




ТРАДИЦИОННИ МАСАЖИ

КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ
Класическият масаж е отлично профилактично сред-
ство за вашето здраве. Изключително подходящ при 
обща скованост на тялото предизвикана от заседналия 
начин на живот.
Класическият масаж премахва натрупаната умора, за-
силва кръвообращението, отпуска мускулатурата и по-
добрява функцията на нервната система.

Цяло тяло – 50 мин. / 69 лв.
Частичен – 20 мин. / 39 лв.

ЛЕЧЕБЕН МАСАЖ
С този дълбокотъканен масаж ще ви помогнем да се осво-
бодите от дискомфорта и напрежението, натрупано във 
Вашето тяло. С локална и интензивна обработка на про-
блемната зона със специален комплекс от лечебни масла, 
последвана от отпускащ масаж, болката ще намалее, лим-
фопотокът и кръвообращението ще се засилят и рабо-
тата на целия организъм ще се подобри.

Цяло тяло – 50 мин. / 69 лв.
Частичен – според проблемната зона в 

тялото – 30 мин. / 39 лв.

ЗОНОВ МАСАЖ С МАГНЕЗИЙ 
Магнезият в най-чистата си форма се извлича от дъно-
то на древно и отдавна изчезнало море на име Zechstein 
в Северна Европа. Има мощен  лечебен и подхранващ ко-
жата ефект, отпуска мускулите, повишава клетъчната 
енергия и поддържа жизнените процеси в цялото тяло. 
Благодарение на незабавния болкоуспокояващ и регене-
риращ ефект ще усетите облекчение на ревматични, 
ставни и мускулни болки.

30 мин. / 35 лв.





СПОРТЕН МАСАЖ

Спортният масаж е специална масажна техника, разрабо-
тена да помогне на активно спортуващите да подготвят 
телата си преди спортни занимания, да се възстановят 
след спортно натоварване и да подобрят качеството на 
тренировъчния процес. При него се използват повече удар-
ни похвати,  които действат възбуждащо и стимулиращо 
на мускулите – подобряват кръвообращението и  тонизи-
рат тъканите.

Цяло тяло – 40 мин. / 69 лв.

ДЕТСКИ МАСАЖ 
Препоръчва се за засилване на имунитета, подобряване на 
концентрацията на децата в училище и по-лесно премина-
ване през специфичната пубертетна възраст. Намалява 
напрежението в гърба и главоболието, предизвикани от 
дългото време, прекарано на чина в класната стая. Помага 
за редуциране на наднорменото тегло и за премахване на 
стреса.

Цяло тяло – 40 мин. / 39 лв.

АНТИСТРЕС МАСАЖ С
АРОМАТНА СВЕЩ

Поглезете тялото си с дълбоко хидратиращия и релакси-
ращ масаж с ароматна свещ. Приятно затоплените и бла-
гоуханни масла с аромати на екзотични растения ви  носят 
незабравимо удоволствие и релаксация за тялото и духа. 
Нежният масаж ще премахне натрупаното напрежение, ще 
намали чувството за тревожност, ще подобри съня ви и 
ще успокои нервната система.

Цяло тяло – 60 мин. / 69 лв.
Частичен – 30 мин. / 35 лв.

 РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ  
Рефлексологията, известна още като терапия с докосване, 
възниква в древен Китай, където чрез натиск или масаж-
на стимулация върху ходилата се лекуват или намаляват 
заболяванията на отделните органи, жлези или части от 
тялото. Този метод е чудесна грижа за подобряване на об-
щото състояние на вътрешните органи и цялото тяло. А 
може би най-важното е, че чрез рефлексологията стимули-
раме способността на организма да се самолекува.

Частичен – 20 мин. / 30 лв

АРОМАТЕРАПИЯ 
Тази релаксираща терапия е грижа както за вашето тяло-
то, така и за вашето емоционално състояние. Съчетание-
то на лечебната сила на масажа и чудотворните свойства 
на ароматите,  които се усвояват не само чрез кожата, но 
и чрез дишането, подсъзнателно и спонтанно успокоява 
сетивата и има мощно физическо, емоционално и психиче-
ско въздействие.

Цяло тяло - 50 мин. / 60 лв.
Частичен - 20 мин. / 30 лв.





АЮРВЕДА/ИЗТОЧНИ 
ТЕРАПИИ

РЕЙКИ 

Рей“ означава свободен път, космос, а „Ки“ – енергия, 
жизнената сила на Вселената. Рейки е система за въз-
действие чрез полагане на ръцете върху т.нар. чакри 
(енергийните центрове на човека). При този контакт за 
няколко минути се създава възможност за навлизане на 
по-голям поток от жизнена енергия. Тя въздейства ед-
новременно на всички нива: физическо, етерно, астрално 
и ментално. 
Терапията се прилага на цялото тяло.

  60 мин. / 89 лв.

КИТАЙСКИ МАСАЖ АН-МО 

Лечебният точков масаж (Ан Мо) е един от основните 
методи на традиционната китайска медицина. Името 
му отразява двата възможни начина за въздействие вър-
ху човешкото тяло. “Ан” означава натиск със задържане 
в определена точка или зона, т.е. покой (Ин), а “Мо” пред-
ставлява масажно движение по линия, канал или област, 
т.е. активност (Ян). Същността на този метод е чрез 
специалните масажни техники да се въздейства върху 
активните точки и външния ход на каналите, минаващи 
през кожата, мускулите и сухожилията на тялото. Според 
древните китайски лечители “Ан Мо” се прилага с цел да се 
отблокират каналите.

  50 мин. / 79 лв.



ХОТ СТОУН МАСАЖ 

Масажът с вулканични камъни е нестандартна терапия, 
чиято цел е постигането на баланс между енергията на 
човешкото тяло и енергията на природата. Мистичното 
енергийно въздействие на вулканичните камъни и релак-
сиращият ефект на мануалния масаж балансират биопо-
тоците в тялото. Топлината от камъните отпуска мус-
кулите и масажът неутрализира стреса и постига мощен 
стабилизиращ ефект. Дълго след като камъните са отне-
ти от тялото ви продължавате да усещате благотвор-
ната им топлина.

  75 мин. / 89 лв.

ИНДИЙСКИ МАСАЖ НА ГЛАВА

Терапия, родена от древното индийско учение Аюрведа, и 
практика поне на едно хилядолетие. Чрез акупресура се въз-
връща енергийният баланс в организма и подобрява възпри-
ятието на всички сетива. Списъкът с полезните свойства 
е дълъг – акумулира напрежението, подобрява паметта, 
намалява умората на очите и главоболието, понижава кръв-
ното налягане. Изключително подходящ за хора с натова-
рено ежедневие и натрупан стрес. Екзотичната процедура 
включва масаж на главата, раменете и врата.

25 мин. / 39 лв.

УХАНИЕ НА ПОЛИНЕЗИЯ 
Изключителна грижа за кожата и душата с масло Моной. 
Моной е екстракт от цветето Тиаре, чийто снежнобял 
цвят е символ на чистота, а опияняващият му аромат е 
най-характерното ухание на Таити. Невъзможно е да се 
отдели Моной от традиционния полинезийски ритуал 
за красота. Моной създава онази изключителна връзка на 
интимност и духовност с кожата, гали я и я прави мека и 
копринена. Масажът се изпълнява с нежни и грациозни дви-
жения. Истинска благословия за тялото и ума.

50 мин. / 79 лв.

ШИВА МАСАЖ НА ЧЕТИРИ РЪЦЕ

Масажът на четири ръце се изпълнява едновременно от 
двама терапевти. Чрез него се постига пълна релаксация 
и двоен терапевтичен ефект. Синхронът от работата 
на терапевтите поддържа тялото постоянно затоплено. 
Чрез този вид масаж се балансира енергията в тялото и 
се постига хармония между душата, тялото и емоциите. 
Масажът на четири ръце стимулира кръвообращението 
и лимфната система, отпуска напрегнатите мускули, ус-
покоява нервната система и ускорява обмяната на веще-
ствата. 

60 мин. / 119 лв.



СПА ТЕРАПИИ И РИТУАЛИ
ЗА ТЯЛО

ТЕРАПИЯ „БОЖЕСТВЕН ЕЛИКСИР”

Винотерапията е една възродена древна терапия за подмла-
дяване. Чрез винотерапията тялото се лекува, подмладява, 
разкрасява. Тя комбинира лечебните и подмладяващи свой-
ства на гроздето, виното и етеричните масла от гроздови 
семена. След края на терапията кожата е ексфолирана, ви-
димо стегната, подхранена, антиоксидирана и невероятно 
благоуханна.

90 мин. / 119 лв.

КЕХЛИБАРЕНА ТЕРАПИЯ
„БАЛТИЙСКО ЗЛАТО”

Луксозна терапия  с деликатен изящен аромат. След грижа за 
кожата чрез ексфолиация и дълбокоовлажняваща маска маса-
жът с масло oт кехлибар ще ви подейства антистресово и 
ще остави усещане за бягство от реалността. Кехлибаре-
ната терапия освобождава от напрежение мускулите, про-
бужда съзнанието и сетивата. Заменя неприятните емоции 
с душевна хармония и баланс.

90 мин. / 119 лв.

ТЕРАПИЯ ШОКОЛАДОВА НАСЛАДА 

Най-чувственият и глезещ масаж! Наричат го още „масаж на 
усмивките“, защото действа като антидепресант! Стиму-
лира всички сетива и най-вече производството на ендорфин 
в организма – хормона на щастието. Масажът с шоколад е 
подходящ за всички, които искат да подобрят настроение-
то си и да омекотят, подхранят и подмладят своята  кожа.

60 мин. / 69лв.



ТЕРАПИЯ
“БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО”

Терапията се  изпълнява с уникални български продукти, 
произведени на базата на млечна закваска и млечни проте-
ини в комбинация с мофилизираната бактерия lactobacillus 
bulgaricus. Терапията се състои от пилинг, маска и масаж на 
цялото тяло. Изключително интересен момент в тера-
пията е използването на керемидки по време на масажа – 
аксесоари със специфична форма, които се загряват на сол, 
така както нашите баби и прабаби са го правили, и с тях се 
затопля тялото на клиента с цел пълно отпускане.
Това е една пълноценна релаксираща процедура. Тя има не-
вероятен ефект върху общото състояние на организма 
– намалява преумората и стреса, пробужда съзнанието и 
тялото, регенерира и детоксикира, повишава имунитета 
и има изразен антиоксидантен ефект.

Цяло тяло - 60 мин. / 79 лв.
Цяло тяло + лице - 90 мин. / 119 лв.

РИТУАЛ „СИЯЙНА КОЖА“ 
Изтънчена и нежна терапия, подходяща за чувствителна и 
деликатна кожа. Почиства и регенерира чрез нежна ексфоли-
ация, възстановява и подхранва с помощта на нежна маска и 
оставя сияйна и подмладена кожа.  Подобрява еластичност-
та  на вашата кожа и забавя процесите на стареене.

Цяло тяло - 60 мин. / Цена 69 лв.

РИТУАЛ O2 BODY PERFECTION
Natura Bissé

Невероятните антиоксидантни, пречистващи съставки 
премахват токсините, предпазват кожата от сухота и 
предотвратяват преждевременното стареене, като ви 
оставят изключително мека, свежа кожа. Това ревитали-
зиращо преживяване осигурява максимална еластичност и 
интензивна хидратация за свежа, бляскава кожа.  

Цяло тяло - 60мин. / 89 лв.
Цяло тяло + лице - 90мин. / 119 лв.



РИТУАЛ VITAMIN C+C
Natura Bissé

Позволете на тялото си да се наслади на висока концен-
трация на витамин С. Това мощно антиоксидантно тре-
тиране е идеално за кожа, която страда от загуба на елас-
тичност и дехидратация поради излагане на слънце или 
под въздействие на замърсена околна среда, независимо от 
възрастта Ви. Това изключително третиране е базирано 
върху използването на аскорбинова киселина и лиофили-
зиран портокалов сок. Защитава кожата от изсушаване и 
преждевременно стареене, подмладява я, като неутрали-
зира оксидантите и повишава еластичността. 

Цяло тяло - 60мин. / 99 лв.
Цяло тяло + лице - 90мин. / 129 лв.

РИТУАЛ DIAMOND EXPERIENCE ROSE 
Natura Bissé

Луксозен и романтичен ритуал с изключителни възстано-
вителни ефекти, който осигурява невероятни  резултати 
за кожата. Регенерация на тялото, което разкрива  изклю-
чително обновена и красива кожа. Също така осигурява ця-
лостно усещане за уелнес и изключителни ароматерапев-
тични ползи, благодарение на уникалната роза от Дамаск. 
Деликатна ексфолиация, включваща екстракт от роза да-
маскиня и диамантен прах, ще остави кожата ви обновена 
и еластична, докато масажът  ще ви потопи в невероятно 
усещане за пълно възстановяване и благополучие в пре-
красна атмосфера от рози.

Цяло тяло – 90 мин. / 149лв.



ЕКСФОЛИАЦИИ

Пилинг на цяло тяло с разнообразие от аромати – бога-
ти на минерали и естествени морски соли, с който нежно 
ще ексфолирамe и полираме Вашето тяло, за да разкрием 
по-гладка, мека и копринена кожа.  

Цяло тяло с аромат по избор -
30 мин. / цена 39 лв.

ЕКСФОЛИАЦИЯ С БАМБУК
Natura Bissé

 Това ефективно, но същевременно деликатно ексфолира-
не с микрочастици бамбук цели да масажира и ексфолира 
кожата Ви, както и натуралните масла да ободрят и сти-
мулират усещанията Ви. Ексфолиращият скраб с бамбук се 
абсорбира бързо, оставяйки кожата Ви по-чиста, като са 
премахнати всички мъртви клетки и замърсявания.

Цяло тяло – 60 мин. / 69 лв.

ЕКСФОЛИАЦИЯ С МЕД
Natura Bissé

Отдайте се на този екзотичен ексфолиращ скраб със 
100% мед.
Кристализирани частици мед нежно ще ексфолират 
кожата Ви, премахвайки мъртви клетки и замърсявания. 
С нежно докосване на вода кристалите мед се разтапят 
по кожата Ви и се превръщат в луксозен крем, основа за 
масаж. Кожата е допълнително хидратирана, като про-
цедурата завършва с нанасянето на силно подхранващия 
витамин С боди крем.

Цяло тяло – 60 мин. / 89 лв.



АНТИЦЕЛУЛИТНИ МАСАЖИ И 
ТЕРАПИИ

Прилагането на антицелулитен масаж помага на органи-
зма да се справи с целулитните натрупвания. Основната 
цел на масажа е чрез бавни и плавни движение без болка да 
се разнесат лимфният застой и подкожните мазнини. Ан-
тицелулитният масаж дренира тъканите, стимулира ме-
таболизма и отделянето на токсините от тялото. Цир-
кулацията на кръвта и лимфата се усилват. Отровите се 
изхвърлят активно и клетките се възстановяват по-бър-
зо, а усилената обмяна на веществата помага за премахва-
не на излишните мазнини и подобрява еластичността на 
кожата.

Масаж с антицелулитен продукт
30 мин. / 45 лв.

Масаж с антицелулитен продукт и нанасяне на антицелули-
тен 4D моделиращ и вибриращ гел 
35 мин. / 55 лв.

Ексфолиация, нанасяне на загряващ термален гел, завърш-
ващ крем с водорасли – Natura Bisse 
60 мин. / 65 лв. 

ВОДНИ ПРОЦЕДУРИ

РОМАНТИЧНА ВАНА ЗА ДВАМА - Ваната действа отпуска-
що на мускулите. Минерализира и релаксира цялото тяло. 
Снема умората и напрежението на организма, подобрява 
тонуса.

30 мин. / 30 лв. 
В компанията на бутилка шампанско

45 мин. / 45 лв. 

НЕЖНА ДЕПИЛАЦИЯ

Депилация на цели крака  30 лв.
Депилация на половин крака  20 лв.
Депилация на ръце  20 лв.
Депилация на мишници  10 лв.

ФИЗИОТЕРАПЕФТИЧНИ
ПРОЦЕДУРИ

ЛИМФОДРЕНАЖ  НА ГОРНИ КРАЙНИЦИ    15 мин./15 лв.
ЛИМФОДРЕНАЖ НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ    15 мин./15 лв.
ЛИМФОДРЕНАЖ НА СЕДАЛИЩЕ И КОРЕM  15 мин./15 лв.
ЦЯЛОСТЕН ЛИМФОДРЕНАЖ 45 мин./38 лв.

 Този тип процедури са изключително ефективни в след-
ните случаи:

• Едем на ръката след мастектомия
• Посттравматичен едем
• Облекчаване на мускулни болки след травми
• Трофични нарушения на кожата
• Диабетна полиневропатия и ангиопатия
• Целулит

Процедурите с медицински апарат PhysioGo на фирма 
Astar имат за цел да изведат токсините и „шлаките” от 
организма,  да се премахнат отоците, като се стимулира 
естествената циркулация на лимфата в тялото (особено 
подходящо за хора с професии, свързани с продължително 
стоене в седнало или изправено положение).

Противопоказания:
• Хипотония, алергия към тази процедура
• Индивидуална непоносимост
• Склонност към кървене, наличие на импланти (пейсмейкър)
• Туберкулоза



СПА ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE

КОЗМЕТИЧЕН МАСАЖ

Моделиращ масаж с цел засилване циркулацията на кръвта, 
дрениране и повишаване на лимфното отделяне. Получена-
та хипермия обогатява с кислород и тонизира тъканите. 
Кожата е видимо по-стегната.

30 мин. / 29 лв.

АРОМА КОЗМЕТИЧЕН МАСАЖ 

Класическа, терапевтична техника, която съчетава нату-
ралните свойства на етеричните масла и лечебната сила 
на масажа. Арома масажът има мощен емоционален и психи-
чески ефект, великолепно релаксиращо и възстановяващо 
средство. Облекчава стреса и главоболието.

30 мин. / 35 лв.

РЕГУЛИРАЩА И ПОЧИСТВАЩА
ТЕРАПИЯ 

(терапия за мазна и проблемна кожа)
Експресна себорегулираща терапия. Дълбоко почиства и 
стяга порите. За матова, чиста и гладка кожа.

60 мин. / 59 лв.

ТЕРАПИЯ ОПТИМАЛНА ХИДРАТАЦИЯ  

Интензивно овлажняване на епидермиса. Бръчиците и фини-
те линии са изгладени. Кожата е мека и еластична, тенът на 
лицето е блестящ.

60 мин. / 59 лв.



БАЗОВА ПОДХРАНВАЩА ТЕРАПИЯ 
„АНТИБРЪЧКИ 30+“  

Интензивна терапия за повяхнала кожа с видими признаци 
на отпускане, при липса на тонус и блясък, спиране процеса 
на стареене.

60 мин. / 59 лв.

ТЕРАПИЯ ОКОЛООЧЕН КОНТУР 
“АНТИБРЪЧКИ”    

Изглажда врязаните линии и бръчици около очите. Поддър-
жа оптималното ниво на хидратация на нежния епидермис 
на очите. Дава комфорт и мекота, трайно обновява.

30 мин. / 59 лв.

ТЕРАПИЯ ОКОЛООЧЕН КОНТУР 
“ТОРБИЧКИ И ТЪМНИ КРЪГОВЕ” 

Отморява, изглажда и дренира цялата зона на очите. Пре-
дотвратява отпускането и укрепва контура. Тонизира и 
лифтира очите. 

30 мин. / 59 лв.

ТЕРАПИЯ  ЗА МЪЖЕ 
Терапия, съобразена с ежедневното третиране на мъжка-
та кожа, замърсявания и др. Резултатът е видимо чиста, 
свежа и тонизирана кожа.

60 мин. / 59 лв.



OXYGEN  RELAX
Natura Bissé

Тази терапия освобождава молекули от чист кислород в ко-
жата ви. Активните съставки подхранват клетките ви и 
елиминират токсините, натрупани в порите, постигайки 
състояние на пълна чистота и релаксация за Вашата кожа.
Терапията включва дълбока ексфолиация с 5 АХА киселини, 
които почистват, изсветляват и подмладяват.
Терапията включва детокс масаж, краниален масаж и на-
насяне на кислородна маска, която възстановява тонуса 
и жизнеността на кожата и регулира себумната секреция.

 60 мин. / 59 лв.

VITAMIN C+C
Natura Bissé

Тази изтънчена терапия събужда Вашите сетива, вливай-
ки на кожата цялата енергия от витамин С. 

Неговата изключителна антиоксидантна активност въз-
становява дори и най-неподдържаната кожа, като я оста-
вя хидратирана, с равен тен и прави Вашето лице лъчезар-
но. Вкусните й цитрусови аромати и богатата текстура 
оставят незабравимо преживяване.

 60 мин. / 79 лв.



3D COLLAGEN SHOCK
Natura Bissé

С невероятен ефект на лифтинг и изравняване на тена, 
тази иновативна терапия подобрява плътността на ко-
жата и минимизира бръчките и фините линии, като съще-
временно запазва оптималната влажност. Включва също 
така и активния масаж за контуриране на лицето, който 
визуално оформя и подчертава контурите на лицето ви. 
Терапията от ново поколение ще ви даде по-стегната, 
по-оформена, плътна и гладка кожа, която изглежда – и се 
усеща! – напълно съживена и по-способна да се защитава 
срещу последиците от времето.

 60 мин. / 89 лв.

DIAMOND WHITENING SYSTEM
Natura Bissé

Диамантен ритуал за блестящ и кадифен тен. Ритуалът 
започва с прочистване на енергийното поле и отваряне на 
потоците на енергията Чи. Чрез повишените концентра-
ции на екстракт от нар и силни антиоксиданти кожата 
добива порцеланов блясък. Чрез кислороден лифтинг дре-
наж се осъществява допълнително насищане със струя 
чист кислород, който прониква дълбоко в дермиса.
В терапията се прилага специален пилинг на Natura Bisse, 
който обновява, почиства, избелва. Кислородният пи-
линг дава на кожата свежест и тургор, като отстранява 
мъртвите клетки.

 60 мин. / 99 лв.



• Вътрешен басейн 
11 х 6 м с минерална термална вода с температура 
32-33°C гейзер и пейка с перлен масаж

• Детски басейн 
с минерална термална вода с температура 33-34°C с 
дълбочина 0,60 см

• Джакузи 
12-местно с минерална термална вода с температура 
37-38 °C

• Джакузи Турбоджет,  
7-местно с минерална термална вода с температура 
39-40 °C

• Термо зона

• Класическа (Арома) парна баня

• Солна парна баня

• Финландска сауна

• Биосауна

• Душ – охлюв

• Ледена пещера

• Външни басейни

• Външен басейн 
15 х 10 м с минерална термална вода с температура 
27-30 °C, отворен от 01 май до 01 октомври

• Детски басейн 
5 х 5 м с минерална термална вода с температура 
30°C, отворен от 01 май до 01 октомври

• Джакузи  - тип „Колизеум“ с минерална термална вода 
с температура 33-35 °C, отворен от 01 май до 01 
октомври

• Миро - с минерална термална вода с температура 
36°C, отворен целогодишно

• Масажи, физиотерапия, козметика

ЛЕГЛО МАСАЖОР НУГА БЕСТ 
Вътрешният проектор плавно се движи успоредно на 
гръбначния стълб, правейки линеен и точков масаж на гър-
ба, при което се извършва: отпускане мускулите на гърба 
(в това число и дълбоките), загряване на връзки, разтяга-
не на гръбначния стълб, освобождаване на притиснатите 
нервни окончания, възстановяване нервната проводимост 
от главния мозък към органите на човешкото тяло

38 мин. / 10 лв.

НИСКОЧЕСТОТЕН КОЛАН ЗА
МИОСТИМУЛАЦИЯ 

Процедурата с колана повлиява изключително мастните 
натрупвания в областта на корема и кръста, както и пе-
ристалтиката и репродуктивните функции.

5 лв.

ЙОННА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА
СТЪПАЛА 

Целта на  процедурата е тонизиране на клетките и спо-
магане за освобождаването от мазнините, тежки метали 
и други токсини, които се натрупват в тях през годините.

30 мин. / 10 лв.

СПА ЦЕНТЪР



NATURA BISSÉ е един от световните лидери в иновациите и разработването на продукти и терапии за ко-
зметика за лице и тяло.
Терапиите са формулирани с максимална концентрация на високоефективни съставки и нови консистенции. 
През всички тези години, NATURA BISSÉ се стреми да гарантира максимално високо качество, инвестира време 
и средства за откриване на нови формули, за по-добро обслужване на клиентите, за изграждане на висококва-
лифицирани професионалисти, за уникално създадени и селектирани продукти.
Непрестанният стремеж на фирмата за проучване и разработване на нови продукти довежда до създаване-
то на изключителни линии, основани на високоефективни продукти с нови съставки и консистенции. По този 
начин са създадени новаторски колекции като GLYCOLINE, VITAMIN C+C LINE и OXYGEN LINE. Най-новите откри-
тия са: DIAMOND COLLECTION (глобално лечение на стареенето на кожата), както и най-новата диамантена 
колекция за изсветляване на пигментациите и изравняване на тена - DIAMOND
WHITE, INHIBIT COLLECTION – най-ефикасната алтернатива на микроинжекциите и THE CURE COLLECTION - ле-
чение за кожата.
NATURA BISSÉ присъства в най-известните хотелски вериги по света, за да предлага своите ритуали в тех-
ните SPA центрове и в специализираните магазини. 
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Хотел Вела Хилс
гр. Велинград, 

ул. Миладин Досев 24

Рецепция:
Тел. + 359 359 78888

Моб. + 359 892 768888
E-mail: reception@vellahills.bg

www.vellahills.bg


