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ПОЧИСТВАЩА ПРОЦЕДУРА ЗА МАЗЕН ТИП КОЖА
100% Био (Органик) процедура за смесен и мазен тип кожа

Процедурата спомага за почистване на
повърхностните замърсявания, премахва
натрупаните епителни клетки, намалява размера
на порите и регулира мастната секреция.
Процедурата поддържа кожата чиста и с матов
вид. Увеличава интервала между механичните
почиствания.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

45 минути

ЦЕНА
 

44,00 лева

АПАРАТНА СТИМУЛАЦИЯ

Апарат с отрицателни йони – озонотерапия.

Поляризирана светлина с подбран филтър, според
нуждите на кожата

15 минути
20 минути

20 минути

15,00 лева
20,00 лева

20,00 лева

ПОЧИСТВАЩА ПРОЦЕДУРА ЗА СУХА И КОПЕРОЗНА КОЖА
100% Био (Органик) процедура

Процедурата подобрява защитните функции на
кожата, укрепва стените на капилярите и
подобрява тяхната еластичност, което води до
премахне на зачервяването. Използваните
продукти регенерират клетките, успокояват и
подобряват имунитета на кожата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

60 минути

ЦЕНА
 

47,00 лева

АПАРАТНА СТИМУЛАЦИЯ

Апарат с отрицателни йони – озонотерапия.

Поляризирана светлина с подбран филтър, според
нуждите на кожата

15 минути
20 минути

20 минути

15,00 лева
20,00 лева

20,00 лева
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ПОЧИСТВАЩА ПРОЦЕДУРА ЗА СУХА И ЧУВСТВИТЕЛНА КОЖА
100% Био (Органик) процедура за успокояване на възпалена кожа

 

Процедурата заздравява и възстановява
хидролипидната бариера на кожата, успокоява
раздразненията, хидратитра, премахва
дискомфорта и подобрява защитните качества на
кожата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

60 минути

ЦЕНА
 

47,00 лева

АПАРАТНА СТИМУЛАЦИЯ

Апарат с отрицателни йони – озонотерапия.

Поляризирана светлина с подбран филтър, според
нуждите на кожата

15 минути
20 минути

20 минути

15,00 лева
20,00 лева

20,00 лева

ПОЧИСТВАЩА ПРОЦЕДУРА ЗА СУХА И ДЕХИДРАТИРАНА КОЖА
100% Био (Органик) процедура за баланс на влагата в кожата

 
Процедурата възстановява естествената
хидратация, повишава тургора и еластичността на
кожата. Активизира тъканата регенерация и
колагенообразуването, възстановява и оздравява
епитела. Включените продукти предпазват кожата
от лъчите на слънцето чрез естествен защитен UV
фактор.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

60 минути

ЦЕНА
 

47,00 лева

АПАРАТНА СТИМУЛАЦИЯ

Апарат с отрицателни йони – озонотерапия.

Поляризирана светлина с подбран филтър, според
нуждите на кожата

15 минути
20 минути

20 минути

15,00 лева
20,00 лева

20,00 лева
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ЛИФТИНГ ПРОЦЕДУРА ЗА СУХА И ДЕХИДРАТИРАНА КОЖА
100% Био (Органик) процедура за отпусната кожа със скулптуриращ и стягащ ефект

 
Тази процедура въздейства на съединителната
тъкан в дермата, подобрява еластичността, тонуса
и стегнатият вид на кожата. Хидратира и тонизира
кожата, дермата се удебелява, реконструира се
овала, фините бръчки изчезват и кожата е видимо
по-млада и стегната.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

60 минути

ЦЕНА
 

49,00 лева

АПАРАТНА СТИМУЛАЦИЯ

Апарат с отрицателни йони – озонотерапия.

Поляризирана светлина с подбран филтър, според
нуждите на кожата

15 минути
20 минути

20 минути

15,00 лева
20,00 лева

20,00 лева

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБИСТРЯНЕ НА ТЕНА И ПРЕМАХВАНЕ НА ПИГМЕНТАЦИИТЕ
100% Био (Органик) избелваща процедура подходяща за кожа с пигминтации

 

Процедурата коригира повърхностни
пигментации, белези, стрии и всякакви
неравности по кожата. Розовото масло като
основна съставка, стимулира регенерацията на
клетките на кожата, тя се обновява, тонизира,
освежава, избелва и почиства.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

60 минути

ЦЕНА
 

49,00 лева

АПАРАТНА СТИМУЛАЦИЯ

Апарат с отрицателни йони – озонотерапия.

Поляризирана светлина с подбран филтър, според
нуждите на кожата

15 минути
20 минути

20 минути

15,00 лева
20,00 лева

20,00 лева
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РЕЛАКСИРАЩА И АНТИСТРЕС ПРОЦЕДУРА
100% Био (Органик) подходяща за всички типове кожа

Процедурата заздравява и възстановява
хидролипидната бариера на кожата, успокоява
раздразненията, хидратитра, премахва
дискомфорта и подобрява защитните качества на
кожата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

60 минути

ЦЕНА
 

49,00 лева

АПАРАТНА СТИМУЛАЦИЯ

Апарат с отрицателни йони – озонотерапия.

Поляризирана светлина с подбран филтър, според
нуждите на кожата

15 минути
20 минути

20 минути

15,00 лева
20,00 лева

20,00 лева
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ПРОЦЕДУРА ЦЯЛОСТЕН ДЕТОКС
100% Био (Органик) процедура за цялото тяло

Процедурата активира кръвоносната и лимфна
системи и подпомага работата на всички органи
свързани с тях. Процедурата способства за
извеждане на излишната вода и шлаки от
организма, като детоксикира и реминерализира.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

 75 минути

ЦЕНА
 

70,00 лева

АНТИСТРЕС, РЕЛАКСИРАЩА ПРОЦЕДУРА
100% Био (Органик) процедура за баланс и възстановяване на силите

 

Релаксиращата процедура подпомага както тялото
така и ума да се освободят от стреса, като води до
пълно отпускане и презареждане на целия
организъм. Създава чувство на дълбока
релаксация и баланс, действа отпускащо и
успокоява гнева и паниката. Възстановява вярата,
доверието и придава самоувереност.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

 75 минути

ЦЕНА
 

70,00 лева

АНТИЦЕЛУЛИТНА ПРОГРАМА СТИМУЛ – ЕНЕРГИЯ
100% Био (Органик) програма за коригиране на фигурата, за еластична кожа и лека походка

 
Програмата се изпълнява, като се редува студена
процедура „Стимул“ с топла процедура „Енергия“.

СТУДЕНА ПРОЦЕДУРА СТИМУЛ
Процедурата извежда натрупаните в тъканите течности и
представлява профилактика срещу натрупването на
излишни килограми. Оказва подмладяващо,
оздравително, общо укрепващо действие и детоксикира.

ТОПЛА ПРОЦЕДУРА ЕНЕРГИЯ
Процедурата елиминира излишните мазнини и
преработва в дълбочина зоните поразени от целулит.
Отстранява застойните процеси и стимулира
кръвообращението. Термостимулацията способства за
разлагане на мазнините и възстановява тонуса на
мускулите и кожата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

 60 минути

ЦЕНА
 

65,00 лева
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АТТАР ОТ РОЗИ
Луксозна 100% Био (Органик) процедура за релакс и възстановяване на общия баланс, предназначена за дамите

 
Процедурата премахва стреса и създава чувство
за баланс и дълбока релаксация при дамите.
Стимулира процесите на регенерация в
повредените тъкани, възстановява и лекува,
подмладява и хидратира кожата по най-нежен
начин. Релаксира и освежава, балансира и
успокоява едновременно духа и тялото. Тонизира
и освежава, подобрява кръвообращението и
поддържа водния баланс.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

 60 минути

ЦЕНА
 

70,00 лева

АТТАР ОТ ЗДРАВЕЦ
100% Био (Органик) антистрес програма с ухание на планина, предназначена за мъжете

Процедурата засилва способността за адаптация
към стреса и вазстановява баланса между ума,
душата и тялото при мъжете. Повишава
емоционалния комфорт, релаксира, затопля,
повдига духа и отстранява депресията и
безпокойството.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
 

 75 минути

ЦЕНА
 

70,00 лева

- SPA MAAT STUDIO -
СПА ПРОЦЕДУРИ



FROM PERFECTLY NATURAL
TO NATURALLY PERFECT

София, кв. Лозенец ул. Галичица 30А 
тел. 088 7411 755, ecomaat.academy(at)ecomaat.com

СТАНДАРТНИ ПРОЦЕДУРИ

МАСАЖ НА ЦЯЛО ТЯЛО

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЦЕНА

60 минути
 90 минути

45,00 лева
90,00 лева

МАСАЖ НА ГРЪБ 25 минути
 35 минути

25,00 лева
30,00 лева

АТНИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ  40 минути
  60 минути

40,00 лева
50,00 лева

ВАКУУМ МАСАЖ ЦЯЛО ТЯЛО
в комбинация със стандартен масаж

20,00 лева

ВАКУУМ МАСАЖ ЧАСТИЧЕН
в комбинация със стандартен масаж

15,00 лева

МЕДЕН МАСАЖ ГРЪБ 40,00 лева

КОЛА МАСКА:
Цели крака
Крака до коляното (подбедрици)
Крака над коляното (бедра)
Бикини
Триъгълник цял
Ръце цели
Ръце до лакти
Подмишници
Корем
Кръст
Гръб

 
5,00 лева
15,00 лева
17,00 лева

10,00 лева
15,00 лева

12,00 – 15,00 лева
10,00 лева

5,00 – 7,00 лева
8,00 – 12,00 лева
8,00 – 12,00 лева

25,00 лева
 

Почистване на вежди – поддръжка 5,00 лева

Оформяне и подстригване на вежди 8,00 - 10,00 лева
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