
 

 

 

 

 

- МАСАЖИ - 

 

 

 Класически масаж                                                                         50 мин.             55 лв. 

                                                                                                                40 мин.             45 лв. 

 Гръб и масажна яка                                                                      20 мин.             30 лв. 

 Гръб и крака                                                                                    30 мин.             40 лв. 

 Детски масаж                                                                                30 мин.             35 лв. 

 Антистрес масаж                                                                        60 мин.             65 лв. 

 Ароматерапия                                                                               60 мин.             75 лв. 

 Аромамасаж с екзотична свещ                                               60 мин.             80 лв. 

 Рефлексотерапия                                                                          30 мин.             40 лв. 

 Лимфен дренаж                                                                             40 мин.             60 лв. 

 Спортен масаж                                                                             40 мин.             70 лв. 

 Микс терапия                                                                                90 мин.           110 лв. 

 Антицелулитен масаж                                                              30 мин.             40 лв. 

 Антицелулитна маска и масаж                                             60 мин.             75 лв. 

 Slim & Sculpt                                                                                     60 мин.             85 лв. 

 Тайландски масаж                                                                        60 мин.             95 лв. 

 Ломи-Ломи масаж                                                                        40 мин.             89 лв. 

 Масаж с вулканични камъни                                                    60 мин.             85 лв. 

 Терапия „Българска роза“                                                          70 мин.             85 лв. 

 Винена терапия                                                                            70 мин.             85 лв. 

 Шоколадова терапия“Еликсир на щастието“                  70 мин.             85 лв. 

 Възстановяващ СПА ритуал „Bellevue”                                90 мин.           130 лв. 



- ГРИЖА ЗА ЛИЦЕТО -  

 
 Класическа програма за лице                                                   60 мин.             65 лв. 

 Комбинирана програма за смесена и мазна кожа            40 мин.             55 лв. 

 Хидратираща терапия за суха и нормална кожа            40 мин.             45 лв. 

 Терапия антибръчки с лифтинг ефект                               40 мин.             65 лв. 

 „Безкрайна нежност“                                                                 40 мин.             55 лв. 

 Антиейдж терапия „Перла на живота“                             40 мин.             55 лв. 

 Кислородна терапия с морска вода                                       40 мин.             45 лв. 

 Терапия за околоочния контур                                                40 мин.             40 лв. 

 Терапия за мъже                                                                           40 мин.             45 лв. 

 

- ЕПИЛАЦИЯ -  

 
 

 До коленете                   20 лв. 

 Цели крака                       40 лв. 

 Цели ръце                         25 лв. 

 Подмишници                  15 лв. 

 Бикини линия                  20 лв. 

 

 

 Интим                            49 лв. 

 Вежди                             10 лв. 

 Горна устна                  10 лв. 

 Гръб (мъже)                  35 лв. 

 Гърди (мъже)                35 лв. 

 

 
 

 

 
За резервации: 

СПА Рецепция “Белвю”  

или на телефон: 0879583113 


