Красотата ще спаси света!
Мили дами, бъдете красиви, почувствайте се специални,
насладете се на прекрасни изживявания
в козметичния център на х-л Палас!
Висококвалифициран подбран екип ще се погрижи
да намерите нужната Ви почивка за тялото
и спокойствие за душата!

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
УСЛУГИ

Цена в лв.

Почистване на лице + 2 броя маски

40

Почистване на вежди

10

Козметичен масаж с маска

35

Професионална италианска кола маска:
Цели крака

40

½ крака

20

Ръце

20

Брада

8

Мустак

8

Триъгълник

20

Мишници

15

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
УСЛУГИ

Цена в лв.

Лечението с морска вода е старо колкото света. За лечебната сила
на морето говорят още Платон, Еврипид, Херодот, както и Бащата
на медицината - Хипократ.Насладете се на магията на продуктите
на френската козметика Thalion, която ще озари Вашата кожа, ще и
предаде сияен и стегнат вид.
НОВО
Диамантен лифтинг - 50 мин. „Bielenda”

65

Арган и стволови клетки - 50 мин. „Bielenda”

65

Органична морска натурална козметика - 50 мин.
„Thalasso Organics ”

60

Петдневна възстановителна програма за уморена,
стресирана и суха кожа – 5 процедури,
всяка от които по 50 мин.

290

Хидратираща програма, продължителност 45 мин.

65

Стягаща програма
продължителност 45 минути

65

Луксозна терапия ALGO’LIFT кислород и регенерация за лице
продължителност – 80 минути
2 x 40 минути

90

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
УСЛУГИ

Цена в лв.

Добре дошли в света на Maria Galland! Представяме ви кралицата
на красотата. В началото на 60-те години в Париж МARIA GALLAND улавя духа на епохата с нейната иновативна идея за запазване
на младостта, красотата и сиянието на кожата. Заедно с екип
от дерматолози, амбициозната дама създава уникална концепция
за професионална терапия, създадена в съотвествие с последните
резултати от изследванията и дългогодишния опит.Опитайте
истинска наслада за сетивата с нашата специална програма Мария
Галанд!
Тридневна програма “Блестящ анти-стрес ефект”
продължителност на една процедура – 50 мин.

220

Програма “Интензивна хидратация”
продължителност – 50 мин.

80

Програма “Интензивна регенерация”
продължителност – 50 мин.

80

Програма “Интензивен блясък”
продължителност – 50 мин.

80

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
УСЛУГИ

Цена в лв.

Гроздовото вино се е ползвало с популярност и уважение още в
древността. Днес то е част от различни козметични процедури,
които влияят не само на красотата, но и на здравето на кожата –
те подобряват обмяната на веществата, намаляват холестерола и
премахват напрежението. Винената терапия в козметичния салон на
х-л Палас има изразен антистресефект, събужда сетивата и придава
неотразима свежест на кожата.
Петдневна регенерираща винена терапия за лице,
шия и деколте (5 процедури)
продължителност на една процедура – 50 мин.

240

Винена терапия за лице, шия и деколте (за един ден)
продължителност – 50 мин

55

КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
УСЛУГИ

Цена в лв.

Откъснете се от всички човешки проблеми и грижи и вселете душата
си в безгрижните цветове на розата! С тепарията „Българска
роза” ще изпълните сетивата си с повече щастие и наслада от
невероятните качества на красивата българска роза.
Терапия „Радостта на жените”
с масло от „Българска роза”

55

Терапия за лице и ръце
с натурален колаген
Биокорекция и ревитализация на лице
Тридневна програма

165

Петдневна програма

250

Биокорекция и ревитализация на лице и ръце
Тридневна програма

190

Петдневна програма

290

Повече информация можете да откриете на официалния сайт:

www.sunnydaybg.com

тел.: +359 52 361 143
факс: +359 52 361 376
mail: sunnyday@sunnydaybg.com
web: www.sunnydaybg.com

