
Уелнес център 
Империал



БГ



Термална зона

Аксесоари

Подаръчни 
ваучери

Уелнес центърът на хотел Империал разполага с парна баня, 
финландска сауна, арома сауна, инфрачервена кабина, контрастно 
шоково ведро, джакузи, кнайп пътека и релакс зона със затоплящи се 
пейки и лежанки.

Парата осигурява терапевтичния елемент на Вашето Уелнес 
преживяване и затова Римската парна баня е идеалното място, 
където да се отпуснете след натоварващ ден. Престоят в парната баня 
дава възможност за почистване на кожата, отпускане на 
напрежението в ставите и мускулите, както и стимулиране на 
кръвообращението. 

Двете сухи сауни (арома и финландска) предлагат множество 
позитивни ефекти – засилват имунната система, отпускат мускулите 
след тежко физическо натоварване, избистрят тена на лицето и даже 
намаляват симптомите при някои заболявания. Престоят в сауните 
ще Ви помогне да се почуствате по-жизнени , освежени и заредени с 
енергия и бистър ум.

Уютната стая за релакс Ви обгръща с усещането за спокойствие и 
възстановяване, докато поглъщате лечебната енергия на 
направените процедури. Декорирана в меки тонове, релакс зоната Ви 
подканя да потънете във Вашия собствен свят, придружени от 
личния Ви избор на музика и постигайки по-дълбоко състояние на 
релаксация.

За Вашия комфортен престой, в 
Уелнес центъра ще намерите 
халати, хавлии и чехли за 
еднократна употреба.

Богат избор от мъжки и дамски 
бански костюми и Уелнес 
принадлежности са налични в 
нашия Уелнес Бутик.

Ваучерите са идеалния подарък за 
всеки повод или събитие. В Уелнес 
центъра може да закупите ваучери 
за всички, Уелнес процедури, 
ползване на термална зона или 
комбинации от тях. 



Традиционни Масажи



Арома релакс

30 мин / 36,00 лв.
/Частичен/

Уникално съчетание на терапевтичните свойства на 
етеричните масла и лечебната сила на масажа. 
Релаксира, балансира и хармонизира тялото.

60 мин / 60,00 лв.
/Цял/

Масаж с 
органични свещи

Топлото олио от растителен восък и етерични масла 
нежно се излива върху Вашата кожа. Галещи, 
тонизиращи и дълбоки движения осигуряват пълна 
релаксация на тялото.

50 мин / 55,00 лв.
/Цял/
30 мин / 35,00 лв.
/Частичен/

Класически 
масаж 

Едно от най-древните средства за премахване на 
натрупаната умора върху цялото тяло. Отлична 
профилактика за всекидневно здраве.

50 мин / 
45,00 лв.

Частичен 
масаж

Масажът на гърба и кръста въздейства върху кожата, 
подкожието и мускулите. Раздвижва застоялия поток 
от енергия.

30 мин / 
30,00 лв.

Лечебен масаж
+ Ултразвук

Комбинация от прецизни мануални техники за 
премахване на хроничната болка в гърба и кръста. 
Посредством ултразвук въвеждаме лекарствено 
вещество в проблемната зона.Ултразвукът действа 
обезболяващо, противовъзпалително и 
антисептично.

30 мин / 
35,00 лв.



Антицелулитен
масаж

Антицелулитният масаж служи за профилактика и 
отстраняване на целулита. Енергичните и бързи 
похвати спомагат за извайване на третирания 
участък и за възвръщане на тонуса, еластичността и 
гладкостта на кожата и подкожните тъкани.

30 мин / 
35,00 лв.

Масаж на лице
Повишава тонуса на кожата, стимулира 
кръвообръщението, почиства и премахва мъртвите 
клетки. Благодарение на масажа запазвате кожата си 
млада и еластична.

15 мин /
20,00 лв.

Рефлексотерапия 
на ходилата

Рефлексотерапията е метод за нормализиране и 
подобряване на функциите на различните органи и 
системи в човешкото тяло, чрез стимулиране на зони 
и точки на ходилото.

30 мин /
40,00 лв.

Масажна яка 
Има отличен ефект при болки в раменете и врата, 
главоболие и ошипяване. Въздейства по 
нервно-рефлекторен път за обезболяване и 
релаксация,за тонизиране и ободряване.

20 мин / 
25,00 лв.

Дълбоко тъканен 
спортен масаж 

Специална масажна техника, разработена и 
ориентирана към спортисти и активно спортуващи. 
Масажът подготвя за физически натоварвания, 
подобрява гъвкавостта на мускулите и сухожилията.

40 мин / 
50,00 лв.





 Терапии за тяло

„ THALION“

НАСЛАДЕТЕ СЕ  НА 
ПРЕЗАРЕЖДАЩИЯ 

ЕФЕКТ НА 
ТЕРАПИИТЕ ВЪРХУ 

ЗАТОПЛЕНО 
МРАМОРНО ЛЕГЛО!



Детоксикираща 
терапия

Иновативна програма за детоксикация на тялото с 
течна йодна маска.Силно концентрираният разтвор 
от кафяви водорасли,богати на йод имат мощно 
дренажно и детоксикиращо действие. Терапия с 
отслабващ ефект върху организма. Възстановява 
хармоничната фигура.

50 мин /
55,00 лв.

Възстановяваща 
терапия с магнезий

Трансдермалният метод доставя високи 
концентрации магнезий до клетъчно ниво чрез 
кожата. Ефикасно средство за намаляване на стреса и 
мускулното напрежение. Спомага за облекчаване на 
болки от различен произход.

45 мин / 45,00 лв.
/за цяло тяло/

35 мин / 30,00 лв.
/частична/

Терапия с 
морска кал

Терапията е обогатена с калций и магнезий, с 
подчертан антистрес и болкоуспокояващ ефект. 
Облекчава мускулното напрежение и скованост в 
ставите.

40 мин/
40,00 лв.

Терапия с 
водорасли

Терапия събуждаща сетивата. Насладете се на 
морския аромат, докато нежната маска презарежда 
тялото Ви с минерали, микроелементи, витамини и 
аминокиселини

50 мин/
45,00 лв.

СПА ритуал 
''Атлантик'' 

Терапията започва с престой в Парна баня. Включва 
ексфолиация, маска и масаж в едно. Обогатена с 
водорасли, ценни минерали и 
микроелементи.Изключително мини-лечение за 
реминерализация и възстановяване.

100 мин/
100,00 лв.



Перфектна кожа 
с пилинг ръкавица 

Дълбоко почистващ ритуал без абразивни частици. 
Освобождава кожата от неравности и стимулира 
кръвообращението като оставя кожата съвършено 
чиста и копринено мека.

60 мин / 
50,00 лв.

Скраб с червени 
корали за кадифено 
мека кожа

Луксозна структура от корали,морски кристали и 
водорасли, обогатена с масло от бразилски лешник. 
Кожата е сияйна,нежно почистена и възстановена.

60 мин / 
50,00 лв.

Скраб с кокос 
Благоуханен ексфолиант с кокосови стърготини и 
водорасли. Деликатно полира, подхранва и 
омекотява кожата.

60 мин / 
50,00 лв.

Тонизирани крака 
Незабавно облекчение за уморени крака. Маската с 
охлаждащо и дрениращо действие укрепва 
капилярите и създава усещане за лекота и 
жизненост.

30 мин / 
35,00 лв.

Като комплимент за Вас всяка терапия 
завършва с чаша ароматен чай в зоната за 

релакс!





 Терапии за лице



Колагенов лист със 
стволови клетки 

Лифтинг с моментален ефект. Животворният 
еликсир от провитамин А и колаген стабилизира 
съединителната тъкан и осигурява по-добра 
еластичност и хидратация на кожата. 

30 мин /
35,00 лв.

Кислородно 
събуждане 

Истинска глътка кислород за дехидратирана и 
уморена кожа. Морски екстракти, минерали и 
микроелементи възстановяват, тонизират и 
стимулират вашето лице.

50 мин /
60,00 лв.

Хидра-минерална 
терапия 

Терапията е подходяща за всеки тип кожа. Дълбоката 
хидратация и минерализация се дължи на ампулата 
Хидра Про, минералния бустер и алгинатната маска. 
В резултат кожата е изпълнена, обогатена и стегната.

55 мин/
65,00 лв.

Деликатна грижа 
Терапия, подходяща за крехка и чувствителна кожа. 
Ексфолиант от нежна лека пяна и комфортен серум 
успокояват зачервяванията и коригират капилярите. 
Предпазват кожата от външни агресии.

40 мин/
45,00 лв.

Интензивно 
подхранване 

Терапията снабдява вашата кожа с ценни 
хранителни вещества и витамини. Омекотява, 
подхранва и изтрива следите от умора и стрес

50 мин/
50,00 лв.



Стягаща 
терапия “50+“ 

Подмладяваща терапия за лице от ново поколение с 
хиалуронова киселина. Алго-маската с активни 
съставки изглажда фините линии, хидратира и 
уплътнява кожата.
Активна борба с последиците от времето.

55 мин / 
60,00 лв.

Мезотерапия с 
ултразвук и активна 
съставка по избор
(колаген, хиалуронова киселина 
или алое вера)

Посредством ултразвук вкарваме избрания продукт 
в дълбочина. Ултразвуковата терапия извършва 
микромасаж на тъканите, стимулира синтеза на 
колаген и еластин и намалява размерите на порите. 
Процедурата е нежна и е подходяща и за 
най-деликатната кожа.
Лицето е по-стегнато,възвръща своя блясък и 
еластичност.
Терапията включва ексфолиране, вкарване на 
активна съставка с ултразвук и нанасяне на финален 
крем.

30 мин / 
40,00 лв.

Морска свежест 
и чистота 

Експресна грижа с морски активни коктейли. 
Почиства порите в дълбочина, изравнява тена и 
коригира несъвършенствата.

30 мин/
35,00 лв.

Уелнес Бутик

За да продължите Вашето изживяване и вкъщи, всички Уелнес продукти 
използвани при терапиите са налични в нашия Уелнес бутик.





Фитнес



Независимо дали се нуждаете от тонизираща тренировка, изграждане на перфектно тяло или просто 
освобождаване на стреса, нашият комплексен фитнес център ще Ви помогне да постигнете целта си. 
Центърът е оборудван с най-новите фитнес уреди на CYBEX, както и разнообразни кардио уреди.

УЕЛНЕС ЗОНА

ФИТНЕС
за гости на хотела

Понеделник – Неделя 20лв

7лв
Безплатно

Кабина  /60мин/ 10лв


