RUDENS JAUNUMI!
Klāt rudens, krāsaino lapu un maigās miglas laiks, kas pārņem pasauli un cilvēkiem liek
būt rāmiem un piezemētiem. Tādēļ šajā laikā vislabāk ļauties mierīgai atpūtai un sevis
izzināšanai, lai ereģija un gaišas domas iemājo prātā un pasaule krāsotos viegla un liega.

Tādēļ šajā rāmajā laikā Latvju SPA “La Daile” aicina Tevi
baudīt divas jaunas SPA procedūras:

LAVANDAS SAPNIS
Dziļi relaksējoša ķermeņa masāža ar siltiem lavandas maisiņiem, lavandas ziedūdens
rasinājumu un siltu, aromātiksu lavandas vai lavandīna aromeļļu. Izbaudi Latvijas
lavandu nomierinošo, līdzsvarojošo mieru, kas pilnībā pārņem katru ķermņa šūnu un
ieaijā.
Šī SPA procedūra sākas ar galvas nolikšanu uz fantastiski aromātisku lavandas
spilventiņu, kam sekos aromātiksu lavandas vālīšu sveiciens un siltu lavandas
ziedlapiņu maisiņu sildījums. Turpinājumā būs relaksējoša un iemidzinoša pilna
ķermeņa masāža ar nomierinošo lavandas vai lavandīna aromeļļu pilnīgai relaksācijai
un mieram dvēselē.
Ilgums: 1 h 30 min Cena: 29 EUR / 25 EUR *

Skaistai esībai

“STIPRAIS KURZEMNIEKS” PIE JĀŅA ZUSTRUPA
Jānis ir fantastisks cilvēks un īstens SPA meistars un pirtnieks no Jelgavas, kuram
virtuozi padodas akustiskā rezonanses masāža ar kārklu nūjiņām jeb klūgošanas
masāža. Šī masāža lieliski palīdz atbrīvoties no nemitīgā domu skrējiena un “atbrīvot”
galvu, ļaujot dziļi atpūsties un paskatīties uz dzīvi no jauna skatu punkta. Lieliski
aizņemtiem un garīgā darbā noslogotiem civēkiem.
“Stiprais kurzemnieks” ir unikāla SPA procedūra ar klūgošanas jeb akustiskās
rezonanses masāžu, kuru īpaši ieteicams apvienot ar sildīšanos pirtiņā, un to var lieliski
papildināt un kombinēt ar masāžu, skrubēšanos vai rāmu tējas dzeršanu sveču gaismā.
Klūgošanas masāža
Ilgums: 30 min; Cena: 15 EUR / 12 EUR*
Klūgošanas masāža + muguras vai pēdu masāža
Ilgums: 1 h; Cena: 25 EUR / 19 EUR*
Klūgošanas masāža + relaksējoša vai tonizējoša ķermeņa masāža ar aromeļļām
Ilgums: 2 h; Cena: 35 EUR / 29 EUR*
“Stiprais kurzemnieks” – sildīšanās pirtiņā, klūgošanas masāža, ķermeņa
skrubēšana un pilna ķermeņa masāža ar aromeļļām
Ilgums: līdz 3 h; Cena: 45 EUR / 39 EUR*
Papildus sildīšanās pirtiņā un tējas baudīšana pie “Stiprā kurzemnieka” procedūrām:
līdz 30 min. – 7 EUR/ 5 EUR*.
* Cena “La Daile” Skaistas esības kluba dalībniekiem.
Laipni aicinām ierasties 15 min pirms katras SPA procedūras vai masāžas. lai rāmi sagatavotos procedūrai
un pilnvērtīgi baudītu skaistas esības mirkli. Īpašais piedāvājums spēkā līdz pat Ziemas saulgriežiem
(21.12.2015.). Atlaides nesummējas!
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