“ 55 min / 75 BGN                                                         

AROMATHERAPEUTIC „BULGARIAN ROSE“ MASSAGE

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 30 min / 40 BGN

REFLEXOTHERAPY

Масаж на стъпалата, при който се третират точки-проекция на 
всички органи и части на тялото. Прекрасен метод за въздействие 
върху болката, възстановяване и тонизиране на тялото.

Foot massage for treating projection spots of all organs and body parts. 
It’s a wonderful method for pain impact, body recovery and toning.

VIP МАСАЖ І VIP MASSAGE 90 min / 110 BGN 

Луксозен масаж за ценители. Комбинация от рефлексотерапия на 
стъпала, масаж на цяло тяло и точков масаж на глава.

Luxurious massage for connoisseurs. A combination of foot reflexotehra-
py, whole body massage and head spot massage.

ЮМЕЙХО І YUMEIHO 45-50 min / 90 BGN 

Японски мануален метод за възстановяване на жизнените сили, 
имунитета и естествените способности на организма. Помага 

SLIM LOGIC „GUINOT“ 80 min / 110 BGN 

Нова отслабваща и антицелулитна терапия на GUINOT. След 
ексфолиация, следва антицелулитният и дрениращ масаж 
на проблемните зони, и ластични бинтове, напоени с високо 
концентриран лифтинг серум. След нанасяне на финалния 
продукт „портокаловата кожа“ е видимо изгладена, фигурата 
е по-стегната и оформена.

New weight-loss and anti-cellulite therapy of GUINOT. Firstly, you 
exfoliate. Secondly, you get an anti-cellulite and draining massage. 
Then you get wrapped up in elastic wraps soaked in a highly con-
centrated lifting serum. After applying the final product, the “orange 
skin” is visibly smoother, the figure is slimmer and better shaped.

ХИДРАТИРАЩА ТЕРАПИЯ  
С БАМБУК И ЛОТОС 110 min / 110 BGN

HYDRATING THERAPY WITH BAMBOO AND LOTUS FLOWER

Терапия за копринено гладка и хидратирана кожа, 
благодарение на екстрактите на двете 
азиатски чудеса – бамбук и лотос. СПА 
ритуалът започва с нежен пилинг, 
следва масажът с подхранващи и 
хидратиращи съставки, скрити 
в омайното масажно масло. 
Ритуалът завършва с нанасяне на 
хидратираща маска от същата 
серия.Терапията е предназначена за 
много суха и дехидратирана кожа. 

Therapy for silky smooth and hydrated 
skin thanks to the extracts of the two Asian 
wonders – bamboo and lotus flower. The SPA 
ritual starts with a gentle peel, followed by a massage with feeding 
and hydrating ingredients hidden in the enchanting massage oil. 
The ritual ends with applying a hydrating mask of the same series. 
The therapy is recommended for very dry and dehydrated skin.

при  заболявания на опорно-двигателния апарат, както и на 
нервната, ендокринната, сърдечно-съдовата, дихателната, 
храносмилателната, двигателната и вегетативна системи. 
Юмейхо повлиява благоприятно заболявания като дископатии, 
дискови хернии, шипове, плексити, мигрени и др. Подходящ е за 
всички възрасти, без никакви странични ефекти.

Japanese manual method for recovery of vital forces, immunity and 
natural organism capacities. It helps in case of musculoskeletal dis-
eases, and diseases impacting the nervous, endocrine, cardiovascular, 
respiratory, digestive, locomotive and vegetative systems. Yumeiho 
favourably impacts diseases such as slipped discs, disc herniations, 
spikes, plexitis, migraine etc. It’s suitable for all ages without any 
side effects.


