
СПА МЕНЮ





STRIMON SPA SE RVICE S

Открийте в  STRIMON GARDEN SPA HOTEL  Вашето място за неповторими 
СПА преживявания. 

За Вас, гости  на STRIMON GARDEN SPA HOTEL,  сме подготвили специално 
подбрани процедури, ритуали  и терапии за витализиране на Вашите 
лице и тяло и хармонизиране на емоционалното Ви състояние .

Индивидуалният и холистично-терапевтичен подход с прецизно 
селектирани висококачествени продукти за лице и тяло като немската 
хипоалергенна био козметика Dr. Spiller, южноафриканската селекция 
на натурална основа с познатите екстракти от грозде – TheraVine, както 
и традиционната българска натурална козметика с роза и кисело 
мляко, съчетани с  високо квалифицирани специалисти и обстановка 
на уют и спокойствие, са ключът към възстановяване на свежестта на 
Вашата кожа и жизнеността на Вашето тяло.

За пълноценния Ви престой ще допринесат и процедурите с известната 
от Древността  минерална вода от кюстендилските извори, 
притежаваща уникални лечебни свойства.

STRIMON GARDEN SPA HOTEL разполага с апаратура. насочена към 
ревитализиране на Вашето лице и възстановяване на силата и 
подвижността на Вашето тяло:

• Римска баня с три басейна с различна температура на минерална  
  вода – студен (20OС), топъл (38OС) и горещ (45OС); 
• Зона за релакс с топли легла; 
• Закрит плувен басейн (28OС) с детска секция; 
• Открити плувен  (30OС) и детски басейни (33OС) с минерална вода;
• Два открити басейна (36OС) с хидромасажни дюзи с минерална вода;  
• Инфрачервена сауна; Финландска сауна; Парна баня;
• Фитнес зала и тераса на открито за лечебна гимнастика;
• Солариум; 
• 12 Комфортни кабинети за провеждане на процедури и терапии     
  за лице и тяло, хидромасажни вани, СПА капсула; студио за 
  маникюр и педикюр и фризьорски салон.

РАБОТНО ВРЕМЕ:
STRIMON SPA: 8:00 -  20:00  ВСЕКИ ДЕН

*цените са в български лева



STRIMON SPA

ПРОЦЕДУРИ И ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО

СПА процедурите са необходима, а в много случаи задължителна част 
от всяка почивка. Целта на тяхното изпълнение е за кратко време с 
помощта на даровете от природата, знанията, дошли до нас от 
миналото, както и чрез наука и иновации, да се постигне 
освобождаване от натрупания стрес, пълна релаксация и последващо 
презареждане с живителни сили.

РЕЛАКСИРАЩ  МАСАЖ
  

ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ 
с болкоуспокояващи олио и гел                                                                                                 
 
 КЛАСИЧЕСКИ АВТОРСКИ МАСАЖ
                                                                                                  
АНТИЦЕЛУЛИТЕН  МАСАЖ

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
           
 
ДЕТОКСИКИРАЩ МАСАЖ С МЕД
Спомага за ускоряване кръвообращението и
отделяне на токсините. Заглаждащ кожата ефект.

ДЕТСКИ МАСАЖ     
Нежност, внимание и грижа за малчугани
с какаово или кокосово масло.
(До 12-годишна възраст)

50 мин. / 60.00 лв.
25 мин. / 40.00 лв.

50 мин. / 80.00 лв.
25 мин. / 45.00 лв.                                                                                               

 
50 мин. / 70.00 лв. 

                                                                                                  
      25 мин. / 50.00 лв.

      25 мин. / 40.00 лв.       
   

50 мин. / 75.00 лв.

20 мин. / 40.00 лв.     

МАСАЖИ



50 мин. / 60.00 лв.
25 мин. / 40.00 лв.

50 мин. / 80.00 лв.
25 мин. / 45.00 лв.                                                                                               

 
50 мин. / 70.00 лв. 

                                                                                                  
      25 мин. / 50.00 лв.

      25 мин. / 40.00 лв.       
   

50 мин. / 75.00 лв.

20 мин. / 40.00 лв.     

БРАЗИЛСКИ ПОЛЪХ „ MÁGICO”                                            75 мин. / 85.00 лв.

Тонизираща терапия в три стъпки: нежна антиоксидантна ексфолиация 
с пяна, витаминен масаж с успокояваща кожата емулсия и финална 
хидратация, обогатена с асай бери, йерба мате и бразилска мимоза.

АРОМА МАСАЖ „RAHIMA”                                                    50 мин. / 70.00 лв.

Подхранващ, успокояващ и хидратиращ в две стъпки! Богатият крем за 
тяло прониква дълбоко в кожата за дълготрайна хидратация. Обогатено 
с ценни растителни продукти от африканската Савана - масло от 
Арган, Marula Oil, червено лале, Baobab Oil и успокояващ екстракт от 
син лотос.

 
АРОМА МАСАЖ „ ЧЕРНО ЗЛАТО”                                         50 мин. / 70.00 лв.

Масажното олио с екзотичен аромат, съдържащ шафран,  придава на 
кожата кадифена мекота и неповторимо сияние. Оказва 
антиоксидантен ефект, енергизира и  хармонизира тялото и ума.

„MANARŪ”- АРОМАТ ОТ ЮЖНИТЕ МОРЕТА                          50 мин. / 75.00 лв.

Изящна ексфолиация с мъниста от ванилови шушулки,  копринено 
нежен масаж на цяло тяло и фин завършек от екзотични съставки. Бяла 
орхидея, хибискус и масло от моной доставят интензивна хидратация и 
укрепват защитната бариера на кожата.

„HYDRO-MARIN”®ЕКСФОЛИАЦИЯ НА ТЯЛОТО                     25 мин. / 40.00 лв.

Морски водорасли и соли нежно подобряват кръвообръщението и 
постигат ефект на детоксикация. Съвършено чиста и мека кожа.

АНТИЦЕЛУЛИТНА ТЕРАПИЯ „СИЛУЕТ”                                   40 мин. /  65.00 лв.

Почистващ кожата пилинг, който стимулира клетъчната обмяна,последван 
от извайващ тялото масаж за постигане на гладка кожа и красив силует.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО



ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ

Чрез добре подбрани практики и съвременни иновативни техники 
нашите процедури за лице са истински процес на обновяване на 
клетките на лицето. Eкспертите ни ще подберат Вашата индивидуална 
терапия за красота спрямо типа и нуждите на Вашата кожа. Подарете 
си прецизна грижа за изключителни резултати.

АНТИЕЙДЖ ГРИЖА       

CELLTRESOR                                                                            50 мин. / 100.00 лв.

Терапия с хиалуронова киселина с многостепенен ефект. Серума 
стимулира естествения синтез на хиалурон в кожата. Бръчките са 
намалени, а еластичността – подобрена. Интензивен процес на 
хидратация, избистрящ тена.

CELLOSOPHY CELLEBRATION                                                 50 мин. / 100.00 лв.

Терапията възнаграждава кожата на лицето с естествена луксозна 
грижа и я прави гладка и искрящо чиста. Комбинацията от  шампанско 
и диаманти стимулира регенерирането на клетките, снабдява ги с 
енергия и активира микроциркулацията. Първокласна изискана 
терапия за желана младост.

„ИНДОСЕАН”  - ТАЙНИТЕ НА ОРИЕНТА                                90 мин. / 120.00 лв.

Релаксиращ спа ритуал в четири стъпки: вана с минерална вода, 
последвана от захарен пилинг с цитрусов аромат, масаж и 
завършваща маска на цялото тяло, загатващи за магическата сила на 
продуктите от Средиземноморието, Египет, Индия и Китай.

„ПОЛИНЕЗИЯ” - МОРСКА ЛАГУНА                                       75 мин. / 120.00 лв.

Хармонизиращ спа ритуал, включващ ексфолиация на кожата с бял 
пясък от Бора Бора, морски соли и кокосови черупки, вана с 
минерална вода, топъл масаж и финално нанасяне на подхранващо 
масло със златни частици.

 
MUSCULAVINE                                                                           75 мин. / 80.00 лв.

Топло ексфолиране с ароматен захарен пилинг, облекчаващ 
мускулните болки и напрежение масаж, допълнен от олио и гел, които 
повишават кръвообръщението и оставят кожата свежа и гладка.



ИНТЕНЗИВНА КОЛАГЕНОВА ТЕРАПИЯ                                   50 мин. / 75.00 лв.
              
Колагеновата лист-маска с естествен колаген повишава съдържанието
на вода в кожата. Дори шест часа след процедурата кожата е
до 30% по-гладка и с подобрена еластичност. Терапията стимулира 
образуването на колагенови влакна, растежа на нови клетки и 
подобрява    кръвообращението.

МИКРОДЕРМАБРАЗИО                                                           25 мин. / 60.00 лв.
              
Дълбоко почиства и освежава кожата на лицето в дълбочина, с 
моментален подмладяващ ефект. Хидратира, регулира себума, 
омекотява кожата, спомага за изглаждане на бръчките и регенерация 
на клетките. 

РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ                                                    25 мин. / 70.00 лв.
              
Стяга и подобрява текстурата на кожата, изглажда фините бръчки и 
повдига кожата около очите. Стимулира производството на колаген и 
еластин; с моментален ефект.

БИОЛИФТИНГ                                                                           25 мин. / 70.00 лв.
              
Създава резонанс, идентичен с този на човешкия организъм, като по 
този начин стимулира повърхностно кръвообръщението на околоочния 
контур и кожата на лицето. Терапията е подходяща за отпуснати 
клепачи, торбички под очите, тъмни кръгове, подпухналост и фини 
бръчки.

КИСЛОРОДНА МЕЗОТЕРАПИЯ                                               25 мин. / 65.00 лв.
              
Апликира повече от 98% чист кислород и хранителни вещества с високо 
налягане в основния слой на кожата. Незабавно възвръща здравия вид 
на кожата като я прави копринена, блестяща и млада. 

ГУНАМАГНИТОФОРЕЗА – ЛИЦЕ                                             20 мин. / 45.00 лв.
              
Колагенотерапия за подобряване еластичността на кожата и 
премахване на       фините бръчки.



   ХИДРАТАЦИЯ И ДЕТОКС

КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ                                                         50 мин. / 65.00 лв.

Коензим Q10 намалява отрицателните ефекти от въздействието на 
свободните радикали. постоянният приток на кислород активизира 
всички функции на кожата. Терапията възвръща жизнеността и 
устойчивостта на кожата на лицето, придавайки й свеж вид. 

АНТИОКСИДАНТНА ТЕРАПИЯ С  МАЩЕРКА И ВИТ.Е           25 мин. / 50.00 лв.

Силно освежава, хидратира и подмладява кожата. Подпомага 
клетъчното обновяване, стимулира обмяната на веществата, 
възстановява защитните функции на кожата. Препоръчва се за суха и 
дехидратирана кожа.

ХИДРАТИРАЩА ТЕРАПИЯ САНВИТА                                      50 мин. / 60.00 лв.

Зеленият чай и неговото антиоксидантно действие са в основата на тази 
дълбоко хидратираща терапия. Тя  предотвратява натрупването на 
свободните радикали и премахва възпалението на кожата. 
Терапевтичният ефект се обогатява чрез екстракти от нар и зехтин. 
Кожата на лицето е спокойна, свежа и нежна. 

БИОКЛЕТЪЧНА  ТЕРАПИЯ                                                        50 мин. / 65.00 лв.

Екстрактите от мащерка и зелени водорасли повишават здравината
и еластичността на кожата; предпазват от преждевременна 
поява на бръчки, стимулират обновлението на клетките.



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГРИЖА СПОРЕД ТИПА КОЖА.

ЗА НЕЯ - ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ                                         75 мин. /  65.00 лв.

Почиства, дезинфекцира и балансира микрофлората.  
Препоръчва се при мазна и склонна към образуване на пъпки, 
милиуми и комедони кожа. 

 
ЗА НЕГО – ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ                                       75 мин. / 65.00 лв.
 
Дълбоко действащите съставки  стимулират и регенерацията на 
клетките, успокояват кожата на лицето и я снабдяват с ценна енергия. 
Терапията видимо забавя процеса на стареене, намалява 
възпалението и едновременно с това предлага на кожата  трайна 
хидратация.

 ТЕРАПИЯ ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА                                          50 мин. / 60.00 лв.

За укрепване на разширените малки кръвоносни съдове. 
При кожа, склонна към алергии или зачервяване, разширени капиляри.
Почиства, дезинфекцира и балансира микрофлората при мазна и 
склонна към образуване на пъпки и комедони кожа.

 МАСАЖ НА ЛИЦЕ И ДЕКОЛТЕ                                               25 мин. / 40.00 лв.          
 
Премахва напрежението, тонизира мимическата мускулатура, забавя 
стареенето – кожата засиява.

ХИДРОТЕРАПИИ
Ревитализиране с минерална вода

ВАНАТА НА КЛЕОПАТРА ЗА ДВАМА                                      50 мин. / 80.00 лв.

ХИДРОМАСАЖНА ВАНА                                                         20 мин. / 20.00 лв.

АРОМАТНА ВАНА                                                                     20 мин. / 20.00 лв.

СПА КАПСУЛА                                                                          30 мин. / 30.00 лв.



СПА ПАКЕТИ И ПРЕЖИВЯВАНИЯ

СПА ПРЕЖИВЯВАНЕ „БЯГСТВО ЗА ДВАМА“                        90 мин. / 120.00 лв.

Вана на Клеопатра с чаша шампанско
Масаж  за двама

СПА ПАКЕТ „АНТИОКСИДАНТ“                                            90 мин. /  100.00 лв.

Антиоксидантна терапия за лице с мащерка
Терапия за тяло MANARŪ - Аромат от южните морета
Придружени с вода с лимон и краставица

СПА ПАКЕТ „РЕЛАКС“                                                               50 мин. / 90.00лв.

Кислородна терапия за лице   
Частичен масаж за тяло
Придружени с чай с мед

   
СПА ПАКЕТ „ХИДРАТАЦИЯ“                                                  90 мин. / 120.00 лв.

Терапия „Санвита” за лице  
Арома масаж „Черно Злато” за цяло тяло
Придружени с фреш портокал

СПА ПРЕЖИВЯВАНЕ „БЪЛГАРСКО ПРЕЖИВЯВАНЕ”              50 мин. / 80.00 лв.

Терапия за лице с традиционни натурални български продукти
Вана с грозде
Придружени с чаша червено вино



СПА ЕТИКЕТ

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВСИЧКИ ПОЗИТИВИ НА СПА ЦЕНТЪРА

За да се възползвате максимално от Вашето СПА преживяване и да 
подкрепите ползите от Вашето лечение, препоръчваме да пристигнете 
30 минути преди планираното за Вашата процедура време, за да се 
насладите на нашите привлекателни мокри зони, съставени от топли и 
студени басейни, открити места за релаксация, парни бани и сауни. 

За Ваше удобство използвайте халата от стаята си, за да посетите СПА 
центъра, а на СПА рецепция ще получите и допълнителна кърпа. 
Препоръчително е да не използвате мобилния си телефон, таблет или 
камера, докато се наслаждавате на преживяването в СПА центъра. 

СПА центърът не поема отговорност за забравени и/или изгубени 
ценности.

Силно препоръчваме да не се консумира алкохол преди посещение 
на СПА. На територията на СПА центъра не се сервират храна и 
алкохолни напитки, пушенето е забранено.

Очакваме нашите най-малки гости до 14-годишна възраст да бъдат 
придружени от възрастен.

КОНТРОЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

Моля, уведомете ни за всички здравословни проблеми, алергии или 
наранявания, които биха могли да повлияят на вашето лечение или 
използване на СПА съоръженията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Нашите Подаръчни ваучери са прекрасен подарък за всеки специален 
случай.
 
АНУЛИРАНЕ НА ЗАПИСАН ЧАС

Любезно молим нашите гости да дадат минимум два часа 
предизвестие за възникнали промени или анулация на записан час . 
При по-малко от два часа предизвестие ще бъдете таксувани за 50% от 
терапията. 



СТРИМОН ГАРДЪН СПА ХОТЕЛ

ул. Цар Симеон I-ви 24
2500, гр. Кюстендил

СПА център: +359 879 35 36 06;
+359 78 55 90 03

e-mail: spa@str imon.bg
www.str imon.bg


