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ALL INCLUSIVE CONCEPT SPA
Totul pentru frumusețea și sănătatea dumneavoastră!

SPA & THERMARIUM
PISCINĂ (15x9m)
HIDROPISCINĂ (8x4m)
20 DE CABINETE
TRATAMENT
FINNISH SAUNĂ
BAIE DE ABURI
BIO SAUNĂ
DUȘURI EMOȚIONALE
FRIGIDARIUM
THUNDER EXPERIENCE
THALLASO
HAMMAM
DUȘURI VICHY

www.premier-spa.ro

MEDICAL SPA
KINETOTERAPIE
HIDROKINETOTERAPIE
DUȘ SUBACVAL
BĂI CU DIOXID DE CARBON
IYASHI DOME
VACU STYLER
SLIDE STYLER
BAIE GALVANICĂ
LASER
T-CARE
HIDROCOLONOTERAPIE
MASAJ TERAPEUTIC
BĂI CU SARE DE BAZNA ȘI
PLANTE MEDICINALE
NĂMOL DE TECHIRGHIOL
BALNEO & RHEUMA
DETOXIFIERE
STRESS MANAGEMENT

WELLNESS SPA
TRATAMENTE FACIALE
TRATAMENTE CORPORALE
SCRUB, PEELING & GOMMAGE
ÎMPACHETĂRI
MASAJE CORPORALE
TRATAMENTE ORIENTALE
TRATAMENTE COMPLEMENTARE
SLIM & ANTICELULITITC
BRONZARE CU HENNA
TRATAMENTE ÎNAINTE
ȘI DUPĂ PLAJĂ
PACHETE ( FAMILY & COUPLES;
BEAUTY MAMA)
TRATAMENTE FACIALE
ȘI CORPORALE
PENTRU BĂRBAȚI

FITNESS
AEROBIC
STRETCH & TONE
AQUA GYM
FITBALL
LECȚII DE ÎNOT
CARDIO & TONE
FOOD & BEVERAGE
SPA GOURMET & BAR
EVENIMENTE
SPA’RTY
CAZARE
SPA SIESTA &
SPA SEJUR
PARCARE

SPA &
THERMARIUM
Pr e m i e r S PA e s t e p r i m u l
concept fusion între Health Spa și
Wellness Spa din România.
Dispus pe trei niveluri, are o
suprafață de 3.000 mp, 20 de
cabinete de tratament și o
multitudine de facilități menite să
vă încânte simțurile și să vă redea
starea de bine: saună ﬁnlandeză,
biosaună, baie cu aburi, cabină
thalasso, frigidarium, dușuri
emoționale cu efecte vizuale și
sonore, piscină și hidropiscină,
bar.
Materialele naturale, lemnul
cald, piatra semiprețioasă,
luminile difuze și liniile ﬁne
creează ambianța propice
pentru a evada din cotidian și a
trăi momente unice de relaxare.
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SPA & THERMARIUM

PISCINĂ
Un spaţiu generos (15x9m) destinat relaxării, sportului şi s`n`t`]ii, cu joc de lumini şi design deosebit,
îmbinate elegant pentru a creea o atmosferă specială.
Piscina este dotată cu sisteme de igienizare, UV și ﬁltrare permanentă a apei, are adâncime
progresivă de la 1.30 m la 1.50 m, PH de 5.7 și temperatura de 29 ˚C.
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HIDROJETPOOL
Cel mai mare Jacuzzi din București!
Aceast Jacuzzi (8x4m) cu un design unic în Romania, combină beneﬁciile apei calde cu masajul efectuat de jeturile de
apă. Temperatura relaxează și asuplizează țesuturile moi din jurul articulațiilor, ameliorează durerile și îmbunătățește
mobilitatea. Pe lângă răsfăț și relaxare aici vă puteți bucura de orele de AquaGim și HidroKinetoTerapie (gimnastică
medicală în apă).
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SPA & THERMARIUM

ZONA

THERMARIUM
CABINA THALASSO
FRIGIDARIUM
BIO SAUNA
FINNISH SAUNA
BAIA DE ABURI
DUŞURILE EMOŢIONALE
THUNDER EXPERIENCE
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SPA & THERMARIUM

CABINA THALASSO

BAIA DE ABURI

Cabina Thalasso cu sare de Himalaya permite, într-o sesiune de aproximativ 20-30 minute, acumularea efectelor
beneﬁce dobândite într-o şedere de câteva zile pe litoral.
Pereţii de sare saturează aerul cu aerosoli (ioni negativi de calciu, magneziu, seleniu, brom, litiu, beriliu, bor,
carbon, ﬂuor, sodiu, siliciu, fosfor, sulf, clor, scandiu, titaniu, vanadiu, crom, mangan, ﬁer, cobalt, cupru, zinc,
germaniu).

Temperatură: 45-50°C
Umiditate: 100 %

BIO SAUNA

Sarea de Himalaya
Sarea de Himalaya are o vechime de 250 milioane de ani și păstrează componenţa mărilor preistorice. Extrasă de
la o adâncime de peste 1000 de metri, sarea din munții Himalaya nu este procesată sau prelucrată chimic de către
om și își păstrează culoarea portocalie.
Este o sare pură, 100% naturală, neraﬁnată, fără aditivi și fără ados de iod, cuprinzând 84 de minerale esențiale
pentru buna funcționare a organismului uman. Din acest motiv este considerată cea mai sănătoasă sare de pe
planetă, ﬁind numită de germani “condimentul vieții”.

Temperatură: 50-70°C
Umiditate: 45-55 %

FINNISH SAUNA
Temperatură: 80-110°C
Umiditate: 3-15%

FRIGIDARIUM
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Frigidarium sau Fântâna de Gheaţă are rolul de a accelera recuperarea
musculară, de a reduce inﬂamaţiile, rigiditatea şi de a diminua acidul lactic
rezultat în urma efortului ﬁzic. Indicat după ﬁnnish sauna, bio-sauna, baia de aburi
sau după dușul emoţional, solzii de gheaţă se aplică pe corp, având ca efect
îmbunătăţirea circulaţiei sângelui şi întărirea sistemului imunitar.

Bio-sauna este mult mai plăcută și mai confortabilă decât sauna tradiționalã. Umiditatea crescută
chiar dacă nu atrage după sine temperaturi înalte, va determina organismul să transpire, aducând la
suprafață toxinele. Pielea va ﬁ curățată în profunzime și va rămâne mai delicată. Sistemul respirator va
avea și el de câștigat datorită uleiurilor esențiale (arome) existente în aerul din saună.
Lumina și muzica vor crea un mediu plăcut pentru o relaxare completă. Bio-sauna reprezintă un mod
ideal de eliminare a stresului cotidian și de eliberare a energiilor negative.
Din momentul în care organismul nostru este expus la o temperatură mai mare de 42˚C, se autoreglează
prin dilatarea porilor şi declanşarea unui proces de termosudație, pentru a pierde astfel cât mai repede
căldura în exces. Expunerea la temperaturi ridicate creează o stare de febră artiﬁcială, proces cunoscut sub
numele de hipertermie. Febra face parte dintr-un proces de vindecare naturală a organismului, stimulează
sistemul imunitar printr-o producţie sporită de anticorpi şi interferon. Printre beneﬁcii enumerăm: stimularea
circulaţiei sangvine, prevenirea răcelii, gripei, amigdalitei. Pielea capătă elasticitate, organismul elimină
toxinele şi este un suport în tratarea infecţiilor căilor respiratorii. Folosirea saunei nu este recomandată
persoanelor cu probleme cardiace şi cu hipertensiune arterială.

DUŞURILE
EMOŢIONALE

Dușurile emoționale sunt asemenea unei ploi tropicale parfumate, luminoase și sonore care
deconectează corpul și îi conferă vigoare.
Dușul este foarte util pentru a răcori corpul după saună și pentru a ajuta sistemul vascular să revină la
stadiul inițial. Acest tip de duș acționează ca un masaj tonic și profund.
Dușurile emoționale sunt duşuri cu presiuni, temperaturi şi arome de eucalipt, mentă sau mango.
Puteţi experimenta senzaţii unice create de alternarea programelor: Tropical, Ceaţă Rece, Baie
Cromatică, Masaj Lateral, Jet orizontal de apă rece şi Duș Aromatic.
Vă puteți bucura de revigorarea organismului, accelerarea procesului de regenerare a pielii,
hidratarea și stimularea sistemului circulator.

THUNDER
EXPERIENCE

În cadrul Premier Spa vă puteţi bucura de una dintre cele mai noi componente Thermarium.
Dușul cu efecte vizuale şi sonore care imită o furtună tropicală (fulgere, tunete, jeturi de apă
alternante calde și reci lovesc din toate părțile asemenea unei ploi tropicale). Aromaterapia şi
cromoterapia sunt special concepute pentru a vă surprinde şi a vă încânta simţurile, având ca efect
revigorarea şi energizarea organismului.
Apa, aburul, luminile, sunetele, materialele bine alese, culoarea și parfumul reprezintă o sursă de
relaxare și de armonie, de echilibru și de emoție într-un spațiu intim și unic.
Alternanța apei calde cu apa rece îmbunătățește circulația periferică (vasoconstricție și
vasodilatație), crește imunitatea corpului, ajută la drenajul limfatic.

Beneﬁcii
După inhalare, aerosolii salini se depun în cavitatea nazală și bucală, pe faringe, laringe și alveolele pulmonare
curățând și dezinfectând focarele de infecție sau bacteriile ce întrețin și dezvoltă numeroase boli respiratorii (astm,
bronşite, tuse tabacică, insuﬁciență respiratorie) și infecții ORL (amigdalită, sinuzită, otită, rinită).
Fierul, principalul atuu al sării de Himalaya, previne anemia, crește imunitatea organismului, previne apariţia
răcelilor, a gripei şi a alergiilor de sezon și detoxiﬁcă organismul.
Terapia în salină are rol în revigorarea organismului, generează efecte beneﬁce la nivelul epidermei, reglează
disfuncțiile tiroidei.
Ionii negativi care se emană în atmosferă au rolul de a calma și de a regenera organismul, iar reﬂexele portocalii ale
sării contribuie prin cromoterapie la eliminarea depresiilor, stresului și ajută la tratarea insomniilor.

Inhalarea de aburi este un excelent tratament pentru problemele respiratorii. Baia de aburi favorizează
o transpiraţie intensă, curăță în profunzime pielea, elimină toxinele şi decongestionează căile
respiratorii. Acţiunea simultană a căldurii şi a umidităţii detensionează musculatura şi generează o stare
de bine întregului organism. Baia de aburi este indicată mai ales în afecţiunile reumatice, bronşite, răceli
și alergii.
Este recomandată și după activităţile sportive, ajutând la dizolvarea acidului lactic.
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MEDICAL
SPA
Premier SPA este primul Medical SPA de
5* din România al cărui obiectiv este acela
de a vă oferi tratamente individualizate în
funcție de problemele dumneavoastră, întro atmosferă de raﬁnament și relaxare.
Ne recomandă complexitatea și
diversitatea terapiilor pe care le asigurăm,
aparatura de ultimă generație,
profesionalismul și experiența echipei de
medici și terapeuți, eﬁcacitatea,
seriozitatea și implicarea de care dăm
dovadă în relațiile cu ﬁecare oaspete.
Asigurăm terapii destinate afecțiunilor
sistemelor osteoarticular, vascular, nervos
periferic, respirator și programe de
detoxiﬁere, sl`bire , balneo & rheuma și
stress management, cât și programe
antiaging cu Gerovital H3.
Pentru obținerea celor mai bune rezultate
vă recomăndam sejururi de minim 5 zile cu
2-4 terapii pe zi. Pentru stabilirea schemei
de tratament personalizate veți beneﬁcia
de un consult medical gratuit.
În pauza dintre proceduri vă invităm să
descoperiți deliciile culinare Premier
Palace sau să vă odihniți în elegantele
noastre camere de hotel.

KINETOTERAPIE

Îngrijire excelentă
pentru o viață sănătoasă

HIDROKINETOTERAPIE
DUȘ SUBACVAL
STIMULAREA PRIN REZONAN}~ MAGNETIC~

IYASHI DOME
VACU STYLER
SLIDE STYLER
BAIA GALVANICĂ
LASER
TCARE
MASAJ TERAPEUTIC
DRENAJ LIMFATIC GENERAL/SEGMENTAR
MASAJ ADEEP TISSUE
NECK, BACK & SHOULDERS
BĂI CU SARE DE BAZNA
NĂMOL DE TECHIRGHIOL
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SPA MEDICAL

KINETOTERAPIE

50 min

Kinetoterapia este terapia prin mişcare, care urmăreşte
refacerea unor funcţii diminuate sau creşterea nivelului
funcţional în diverse afecţiuni musculo-articulare,
neurologice şi respiratorii. Prin programe de exerciţii
complexe, individualizate, kinetoterapia poate ﬁ folosită
în scop proﬁlactic, curativ şi de recuperare. Principalele
ei obiective sunt: relaxarea musculară, corectarea
posturii și a aliniamentului corpului, creșterea mobilității
articulare, creșterea forței şi rezistenței musculare,
îmbunătățirea coordonării, echilibrului și abilităților de
mișcare, corectarea deﬁcitului func]ional.

VACU STYLER

HIDROKINETOTERAPIE

50 min

Premier Spa v` asigur` condi]ii unice de confort [i
siguran]` pentru performarea terapiei prin mișcare în
apă.
Efectele hidrostatice ale apei diminuează
considerabil efortul cardiovascular depus. În scop
proﬁlactic, curativ, recuperator, gimnastica în apă
aduce suplețe articulară, crește rezistența și toleranța
la efort, combate obezitatea, sedentarismul. Este locul
ideal pentru inițierea unui program de recuperare în
sechelele articulare post traumatice.

30 min

Terapia cu vacuum intermitent, folosită inițial în medicina spațială pentru a optimiza circulația periferică în condiții de
imponderabilitate.
Ideală în tratamentul de recuperare post traumatică, cu leziuni musculo-tendinoase, asigură refacerea rapidă,
stimulează circulația arterio-veno-capilară și limfatică.
Ideală în creșterea performanțelor sportive, această tehnologie este prezentă în toate marile cluburi sportive din lume
(Real Madrid, Manchester City, FC Barcelona...).
Efect beneﬁc în tratamentul celulitei.
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DUȘ SUBACVAL

20 min

O senzație specială de revigorare sub
inﬂuența masajului cu un jet puternic de
apă în scop toniﬁant, activator al
circulației. Această terapie are efect
drenant, anti edematos, tonizant
m u s c u l a r ș i re g e n e ra n t a s u p ra
sechelelor post traumatice, ﬁind o
metodă placută de recuperare. Este
eﬁcientă și în combaterea celulitei.

IYASHI DOME

STIMULAREA PRIN REZONAN}~ MAGNETIC~

24 min

Restabileşte nivelul energetic sanogen al celulei;
Stimulează metabolismul, creşte absorbţia mineralelor şi vitaminelor;
Îmbunătăţeşte utilizarea O2 în ţesuturi;
Întăreşte sistemul imunitar;
Combate durerile musculo-articulare şi nevralgiile;
Ameliorează circulaţia periferică, efect de detoxiﬁere şi anti-aging;
Eﬁcient în convalescenţă şi în recuperarea medicală;
Creşte capacitatea de concentrare şi memorare;
Efect sedativ, ameliorează stările de stres, anxietate, depresie şi tulburările
de somn.

40 min

Iyashi Dome răspunde așteptărilor ﬁecăruia de a găsi o modalitate care să activeze slăbirea, regenerarea și echilibrarea organismului,
îmbunătățind sănătatea prin detoxiﬁerea acestuia. Este un concept revoluționar venit din Japonia, având la bază un sistem de raze
infraroșii lungi, de origine organică. Inspirat din psamoterapia antic` (împachetarea în nisip), a fost creat în urma atacului de la
Hiroshima cu scopul de a elimina metalele grele din organism.
Câteva ședințe cu Iyashi Dome vă ajută să scăpați de stres, oboseală, dureri de cap, piele ternă, pori închistați, toxine, metale grele
(prin tehnologia ceramică/titan, Iyashi Dome are proprietatea de a descompune toxinele), celulită și surplus de kilograme (permite
eliminarea a peste 600 de kilocalorii ).
O sesiune Iyashi Dome (30 minute) produce o sudație intensă, echivalentă unui efort de alergare de 20 km fără efecte negative
precum exces de endorﬁne, dezvoltarea de acid lactic, risc cardiac, uzură prematură a corpului.
Se recomandă cure de 8 - 10 ședințe la intervale de minim 2 zile.
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SPA MEDICAL
SLIDE STYLER

40 min

SlideStyler este un echipament modern care asigură un drenaj mecanic veno-limfatic cu efect drenant, care ajută la
mobilizarea apei din țesuturi și eliminarea acumulărilor de lipide, toxine și apă.
Eﬁciența acestei proceduri este dată de multitudinea de camere cu aer care se umﬂă progresiv şi creează valuri
ritmice de presiune, care masează zonele cu probleme, generând eliminarea toxinelor.
Importanța unui drenaj limfatic corespunzător înseamnă mai mult decât eliminarea rezidurilor. Limfa acționează, de
asemeni, ca un ﬁltru al țesuturilor și distruge bacteriile și toxinele cu ajutorul globulelor albe localizate în ganglionii
limfatici.
De aceea sistemul limfatic este considerat un fel de gardian al sănătății corpului.
Este indicat în tratarea edemelor la nivelul membrelor inferioare și superioare, postoperator, detoxiﬁerea
organismului, stimularea intestinului subțire, masajul regiunii abdominale, cu reducerea diametrului taliei.

LASER
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20 min
Ampliﬁcarea luminii de către emisia stimulată de radiații (LASER), în
formă terapeutică de recuperare activează viața celulară,
îmbunătățeșe circulația locală și stimulează regenerarea țesuturilor.
Utilă în patologia traumatică, dermatologică, musculo-articulară,
elimină durerile, spasmele și contracturile musculare, cicatrizează
leziunile.

BAIA GALVANICĂ

20 min

Baia galvanică asociază efectele curentului galvanic și efectele beneﬁce ale apei calde.
Apa devine un mediu mijlocitor între electrozi și tegument, curentul ﬁind astfel repartizat pe o suprafață corporală mai mare cu
densitatea mai redusă, neexistând pericolul de arsuri.
Baia galvanică este utilizată cu precădere în tratarea unor afecțiuni ale sistemului osteo-articular, nervos periferic și circulator.

TCARE

20 min

Terapia TCARE (Transfer Capacitiv – Rezistiv de Energie)
din domeniul diatermiei profunde prin radio frecvență este
o procedură extrem de eﬁcientă prin activarea proceselor
de biostimulare și refacere.
Activează circulația și procesele celulare de regenerare,
antiinﬂamatorii și de refacere post-traumatică.
Indicația de elecție este traumatologia sportivă, grație
rapidității refacerii leziunilor musculare și tendinoase,
făcând posibilă reîntoarcerea în competiție dupa 10-14 zile.
Utilă în recuperarea post ortopedico-chirurgicală, în
blocajele lombare și cervicale și suferințele articulare
periferice.
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SPA MEDICAL
MASAJ TERAPEUTIC

25 min

Masaj aplicat regional, cu efect sedativ, rezorbtiv, decontracturant și de creștere a circulației sanguine. Util în
tratamentul afecțiunilor musculo-articulare, ortopedico-chirurgicale, neurologice.
Calmează durerea, înlatură contracturile și aderențele, este troﬁc și grăbește procesele de vindecare. Stimulează
circulația, ajută respirația, crește metabolismul, îmbunătățește starea generală. Pentru rezultate optime în recuperare,
se asociază cu kinetoterapie și hidrokinetoterapie.

DRENAJ LIMFATIC GENERAL/SEGMENTAR

50/30 min

Considerat “regina masajului”, drenajul limfatic se efectuează prin presiuni blânde și susținute, care activează
circulația limfatică și contribuie la rezorbția edemelor, la accelerarea proceselor de vindecare după intervenții
chirurgicale, stări de covalescență, crește imunitatea și contribuie la detoxiﬁerea origanismului și eﬁcient în
programele de slăbire.

MASAJ DEEP TISSUE

50 min

Este un masaj terapeutic care se efectuează pe straturile profunde ale ţesutului muscular, în lungul dar și contra ﬁbrelor
musculare, a tendoanelor și fasciilor. Combate contracturile musculare, ameliorează rigiditatea articulară, activează
circulația sanguină și conferă relaxare generală.
Este recomandat și după activităţile sportive, contribuind la prevenirea febrei și crampelor musculare.

NECK, BACK & SHOULDERS

25 min
Masaj terapeutic cu scop decontracturant al spatelui, gâtului și umerilor, diminuează tensiunile musculare cauzate de
stres, de poziția incorectă a spatelui și de dureri cervicale. Este un masaj care intensiﬁcă circulația, stimulează ﬂuxul
limfatic, relaxează mușchii, reduce spasmele și crește ﬂexibilitatea articulațiilor. Masajul se concetrează pe punctele
sensibile date de contracturi musculare favorizate de poziții monotone sau suprasolicitări ﬁzice.
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BĂI CU SARE DE BAZNA
și PLANTE MEDICINALE CURATIVE
20 min

TERAPIE GENERALĂ

Sarea de Bazna este o sare pură, 100% naturală, fără
adaosuri chimice, extrasă de la mare adâncime, din Podișul
Târnavelor, cuprinzând minerale vitale pentru sănătate:
clorura de sodiu, potasiu, magneziu, calciu, iodura și
bromura de sodiu, iod şi brom. Calitățile sale curative sunt
recunoscute de peste 200 de ani în întreaga Europă.
Mixul de plante medicinale relaxează și detensionează
mușchii încordați, ameliorează somnul, reduce durerile și
activează circulația venoasă. Conținutul de mușețel,
mentă, ceai verde, sunătoare, coada calului și șoricelului,
contribuie la regasirea starii de bine.

AFECȚIUNI ORTOPEDICE
• Traumatologie sportivă, sechele post entorse, luxații,
fracturi, recuperare după intervenții ortopedicochirurgicale, artroplastii (proteze de sold, proteze de
genunchi)
• Redori articulare și tulburări troﬁce post imobilizare

AFECȚIUNILE NEUROLOGICE
• Afecțiuni neurologice periferice: nevrite, polinevrite,
radiculopatii, nevralgii, pareze, paralizii secundare, boala
Parkinson

BOLI GINECOLOGICE
• afecțiuni ginecologice de tip inﬂamator în afara puseului
acut (anexite, metrite), sterilitate secundară, sindrom
aderențial, sindrom premenstrual
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SPA MEDICAL

MASAJ TERAPEUTIC CU NĂMOL

Nămolul cald este aplicat prin manevre de masaj asupra
zonelor din corp afectate de diverse disfuncții musculoarticulare, în scop curativ sau recuperator.
Beneﬁciile masajului cu nămol:
• Stimulează circulația sangvină și elimină toxinele, reduce
tensiunile musculare, ameliorează mobilitatea articulară,
catifelează și hidratează pielea, inducând o stare generală de
bine.
• Curăță în profunzime pielea, elimină toxinele, puriﬁcă,
catifelează, hidratează și readuce culoare și suplețe pielii.
• Stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul,
îndepartează excesul de apă din corp dând senzația de
ușurare, reduce oboseala, relaxează corpul și mintea, crește
senzația de confort, este toniﬁant, ameliorează durerile
provocate de accidentări anterioare, precum și cele
provocate de reumatism sau imobilitate musculară.

NĂMOL
DE TECHIRGHIOL
Nămolul de Techirghiol, un produs 100% natural, unic ca geneză în lume, provenind dintr-o
zonă protejată din lacul cu acela[i nume, este acum și în capitală.
Nămolul de Techirghiol are o mineralizare cantitativă și calitativă care îl clasiﬁcă în fruntea
nămolurilor sapropelice din lume (mineralizare totala: 292,3 g %0; Cl: 28,53 g %0; Na+K-:
18,43 g%0; Ca: 27,48 g%0; Siliciu: 140,37 g%0; H2S: 0,7000 g%0; Br: 0,0291 g %0 ).
În 2011 nămolul de la Techirghiol a fost recunoscut de Federația Mondială de Hidroterapie și
Climatoterapie, drept cel mai bun nămol din lume.
Numit și ,,aurul negru de la Techirghiol”, nămolul de Techirghiol este cunoscut de peste 200
de ani pentru efectele sale proﬁlactice, curative şi de recuperare.
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20 min

* indicația și numărul de terapii se stabilește după recomandarea
medicului din Premier Spa

ÎMPACHETĂRI CU NĂMOL

40 min

• Tratează afecţiunile reumatismale de tip inﬂamator aﬂate în
afară puseului acut: artrită reumatoidă, spondilită
anchilozantă, artrită reactivă și artrită psoriazică.
• Afecțiunile reumatismale de tip artrozic cu localizări
multiple: coxartroze, gonartroze, omartroze, artroza
mâinilor.
• Tratează afecțiuni ale coloanei vertebrale, spondiloză
cervico-dorso-lombară, durere cronică de spate, discopatii
lombare.
• Sindroamele aderențiale.
• Ajută în tratarea sau ameliorarea afecțiunilor
dermatologice.
• Tratează afecțiunile ginecologice inﬂamatorii în stadiul
cronic (anexite, metroanexite), combate sterilitatea
secundară.
* indicația și numărul de terapii se stabilește după recomandarea
medicului din Premier Spa
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PACHETE
MEDICALE
PACHETE HEALTH & SPA
PACHETE DETOX & SLIM
PACHETE ANTI STRESS
PACHETE ANTI AGING
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PACHET BALNEO & RHEUMA
Balneoterapia este o practică utilizată încă din cele mai vechi timpuri, ca tratament împotriva a numeroase boli. Apa
este solventul cel mai eﬁcient al naturii deoarece transportă o varietate de minerale și substanțe chimice, necesare
organismului. Apa este vitală și înseamnă supraviețuire iar folosită în mod adecvat, apa însemnă vindecare.

Duratã: 5, 10, 15 zile
Remis en Forme - 2 terapii/zi
Spa Reuma - 3 terapii/zi
Spa Balneo - 4 terapii/zi
Principalele recomandări sunt:

Consult medical
Schemă de tratament personalizată
din urmãtoarele terapii:

• Disfuncții ale sistemului nervos vegetativ • Sechelepost
traumatice • Afecțiuni neurologice centrale și periferice
• Fibromialgie • Sindromul de oboseală cronică •
Reumatisme inﬂamatorii (Spondilită anchilozantă,
Artrită) • Spondiloze [i afec]iuni musculare • Artroze [i
discopatii vertebrale • Osteoporoz` • Psoriazis,
Dermatite, Acnee • Tulbur`ri cronice de somn,
Depresie, Anxietate, Migrene • Sindrom metabolic,
tulbur`ri de menopauz`

Acces spa: piscină, hidrojetpool,
Zona Thermarium
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Program complex creat pentru puriﬁcarea organismului, eliminarea toxinelor, îmbunătățirea absorbției substanțelor nutritive la
nivelul tubului digestiv, ameliorarea calității sângelui, reglarea metabolismului, întărirea sistemului imunitar.
Adoptarea unui stil sănătos de viață, inițierea unui program adecvat de exerciții ﬁzice, stimularea proceselor metabolice de ardere,
mobilizarea grăsimilor, remodelarea corpului și inițierea unei diete adecvate.

Duratã: 5, 10, 15 zile
Premier Detox - 4 terapii/zi
Premier Slim - 4 terapii/zi
Premier Cellulite Combat - 10 ședințe

Pachetul conține:

kinetoterapie, hidrokinetoterapie, masaj și împachetări
cu nămol, masaje terapeutice și de relaxare, duș
subacval, băi cu plante și sare de Bazna, hidromasaj cu
uleiuri esențiale, electroterapie (TCARE, LASER, MRS,
baie galvanică)

PACHETE DETOX & SLIM

Celulita, una din problemele estetice corporale ale vieţii moderne,
care nu iartă femeile indiferent de greutate şi vârstă. Lupta
împotriva ei presupune abordarea câtorva cai de atac:
•Limitarea depozitelor, prin schimbarea obiceiurilor gastronomice
şi a stilului de viaţă
•Accelerează arderea grăsimilor prin activarea metabolismului şi
de asemenea prin ruperea cavităţilor care învelesc celulele grase
(produse anticelulitice, masaj anticelulitic, reﬂexoterapie).
•Activarea circulaţiei arteriale, venoase şi limfatice pentru a
favoriza metabolismul local, eliminarea apei, toxinelor şi a grăsimii.
•Întreţinerea corectă a pielii pentru a-i redă aspectul ferm, elastic şi
catifelat.

Pachetul conține:

Consult medical
Este important mai întâi să faceți această consultație pentru
a stabili o alimentație echilibrată pe parcursul
programului de detoxiﬁere sau de scădere ponderală

Schemă de tratament personalizată
din urmãtoarele terapii:
Vacu Styler, Iyashi Dome, Slide Styler, Hammam, Masaje (de
relaxare, decontracturante, cu nămol, Oriental Soap
Massage, Hidroterapii, Baie galvanică, Scrub-uri,
Împachetări (nămol, miere, ciocolată, alge, unt de Shea,
scorțișoară), drenaj limfatic, reﬂexoterapie.

Acces spa: piscină, hidrojetpool,
Zona Thermarium
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PACHETE ANTI AGING
Duratã: 6, 12 zile

PACHETE ANTI STRESS
Evadați din rutina cotidiană, oferindu-vă o binemeritată călătorie în lumea Spa! Vă veți recăpăta tonusul psihic şi ﬁzic
cu ajutorul terapiilor noastre, special concepute pentru persoanele care doresc să revină la forma optimă după o
perioadă solicitantă.

Duratã: 5, 10, 15 zile

Masaje de relaxare

Consult medical

Relax Me
Head & Neck
Neck, Back & Shoulders
Kerala Shirodhara
Healing Hot Stone

Medicul nostru este alături de dumneavoastră cu cele
mai adecvate recomandări și soluții în lupta cu stresul şi
cu lipsa de vitalitate.

Schemă de tratament personalizată
Cu ajutorul unui program personalizat, vă vom ajuta să
vă redobândiți echilibrul interior şi să faceți față
solicitărilor zilnice. Vom apela la terapii speciﬁce pentru
a îndepărta oboseala excesivă, migrenele, insomnia,
extenuarea ﬁzică și mentală.

Acces spa: piscină, hidrojetpool,
Zona Thermarium
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Împachetări
Peeling Magic Honey
Chocolate Truﬄe Wrap
Coco Luscious
Shea Cocoon

Hidroterapii
Vichy Shower
Tropical Shower Scrub
Hidro Jet Therapy
Hammam
Soap Massage

Gerovital H3 Prof. Dr. Ana Aslan este primul brand de produse antiîmbătrânire din lume. De-a lungul a mai bine de patru decenii,
Gerovital H3 a ajutat generații de femei să-și pună în valoare
frumusețea, ﬁind astăzi unul dintre cele mai cunoscute branduri de
cosmetice din lume.
Bătrânețea este un proces biologic ireversibil care începe la naștere.
Este un fenomen multidimensional cu schimbări ﬁzice, psihice,
cognitive și sociale.
Complexul anti-age are efect geriatric asupra pielii, prevenind şi
atenuând semnele îmbătrânirii tenurilor mature şi uscate.
Produsele cosmetice Gerovital și Aslavital au în componență Acid
Hialuronic (asigură tenului matur nivelul optim de nutriţie şi
hidratare, restaurând bariera hidro-lipidică de protecţie), Vitamina
E (limitează stresul oxidativ, cauzat de acțiunea negativă a radicalilor
liberi și protejează acidul hialuronic, ﬁbrele de colagen și elastina
proprii pielii), Juvinity (noul ingredient supranumit și „Complexul
tinereții” întârzie îmbătrânirea metabolică a nucleului celulelor și
revigorează replicarea celulară), produsele Gerovital sunt
„Rezervorul de tinereţe îndelungată al pielii”.

Pachetul conține:

Consult medical
După evaluarea facută de medicul nostru, pachetele anti aging vor ﬁ
personalizate funcție de vârstă, stare clinică. Pachetele conțin injecții
intramusculare cu Gerovital H3 pe lângă terapii.

Schemă de tratament personalizată
Gerovital Anti Aging - Electroterapie, împachetare cu nămol,
masaje terapeutice, baie de planete, duș subacval,
kinetoterapie, aquagym
Aslan Beauty - tropical shower scrub, duș Vichy, Hammam, masaj
cu nămol, masaj terapeutic,
masaj anticelulitic Asian Bamboo, duș subacval, aquagym,
tratament cosmetic Aslavital Sensitive

Acces spa: piscină, hidrojetpool,
Zona Thermarium

Anti Aging cu
Gerovital H3
Pachetul GEROVITAL ANTI-AGING, pe lângă terapiile
destinate problemelor ﬁecărui oaspete, conţine şi
injecţiile cu Gerovital H3. Renumit în întreaga lume, acest
produs antioxidant, întârzie procesul de îmbătrânire şi
reprezintă o soluţie preventivă şi curativă pentru sindrom
de oboseală cronică, diﬁcultăţi de concentrare şi atenţie,
distonii neuro-vegetative, insomnii, osteoartrită,
reumatism degenerativ, osteoporoză, ateroscleroză
cerebrală şi periferică, stări depresive moderate şi uşoare,
tratamentul efectelor postinfarct şi hemiplegie, Parkinson,
alopecie, întinerirea tenului.

Aslavital Sensitive
Tratamentul cosmetic Aslavital creat din respect pentru
sănătate şi frumuseţe,îşi propune să redea ﬁziologia şi
textura naturală a pielii, deseori compromise de poluarea
atmosferică, de soare sau excesele cotidiene. Acest
program cu produsele Gerovital/Aslavital are ca obiectiv
regenerarea structurilor protectoare, reducerea
semnelor timpului, intervenind selectiv cu produse
cosmetice speciﬁce ﬁecărui tip de ten. Toate tratamentele
faciale includ etapele de curăţare, exfoliere delicată,
masaje faciale şi măşti active.
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Avem grijă de sănătatea și de frumusețea
dumneavoastră!
Programele de îngrijire corporală și
facială au fost special create pentru a vă
asigura obținerea celor mai bune rezultate
într-un timp cât mai scurt.
Produsele folosite sunt din gama de lux:
Yon Ka, Charme D’ Orient, Weyergans,
Phytomer, Gerovital.
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Timpul curge în favoarea
dumneavoastră
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VITAL DEFENSE

TRATAMENTE
FACIALE
Tenul este adesea afectat de poluarea atmosferică, de razele
solare sau chiar de imperfecțiunile proprii. Pentru a favoriza
regenerarea țesuturilor protectoare și a reduce semnele de
îmbătrânire, Premier SPA vă propune tratamente
personalizate pentru ﬁecare tip de ten.

HYDRALESSENCE &
HYDRASUN AFTER SUN

60 min

Hidratare intensă adaptată oricarui ten, binevenită la
schimbarea sezoanelor, indicată inainte și după expunerea
la soare și UV, recomandatș înainte de aplicarea unui
autobronzant.

OPTIMIZER

80 min

Tratamentul anti-îmbătrânire, toniﬁant și bio-restructurant
pentru vârste cuprinse între 35-50 de ani conferă un efect
de lifting, remodelează conturul feței și redă strălucire
tenului. Extractul de hibiscus, colagenul marin și acidul
hialurionic au efect hidratant și coenzima Q10 protejează
tenul împotriva radicalilor liberi.

SOIN TEENAGER

50 min

Tratament de curăţare, reechilibrare, catifelare destinat
tenului acneic. Reduce imperfecţiunile şi readuce
luminozitatea şi frumuseţea tenului adolescentin.

ALPHA VITAL
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60 min

VITAL ELASTINE

75 min

Destinat persoanelor cu vârste cuprinse între 25 şi 35 de ani,
acest tratament revoluţionar anti-age, antioxidant, antipoluant
combate stresul oxidativ responsabil pentru îmbătrânirea
prematură a tenului. Crema Vital Defense creează un scut
împotriva factorilor nocivi din mediul înconjurător, ajută tenul
să rămână tânăr şi conferă pielii luminozitate, oxigenare şi
relaxare.

Destinat persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 35 de ani,
acest tratament revoluționar anti-age, antioxidant, antipoluant
combate stresul oxidativ responsabil pentru îmbătrânirea
prematură a tenului. Crema Vital Defense creează un scut
împotriva factorilor nocivi din mediul înconjurător, ajută tenul să
rămână tânăr și conferă luminozitate, oxigenare și relaxare.

LE GRAND CLASSIQUE

PLAISIR D'AROMES

80 min

50 min

Este cel mai complex tratament de îngrijire al feţei care constă
în 5 etape - demachiere, peeling, mască, extracție, ser &
hidratare. Extractele naturale din plante acţionează în cele mai
profunde straturi ale pielii. Tenul devine curat, luminos și
revigorat.

Simțiți bucuria aromelor seducătoare care vă vor deconecta
de la stresul cotidian! Compresa aromată cu uleiuri esenţiale
împrospătează tenul, masajul relaxant conferă hidratare și
tehnicile ﬁnale de energizare aduc un plus de tonus și vitalitate.

STIMULASTINE

ESCALE BEAUTE

80 min

40 min

Terapie restructurantă pentru riduri accentuate. Graţie phyto
ingredientelor prevenim degradarea ﬁbrelor de elastina şi
creştem potenţialul regenerant, având ca rezultat un ten
neted, luminous cu o structura revitalizată

Ia-ţi o pauză de frumuseţe, oferă-i tenului obosit o experienţă
relaxantă, învăluită în arome suave. Tratament cosmetic indicat
pentru orice tip de ten, este o primă incursiune în universul
Yon-Ka, ce te face să îl adori şi să doreşti să descoperi mai mult
din mirajul lui.

ECLAT CONTOUR

INTERMEZZO

20 min

Principiile active din plante şi tehnicile speciﬁce de masaj facial
reduc considerabil ridurile, liniile ﬁne și semnele de oboseală.
Acest tratament este un atu care conferă privirii o strălucire
debordantă!

30 min

Descoperiți aromele Yon-Ka în fascinanta lume a ﬁtoterapiei.
Proﬁtați de un scurt moment de relaxare oferit de acest
minifacial care vă încânta simțurile.

75 min

Primăvara şi toamna multe persoane se confruntă cu o
agravare a problemelor tenului. Vântul și oscilațiile
temperaturii pot usca pielea şi o pot sensibiliza. Tratamentul
de reînnoire celulară are la bază acizi din fructe Alpha Vital
și este special conceput pentru înlăturarea stresului la care
este supus tenul în aceste perioade. Tenul devine mai
luminos și hidratat.

60 de ani de expertiză
tratamente personalizate
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TRATAMENTE
CORPORALE

SCRUB, PEELING
& GOMMAGE

RITUAL EXPRESS PENTRU SPATE
EXPRESS BACK TREATMENT

Acordați corpului respectul cuvenit cu adevărat.
Experiențele corporale vă ajută să vă curățați pielea, să o detoxiﬁați și să o hidratați.
SCRUB, PEELING
& GOMMAGE

ÎMPACHETĂRI

O piele frumoasă este oglinda unui organism sănătos. Oferiți-vă momente de răsfaț cu
arome senzuale, delicate și ispititoare, tratamente dedicate tuturor dorințelor
dumneavoastră pentru regenerarea, puriﬁcarea și hidratarea pielii.

50 min

Gomaj cu cristale roz si nuca de argan adaptat tuturor tipurilor de
piele, are efect de curatare profunda, optimizeaza raﬁnamentul
texturii cutanate, previne imbatranirea prematura, catifeleaza
pielea, inlatura tensiunile musculare.

MASAJE
CORPORALE

PASSION FRUIT SCRUB

20 min

Acest peeling tropical puriﬁca, hidrateaza, catifeleaza pielea. Prin
bogatia de vitamina C confera luminozitate si prospetime, iar aroma
fructelor imbata simturile.

GOMAJ CU ALAUN, MIERE ȘI LĂPTIȘOR
DE MATCĂ / ROYAL INDULGENCE

35 min

Oferiți pielii dumneavoastră un răsfăţ cu antioxidanţii şi ﬁtonutrienții din pulpă de coacăze. Vitamina E optimizează nivelul de
elasitină din piele care căpăta un aspect catifelat.

ÎMPACHETĂRI

RITUALURI ORIENTALE

TRATAMENTE
COMPLEMENTARE

Rolul tratamentelor de împachetare este de curățare, hidratare și hrănire a pielii.
Tratamentele de împachetare îmbină efectele terapeutice cu relaxarea întregului corp.

JAMBES TONIQUES

40 min

Tratament cu rezultate remarcabile în accelerarea circulației
sangvine și limfatice din zona picioarelor. Compoziția de iederă și
uleiuri din plante conferă relaxarea picioarelor obosite.

PHYTO FERMETE

80 min

Recomandat celor care doresc un tratament toniﬁant, antiîmbătrânire, după naștere sau pe durata curelor de slăbire, Phyto
Fermete este un tratament corporal de fermitate și de toniﬁere.
Acest ritual redeﬁnește silueta datorită produselor ce au la bază
rozmarin, cedru și chintesența Yon-Ka.

OLOIL
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50 min
Peelingul cu busuioc, masajul toniﬁant cu mix de uleiuri esențiale și
ulei de masline vitalizează tonusul pielii, combat efectele celulitei și
rezolvă problemele pielii terne.
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RITUALUL CRISTALELOR

50 min

Ritual cu efect de curăţare profundă, de reducere a
sebumului, închiderea porilor dilataţi, hidratare şi
catifelare. Pudra de alaun împreună cu untul de Shea
înlătura aspectul tern al pielii, împachetarea cu
Rassoul remineralizează, curăţă în profunzime şi
hidratează, apa de portocal, cafeina, piperul roz şi
uleiurile esenţiale orientale furnizează necesarul de
stimulente active pentru o piele catifelată, netedă,
luminoasă, hidratată şi suav parfumată.

SHEA COCOON

50 min

Bogat în acizi grași esențiali și antioxidanți naturali,
acest tratament are o capacitate extraordinară de
hidratare și regenerare celulară. Untul de Shea este
ingredientul principal, indicat pentru pielea uscată,
deshidratată, pentru pregătirea pielii în vederea
bronzării, precum şi după expunerea la soare pentru
refacerea tegumentelor.

CHOCOLATE TRUFFLE WRAP

50 min

Gomajul corporal și împachetarea cu ciocolată fac
din această experiență un „deliciu” de nerefuzat.
Acest tratament pe bază de cafeină are efecte
beneﬁce împotriva combaterii celulitei.

MARINE WRAP

60 min

MASAJE
CORPORALE

Formulă inovatoare de împachetare, combinată cu
un masaj toniﬁant, fac din acest tratament un răsfăţ
marin cu rezultate vizibile în reducerea depunerilor
adipoase şi redeﬁnirea siluetei. Ingredientele marine
active curață pielea în profunzime, remineralizând-o,
conferindu-i fermitate şi hidratare.

MARINE SCULPTING CARE

Masajele de relaxare, terapeutice şi revigorante sunt menite să relaxeze mintea, să calmeze
emoţiile, să detoxiﬁce şi să hidrateze corpul pentru readucerea în cea mai bună formă ﬁzică şi
psihică.

60 min

Combinaţia dintre argilă termoreductoare şi
masajul intensiv oferă cea mai înaltă performanţă în
remodelarea corporală. Succesul acestui tratament
de fermitate, remodelare şi anticelulitic este garantat
de masca cu auto-încălzire.

MAGIC HONEY

45 min

Pentru pielea uscată, stresată, lipsită de elasticitate şi
chiar pentru a trata celulita.
Constă din peeling cu sare din Marea Moartă pentru
o refacere completă a epidermei, cu efect de
catifelare, iar mierea hrăneşte, hidratează şi
regenerează pielea, combate celulita

RELAX ME

50/25 min

50 min

M a s a j c u m i ș c ă r i l e n t e p e n t r u d e t e n s i o n a re a
musculaturii. Ajută la înlăturarea stresului și a oboselii prin
stimularea circulației sanguine.

Masaj energic care conferă vitalitate întregului organism,
îmbunătățește circulația sanguină, crește tonusul muscular și are
efecte în tratarea efectelor celulitei.

DEEP TISSUE

SENSORIAL CANDLE

50 min

50 min

Masajul se realizează în profunzime musculară și utilizează
manevre și tehnici din masajului suedez. Se caracterizează
prin presiunea extrem de intensă aplicată în zonele cu
tensiuni musculare cronice.

Mixul de uleiuri esențiale speciﬁc ﬁecărui semn zodiacal, ulei de
cocos, migdale şi unt de Shea se regasesc în consistența unei
lumânări, care se topește și se transformă într-un elixir nutritiv
pentru piele catifelată.

HEALING HOT STONE

LOMI LOMI

50 min

Masajul cu pietre calde este relaxant, decontracturant, este
eﬁcient în ameliorarea durerilor și contracturilor
musculare, ajută la stimularea circulației sangvine și are în
plus, rol de reechilibrare energetică.

TIBET
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INVIGORATING

50 min

Masajul revigorant cu săculeți calzi, umpluți cu sare din
Marea Moartă și pietricele himalayene, are un efect
energizant, exfoliant şi decongestionant.

50 min

Cunoscut și sub denumirea de “masajul mâinilor iubitoare”, acesta
presupune folosirea antebrațelor, coatelor și mâinilor cu mişcări lungi
și continue.

ADIO CELLULITE

50 min

Masaj destinat combaterii aspectului inestetic al depozitelor de
grăsime, cu efect de remodelare, creștere a elasticității, fermității
pielii, îndepărtarea aspectului de “coajă de portocală”, prin
ameliorarea circulației arterio-veno-limfatice și diminuarea retenției
de apă din țesuturi.
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ASIAN BAMBOO

45 min

Inspirat din tradiția orientală, masajul cu bețe de
bambus este un masaj energic, care stimulează
sistemul limfatic şi circulaţia sangvină. Are efecte
vizibile în tratarea celulitei, retenției de apă și
practicat cu regularitate, deﬁnește linia corpului.

MASAJ ANTICELULITIC
CU VENTUZE

NECK, BACK & SHOULDERS

Masaj de relaxare cu scop decontracturant al
zonelor spatelui, gâtului și umerilor.

HEAD & NECK

20 min

Este un masaj ideal pentru eliminarea stresului și a
durerilor de cap și stimulează circulația sanguină la
nivelul scalpului.

50 min

VICHY SHOWER MASSAGE
Stimulează circulația și elimină toxienle, stimulează
sinteza de colagen, elimină energia stagnantă,
sparge celulita și îmbunătățește vizibil aspectul pielii.

FUSION

25 min

Semnătura Premier Spa 80 min

Semnătura Premier SPA este o combinație între
masajul thailandez și cel de relaxare. Această
terapie are ca efecte detensionarea musculară,
eliminarea tensiunilor și îndepărtarea stresului.

20 min

Experiența inedită sub cele 5 capete de duș
suspendate pulverizează pe corp o ploaie de apă
caldă, în timp ce terapeutul efectuează un masaj
energizant.

TROPICAL SHOWER SCRUB

20 min

Bucurați-vă de o experiență tropicală sub ploaia
caldă a dușului Vichy și ale aromelor de portocale,
migdale dulci, lavandă și rozmarin care lasă pielea
catifelată și parfumată.

TRATAMENTE
ORIENTALE

Abordarea dimensiunii culturale a frumuseţii orientale este o imersiune într-o lume magică şi
fascinantă, învăluită în mister şi preţiozitate.

RITUAL HAMMAM
Dacă vreți sa experimentați o relaxare în stil oriental, bucurați-vă de
beneﬁciile hammamului, un ritual special de curățare și puriﬁcare,
înfrumuseţare şi îngrijire a pielii prin cinci etape succesive: curățarea cu
spumă de săpun negru tradițional marocan, care conferă pielii un aspect
satinat, gomajul cu mănușa specială kassa, pentru exfolierea celulelor
moarte, clătirea cu apă din abundență, aplicarea unei măști cu argilă și
săruri minerale pentru puriﬁcarea epidermei și masajul cu ulei de argan,
pentru hidratarea pielii.

ORIENTAL SOAP MASSAGE

30 min

Ritual senzorial ce presupune curățarea cu spumă de săpun negru tradițional și gomajul cu mănușa special kassa. Acest veritabil
răsfăţ oriental este ideal pentru o îngirjire eﬁcientă a corpului, cu efecte beneﬁce asupra întregului organism.

RITUAL CASABLANCA

Semnătura Premier Spa

75 min

Ritual de puriﬁcare cu produse extravagante precum: apă de ﬂori, sare
de alaun, argilă albă, unt de Shea și ingrediente orientale surpriză.
Acest ritual îşi are originea în vremea reginei Cleopatra şi este unul
dintre cele mai eﬁciente ritualuri de curăţare şi puriﬁcare corporală.
Terapia începe cu un peeling cu rol de hidratare, hrănire şi catifelare a
pielii, este urmat de o împachetare cu rol mineralizant, antiseptic şi
energizant şi de un masaj relaxant.
Tratamentul previne uscarea pielii, îi ameliorează hidratarea,
încetineşte îmbătrânirea naturală, este restructurant şi regenerant. Se
potriveşte perfect pielii uscate, deshidratate, căreia îi redă supleţea şi îi
atenuează aspectul neplăcut.
Acest veritabil răsfăţ oriental este ideal pentru o îngirjire eﬁcientă a
corpului, cu efecte beneﬁce asupra întregului organism.

RITUAL DE BRONZARE CU HENNA
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60 min

60 min

Datorită ingredientelor din compoziție, bronzarea cu henna este un tratament pentru întregul corp.
Pudra cu henna are ca principal ingredient taninul și are efecte în pigmentarea pielii, întărirea vaselor de sânge, toniﬁerea pielii. Bogată
în oligo elemente cu proprietăți astrigente, antibacteriene și de protecție, loțiunea de bronzare conține extracte vegetale bogate în
vitamine și minerale care contribuie la menținerea unei bune hidratări a epidermei.
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TRATAMENTE
COMPLEMENTARE

Terapiile complementare sunt metode de evaluare și corecție. Scopul
lor este acela de a stimula mecanismul individual de însănătoșire
naturală a sistemelor din corpul oaspetelui și de a permite eliberarea
emoțiilor negative înmagazinate.

REFLEXOTERAPIE

Reﬂexoterapia este o tehnică holistică, ce privește
organismul ca pe un întreg. S-a constatat că ori de
câte ori terminația nervului din talpă este sensibilă sau
chiar dureroasă la apăsare, organul corespunzator este
suferind, chiar în absența simptomelor vizibile. În acest fel
se pot descoperi în faza primară boli neexprimate încă. În
plus, acționând asupra terminației nervului prin masaj, se
reușeste ameliorarea bolii.

KERALA & SHIRODHARA

MASAJUL AYURVEDIC

75 min

Desprins din medicina antică Indiană, acest masaj are
rol de reechilibrare energetică, îmbunătățind starea
de sănătate.
Masajul Ayurveda are efecte antiaging, de relaxare,
eliminare a oboselii, ameliorează durerile și tensiunile
musculo-articulare, crește imunitatea, accelerează
vindecarea bolilor și reechilibrează cele trei Doshe
(Vata, Pitta și Kapha).

DRENAJ LIMFATIC

50 min

Considerat “regina masajului”, drenajul limfatic se
efectuează prin presiuni blânde, care activează
circulația limfatică și contribuie la rezorbția edemelor,
la accelerarea proceselor de vindecare după
intervenții chirurgicale, stări de covalescență, crește
imunitatea și contribuie la detoxiﬁerea origanismului.
38

25/50 min

50 min

Inspirat din tradiția ayurvedică, acest ritual presupune
relaxarea psihică, reactivează punctele energetice,
oxigenează epiderma, calmează tensiunea emoțională și
ﬁzică. Tratamentul se încheie cu un ﬁr de ulei cald care
este lăsat să curgă pe mijlocul frunții, în zona cunoscută de
hinduși ca „Shiva” (al treilea ochi).

MAN
IN BEST FORM
Bărbatul modern este activ și acordă foarte
mare atenţie îngrijirii şi aspectului ﬁzic, dar
apreciază şi clipele de relaxare.

TRATAMENTE FACIALE
SKIN FITNESS

50 min

Tratamentul facial restructurant, relaxant, de curățare profundă este
special creat cerințelor tenului masculin. Conține masaj aromatic şi de
relaxare, care vor reda tenului tonus şi vitalitate. Este recomandat
persoanelor active, tenurilor agresate de stres şi de mediul poluant.

AGE DEFENSE

50 min

Tratamentul revoluţionar acţionează ca un adevărat lifting facial și
combate primele semne de îmbătrânire. Curățarea, micro-exfolierea,
stimularea simţurilor cu uleiuri esențiale, masca și ingredientele
naturale active vor diminua ridurile și liniile ﬁne, redând tenului
energia și vitalitatea necesară.

POWER MOIST

50 min

Primele semne ale îmbătrânirii şi aspectul tern al tenului sunt adesea
cauzate de lipsa unei hidratări optime. Creat pentru a hrăni tenul uscat
şi pentru a preveni ridurile, Power Moist este un tratament care
conferă o hidratare intensă şi de durată, redând elasticitatea şi
strălucirea naturală a pielii.
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TRATAMENTE CORPORALE

HAMMAM

50 min
Dacă doriți să aveți parte de o relaxare în stil oriental,
bucurați-vă de beneﬁciile hammam-ului, un ritual
special de curățare și puriﬁcare, pe care bărbaţii îl
practică de secole pentru a-și revigora corpul și mintea.
Este recomandat pentru combaterea oboselii cronice,
reumatismului și afecţiunilor respiratorii.

DEEP TISSUE

50 min
Este un masaj care se concentrează pe realinierea
straturilor profunde ale mușchilor și țesutului
conjunctiv. Diminuează tensiunile musculare cronice
prin întinderi ușoare, presiuni profunde sau fricțiuni pe
zonele contractate, de-a lungul de-a lungul ﬁbrelor
musculare, tendoanelor și fasciilor.

FAMILY & COUPLES
EXPERIENCES

TROPICAL SHOWER SCRUB
VICHY SHOWER

20 min
E x p e r i e n ț ă i n e d i t ă c a re c o m b i n ă e f e c t e l e
binefăcătoare ale apei cu un masaj toniﬁant şi
revigorant sub cele 5 capete de duș suspendate.

NECK, BACK & SHOULDERS

25 min

Masaj de relaxare cu scop decontracturant al zonelor
spatelui, gâtului și umerilor.

HEALING HOT STONE

50 min
Masajul relaxant și în același timp, decontracturant cu
pietre calde ajută la stimularea circulației sangvine și la
tratarea durerilor de spate și a durerilor musculare.

TIBET
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25 min
Tratament exfoliant constând într-un scrub corporal și
un masaj energizant. Reduce tensiunea și oboseala
musculară, îmbunătățește circulația sângelui,
diminuează efectele stresului.

HEAD & NECK

Este un masaj ideal pentru eliminarea stresului și a
durerilor de cap și stimulează circulația sanguină la
nivelul scalpului.

ORIENTAL SOAP MASSAGE

30 min

Ritual oriental de masaj cu spumă de săpun negru și
scrub cu mănușă kassa pentru o îngrijire eﬁcientă a
corpului, cu efecte beneﬁce asupra întregului corp.

50 min

Masajul revigorant cu săculeți calzi, umpluți cu sare din
Marea Moartă și pietricele himalayene, este
recomandat persoanelor care prezintă contracturi
musculare, picioare obosite și tulburări ale circulației
veno-limfatice.

25 min

Împărtășiți plăcerea unui extraordinar masaj de relaxare în Apartamentul Spa.
Apartamentul Spa este dotat cu saună, dușuri emoționale, hidromasaj cu cromoterapie, zonă de relaxare și o zonă special
concepută pentru două terapii în același timp. Bucurați-vă de momente unice de răsfăț!
Efectul beneﬁc al tratamentelor va ﬁ simţit din plin când alături de dumneavoastră aveți o persoană dragă, într-o cameră
special amenajată cu un efect profund relaxant şi odihnitor.

80 min

THAI MASSAGE
Terapia favorizează îndepărtarea blocajelor și
echilibrarea sistemului energetic, crește ﬂexibilitatea
corpului prin mișcările speciﬁce care acționează
asupra tendoanelor.

LA VIE EN ROSE
Ritual de întâmpinare, Saună privată, Duș
emoțional, Baie cu plante, Organic Mimosa
Champagne Scrub, Sensorial Candle,
Prosecco

JE T'AIME MOI NON PLUS

WELLNESS DREAM BY NIGHT

Ritual de întâmpinare, Saună privată,
Duș emoțional, Baie cu plante, Fusion
Massage, Platou cu fructe

Ritual de întâmpinare, Saună privată,
Duș emoțional, Baie cu plante, Relax
Massage, Prosecco

Toate pachetele se personalizează în funcție de timpul pe care vi-l puteți acorda și de nevoile dumneavoastră.

41

WELLNESS SPA

BEAUTY

MAMA

Premier SPA vă oferă o varietate de
masaje, terapii cu apă, tratamente
corporale și faciale, aquagym pentru a
vă readuce adevarata stare de bine, de
relaxare și mai ales de sănătate, într-o
ambianță de liniște și serenitate.
Pentru câteva ore, departe de lumea
dezlănțuită, evadați într-o atmosferă de
vis, elegantă și relaxantă!
Tratamentele sunt strict personalizate
în urma recomandărilor medicului nostru.

PRENATAL
Sarcina, pe cât este de plăcută, pe atât este
de solicitantă pentru femeie. Durerile de
spate, picioarele umﬂate, oboseala şi
stresul sunt neplăceri cu care mai toate
gravidele se confruntă. Toate aceste
suferinţe pot ﬁ tratate fără medicamente şi
fără efecte secundare.
Pachetul conține tratamente dintre
următoarele terapii:
Aqua Gym, masaj Relax me, Head & Neck,
Neck, Back & Shoulders, Reﬂexoterapie,
Jambes Toniques, VacuStyler, Slide Styler,
Baie cu plante și sare de Bazna.

POSTNATAL
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După naștere orice femeie are nevoie de
recuperare ﬁzică și psihică. Sportul,
masajele și împachetările ajută la
îndeplinirea celor două scopuri.
Pachetul conține tratamente dintre
următoarele terapii:
Aqua Gym, Hidrokinetoterapie, Jambes
Toniques, VacuStyler, Slide Styler, Tibet,
Peeling Magic Honey, Phyto Fermete,
Asian Bamboo .

FITNESS
Alegeți un stil de viață sănătos cu
ajutorul sportului și rezultatele nu vor
î n t â r z i a s ă a p a r ă . Re z i s t e n ț a
cardiovasculară la efor t, for ța
musculară, ﬂexibilitatea și modiﬁcarea
compoziției corpului (schimbarea
raportului dintre masa musculară și
stratul adipos) sunt principalele
beneﬁcii de ordin ﬁziologic pe care le
puteți obține urmând un program de
antrenament personalizat.

BOSU

LECȚII DE ÎNOT

Both Sides Up sau Both Sides Utilized este un tip de
antrenament cardio ce are la bază mișcările clasice de aerobic,
dar care se execută pe o jumătate de sferă cu diametru de 65
de cm. Aceasta are două suprefețe: una plană și una concavă.
Exercițiile cu BOSU îmbină perfect miscările de aerobic cu
distracția.

Înotul stimulează circulația sângelui, dezvoltă musculatura,
accelerează vindecarea mai multor boli, precum dizabilități
ﬁzice, astm, hernie de disc, crește mobilitatea articulară, crește
imunitatea, rezistența cardiacă și pulmonară, menține
presiunea arterială normală și elimină stările depresive și de
anxietate.
Pentru copii acest sport creează un corp dezvoltat armonios, o
minte echilibrată și stimulează ambiția.

AEROBIC, STRETCH & TONE
Mișcările de aerobic ajută la pierderea în greutate, întărirea
sistemului imunitar și toniﬁerea musculaturii. Mai mult de atât,
aerobicul dezvoltă rezistența cardio-respiratorie la efort.
Miscările dezvoltă mobilitatea, asigurând un tonus muscular mai
bun şi ameliorarea posturii corporale.

AQUA GYM
Dacă țineți la modul în care arătați sau pur şi simplu sunteți un
fan al mişcării, încercați să ieșiți din tipare şi să diversiﬁcați
efortul ﬁzic din timpul orelor de ﬁtness cu plăcerea efortului
depus în bazin.
Activitatea în apă s-a dovedit, de-a lungul timpului, a ﬁ una
dintre cele mai sănătoase şi complete. Ea poate ﬁ practicată de
toată lumea, fără riscuri şi interdicţii (inclusiv de femei
însărcinate şi persoane de vârsta a treia).

CARDIO & TONE
Este un program care combină efortul cardio cu toniﬁere
musculară. Prima parte conţine minicoregraﬁi formate din paşii
de bază din aerobic, iar în partea a doua se efectuează exericiţii
de toniﬁere destinate în principal grupelor mari musculare:
coapse, pectorali, spate şi abdomen.

FITBALL
Diversiﬁcaţi-vă programul de aerobic, experimentând Fitball, o
metodă excelentă de ardere a grăsimilor, cu ajutorul căreia vă
puteți antrena toate grupele musculare şi vă puteți îmbunătăţi
echilibrul. Se lucrează pe mingi mari, care preiau o parte din
greutatea corpului. Este un curs recomandat pentru orice
vârsta.
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Relaxare

de 5 stele!

SPA SIESTA &
SPA SEJUR
82 de camere spațioase cu un design modern și mobilier
elegant vă stau la dispoziție în timpul sejurului
dumneavoastră în cadrul Premier SPA sau în pauza
dintre terapiile programate.
Pentru rezervarea unui sejur la Premier Palace sau a unei
camere de care să dispuneți doar în timpul zilei,
beneﬁciați de tarife preferențiale, special concepute
pentru dumneavoastră.
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Pentru rezervări sau mai multe informații și detalii vă
rugăm să ne contactați.

Rezervări
Telefon: (+40) 735 99 11 11; (+40) 722 11 11 55

Secretul unei
vieți sănătoase

SPA
GOURMET & BAR
Va invităm să descoperiţi delicioasele produse culinare pregătite de bucătarii noştri şeﬁ împreună cu medicul
nutriţionist sau fresh-urile revigorante din fructe şi legume.
În alcătuirea meniului de bar am optat pentru produse 100% naturale şi sănătoase. Seminţele de chia, in,
susan, ﬂoarea soarelui, dovleac, fructe de goji, kaki, căpşuni, aﬁne, cătină, fructe de pădure, merişor vă vor
spune secretul unei vieţi sănătoase.

E-mail: reservations@premierpalace.ro
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Medical si Wellness SPA reunește aspectul medical, asociat cu
știința, eﬁcacitatea, seriozitatea, inovația și nu în ultimul timp,
siguranța cu starea de bine, raﬁnament, relaxare și
personalizare.
Check-in: Vă sugerăm să vă prezenţați la Spa cu minim 15
minute înaintea primei programări.
Înaintea tratamentului, veți ﬁ rugați să completați un formular de
evaluare medicală. Vă rugam să anunțați Recepția sau
terapeuții de orice problemă de sănătate, alergie, accident
suferit care pot inﬂuența tratamentul sau utilizarea facilităților
oferite în SPA.
Sosirile târzii nu vor beneﬁcia de o prelungirea duratei
procedurilor programate și li se va aplica contravaloarea
tratamentului total.
Din respect pentru ceilalți oaspeți, anulările sau reprogramările
se fac cu minim 4 ore înaintea orei stabilite. Anulările efectuate
cu mai puțin de 2 ore înaintea orei programate inițial vor atrage
plata unei penalizări de 100% din contravaloare. O carte de
credit va ﬁ necesară pentru a garanta orice programare –
exceptând situațiile în care sunteți cazat în hotelul nostru.
Programările pot ﬁ modiﬁcate doar în funcție de disponibilitate.
Vă recomandăm să urmați tratamentul conform programului
stabilit deoarece se poate întâmpla să se suprapună cu
programul celorlalți oaspeți, situație în care nu vom putea
răspunde pozitiv solicitării dumneavoastră.
Consultație: Tratamentele clinice includ consultație medicală
efectuată de către medici sau personal specializat. Dacă suferiți
de o problemă de sănătate, vă rugăm să o comunicați pentru a
beneﬁcia, în urma tratamentului, de cele mai bune rezultate
terapeutice.
Ținuta în Spa: Vă rugăm să renunțați la bijuterii și îmbrăcăminte,
păstrând doar lenjeria de corp.
Aveți la dispoziție vestiare private, halate, prosoape, papuci de
unică folosință. La ﬁnalul programului, vă rugăm să lăsați
brăţara de acces la Recepția Spa.
În cazul anumitor tratamente, terapeutul vă va oferi lenjerie de
unică folosință.
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RECOMANDĂRI &
ETICHETĂ
Dacă tratamentul dumneavoastră implică și terapie cu apă, este
necesar să purtați un costum de baie.
În cazul unui tratament facial, pentru rezultate optime, se
recomandă ca domnii să ﬁe proaspăt bărbieriți.
Piscină și saune: Pentru a asigura confortul tuturor oaspeților, un
prosop în jurul taliei este necesar în zonele unisex. Este interzis
să utilizaţi sauna sau celelalte facilități Spa sub inﬂuența
băuturilor alcoolice. Dușul înainte și după baia în piscină sau
hidropool, precum şi între programele de saună este
obligatoriu. Este recomandată purtarea căştii de protecţie a
părului la piscină.
Obiecte pierdute: Managementul centrului Spa nu este
responsabil pentru pierderea obiectelor sau a banilor în
cameră, vestiare ori în spațiile publice.Vă rugăm să respectați
dreptul celorlalți oaspeți la intimitate și liniște, neutilizând
telefoane mobile în interiorul Spa-ului. Fumatul nu este permis
în incinta Spa.
Sugestii: Recomandările dumnevoastră sunt binevenite. Pentru
a îmbunătăți calitatea serviciilor noastre, vă rugăm
să completați formularul de satisfacție disponibil la Recepție.
Oaspeții cazați în hotel: Oaspeții hotelului sunt rugați să
folosească halatul și papucii disponibili în cameră.
Carduri cadou: Sunt cadoul perfect pentru orice ocazie. Pot ﬁ
comandate telefonic și expediate prin poștă sau curier în
aceeași zi.
Accesul copiilor în incinta SPA: Acces copiilor cu vârsta de până
la 14 ani neînsoțiți este interzis în interiorul Spa-ului, singura excepție
ﬁind piscina. Pentru aceasta exista un program special destinat
copiilor. Informațiile privind accesul copiilor în Spa le puteți găsi
pe site-ul nostru sau puteți întreba la telefon 031. 407 6010

www.premier-spa.ro
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Premier Palace Spa Hotel, Bulevardul Ghencea 134, București
tel.: +4 031 407 6010; e-mail: spa@premierpalace.ro;
www.premierpalace.ro
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Sunt recomandate rezervările în avans. Pentru garantarea rezervării sunt necesare numele și datele dumneavoastră de contact.
Înainte de a beneﬁcia de orice facilitate Spa sau tratament, sunteți rugați să vă opriți la Recepția Spa pentru a (re)conﬁrma programarea.
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Pentru informații referitoare la pachetele de grup și discounturile aplicabile vă rugăm să ne contactați
Telefon: +40 733 22 33 00 sau +40 31 407 6010 din exteriorul hotelului
Telefon: 520 din interiorul hotelului
Email: marketingspa@premierpalace.ro
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Pentru efectuarea unei rezervări vă rugăm să ne contactați
Telefon: +40 733 22 33 00 sau +40 31 407 6010 din exteriorul hotelului
Telefon: 150 din interiorul hotelului
Email: spa@premierpalace.ro

Grupuri sau petreceri SPA:
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Lacul Tineretului

Wellness & Medical Spa
PREŢURI - PRICES

THE DREAM OF HEALTH & LUXURY

50 %

discount

Piscină, Hidropiscină, Thermarium sau Fitness
pentru oaspeţii care beneciază de servicii SPA de minim 200 lei

Discount valabil doar în
ziua efectuării serviciilor SPA

