
MASSATGES I TRACTAMENTS D'ESTÈTICA

TÈCNICA MANUAL:

Parcial (20 minuts)......     28,00 €
Massatge per a alliberar tensions i alleugerir dolors musculars
Total (40 minuts).........     49,00 €
Massatge descontracturant per alliberar tencions I alleugerir dolors musculars
Reflexopodal (20 minuts)....     28,00 €
Estimulació dels punts reflexes del peu que estan conectats amb diferents parts del cos; permet conèixer 
l’estat de salut i exercir una acció preventiva
Drenatge limfàtic parcial (20 minuts)....      28,00 €
Tècnica basada en maniobres molt suaus de pressió i bombeig per regular el sistema linfàtic
Drenatge limfàtic (40 minuts).......   49,00 €
Drenatge limfàtic (1 hora).............. 58,00 €
Reiki................................................    49,00 €
Tècnica energètica de canalització I transmissió d’energia vital
 Coreà. (1 hora).........................  60,00 €
Tècnica basada en profuns moviments i estiraments per relaxar musculatura i aliviar el dolor
Californià (1 hora)……………        60,00 €
Tècnica de massatge sensitiu i relaxant antiestrés d’estiraments i moviments llargs per a relaxar el sistema 
nerviós. Indicat per a persones amb fibromialgia, polimialgia i fatiga crònica
Sota dutxa (20 minuts) …………   49,00 €
Tècnica d’hidroteràpia relaxant o estimulant aplicada sota  dolls d’aigua
Pressoteràpia .................   28,00 €
Tècnica d’aplicació de pressió d’aire sobre el cos, alternant la compressió i la relaxació
Teràpia Geomineral (1 hora)................ 61,00 €
Tècnica que utilitza les pedres calentes i l’aromateràpia per a relaxar cos i ment

Parafangs: (aplicació de fang calent  terapèutic localment)
Primera aplicació diària (una aplicació).....   11,00 €
Restans aplicacions dia (cada una)....            6,00 €
Fangs Freds Antipsoriasis:
Primera aplicació diària (una aplicació)......   11,00 €
Restans aplicacions dia (cada una)....              6,00 €
Aplicació mig cos…........................ ….……   44,00  €    
Aplicació cos senser………..................………  80,00€       
Parafines (aplicació de sustància líquida calenta que solidifica a les mans)
Parafines (una mà).............................            7,00 €
Parafines (segona mà)......................             4,00 €

FORFAIT BALNEARI DIA (1 hora) 26,00€
Bany simple, bombolles, dolls i vaporarium

ESTÈTICA 

TRACTAMENTS FACIALS:
Higiene facial (1 h) 47 €
Neteja de cutis (45 min) 38 €
Higiene facial amb aromateràpia (1 h.) 56 €
Rejuvenidor (1h) 62 €

TRACTAMENTS CORPORALS:
Anticel.lulític (50 min.) 60 €
Reafirmant (50 min.) 60 €
Nodreix la teva pell (1h i 30 min) 71 €
Peeling corporal (30 min.) 31 €
Tractament de mans (40 min) 21 €
Tractament de peus (45 min) 40 €
Hidrorelax (20 min) 19 €
Xocolateràpia 68 €
Cirerateràpia 65 €

DEPILACIONS:
Ceies 6 €
Llavi superior 6 €
Aixelles 10 €
Engonalls 10 €
Cames senceres 25 €
Mitges cames 15 €
Aixelles + engonalls 19 €
Cames senceres + engonalls + aixelles 33 €

Per depilació masculina, és necessari consultar preus.

HOTEL BALNEARI DE VALLFOGONA
Carretera del Balneari, s/n   tel: 977 880 025
VALLFOGONA DE RIUCORB (Tarragona)
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