
TRADUCCIÓ  FOLLETO  SPA 

  (Cara  1  del  Folleto) 

Regala´t    o  Regala´l 

Pack  de Boda  personalitzats  amb l´assessorament  dels nostres  terapeutes. 

Spa : Recepció 

Neix  un  món  diferent : 

Descobreix  un  racó  de  benestar i sensualitat , en  un  ambient  de relaxació  i  

sensacions  a prop  teu. 

Tots  els  nostres  tractaments  estan  protocolaritzats i  exclusius  per assegurar la 

màxima  qualitat  i  satisfacció  del  client 

(Cara 2 del Folleto) 

Disfruti   Nostre  Wellness & Spa 

Massatges 

Balinès  tradicional 30 min. 60 min 

Relaxant 50 min i 90 min. 

Terapèutic 50  min i 90 min. 

Drenatge Limfàtic 60 min i 90 min. 

Reflexologia Podal  45 min. 

• Tots els serveis es poden realitzar en cabina doble. 

• Servei  d´habitacions estra  de  15 E 

 

Facials 

 

Tractament  pell neta  60 min. 

Tractament  boira d´hidratació 60 min. 

Tractament  corrector  d´arrugues 60 min. 

Tractament  de lifting  absolut 60 min. 

Tractament  home 60 m. 

 

I  També 



SPA 

1  dia 

5  dies 

10 dies 

Gym 

Consultar  preus per  bonos  i  quotes  de  socis 

 

RITUALS 

 

Indoceane 60 min  ( Exfoliació , Embolcall ) 

Brisa  de  clarejar  90 min 

( Exfoliació, Embolcall, Massatge relaxant  aromàtic) 

Sensacions 120 min. 

( Exfoliació, Embolcall, Massatge  Lomi- Lomi ) 

Ritual Duo  Exclusiu by Spa  Zenter 180 min 

(Exfoliació, Embolcall, Masatge armàtic, Tractament  facial, boira  d´Hidratació  i 

ampolla  de  Moet  Cahndon ) 

 

BELLESA 

Manicura 

Pedicura 

Manicura Shellac 

Pedicura  Shellac 

Depilació 

 

Bono  i pack  de  sessions desde 199 Eur. Consultar preus, serveis i reserves. 

Servei de lloguer  de  complements 

Tovallola 3 € / Chanclas 2€/ Capell 2€/ PacK complet 5€ 

 



Més  informació  sobre  Programes personalitzats, Tractaments  corporals o 

Balneoterapia a la Recepció  del Spa. 

Reserves : Per a assessorament i reserves  contacti  anm la  recepció del Spa  o per e-

mail  a spaminos@spazenter.com. 

Anulacions : En cas  de  no presentarse al tractament es facturarà el 100 % del servei 

contractat. Els  tractaments  tindran un  recàrrec del 60 %  si són  anul-lats  dues  hores 

abans. 

Normes :  Li a graïm  que  arribi amb  10 min. d´antelació . En  cas  de  retard, i per 

respectar l´horari del següent  client, no  es podrà  allargar la duració  del  tractament. 

  

 


