
ANA ASLAN HEALTH SPA
la HOTEL EUROPA
în EFORIE NORD



Doriţi să atingeţi STAREA DE BINE în toate dimensiunile sale?

Simţiţi nevoia să vă întăriţi sănătatea şi imunitatea, să părăsiţi caruselul vieţii cotidiene, 

să vă refaceţi echilibrul zic, mental şi emoţional, să optimizaţi calitatea vieţii?

Vă invităm într-o oază de calm, empatie şi profesionalism, pentru o pauză de relaxare 

şi sănătate. La noi veţi găsi armonia perfectă între terapiile tradiţionale de recuperare 

care utilizează factorii terapeutici naturali unici ai zonei şi, terapiile wellness de relaxare 

şi revigorare, de reducere a efectelor stresului, masajele tradiţionale, ritualurile şi 

terapiile corporale & faciale.
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TRATAMENTE SIGNATURE

RITUAL SAKURA-UN NOU ÎNCEPUT    50 ‘  |  50 Euro
Sărbătorește fiecare zi ca pe un nou început!

Străvechea ceremonie japoneză Hanami celebrează 
frumuseţea efemeră a florilor de cireș sălbatic.  
Viaţa însăși este efemeră și preţioasă și trebuie să fie 
savurată la maxim.  Experimentaţi parfumurile subtile 
ale acestui ritual corporal magic de regenerare și strălucire.

RITUAL HAPPY BUDDHA – FERICIRE    50’  |  50 Euro 
Zâmbește și lumea întreagă îţi va zâmbi!

În China antică, Buddha era un călugăr celebru al cărui 
zâmbet legendar aducea bucurie. Simbolizează norocul și 
prosperitatea şi este inspiraţia pentru un ritual corporal 
energizant pe bază de portocală.

RĂSFĂŢURI BERBERE   50 ‘  |  51 Euro

Ritual corporal antiaging berber care combină beneficiile 
antioxidante ale cerealelor bogate în vitamine B și E și ale 
uleiului de migdale dulci pentru o exfoliere delicată. 
Împachetarea cu argilă roșie bogată în oligoelemente 
purifică, tonifiază și redă pielii strălucirea. 
 



MASAJ CU NĂMOL    20 ‘  |  14 Euro
Masaj cu nămol sapropelic de Techirghiol, “catifeaua neagră“, 
cu efecte terapeutice şi estetice. Nămolul, încălzit la 40º-45ºC, 
se aplică prin manevre specifice de masaj şi alină durerile, 
contracturile musculare, hidratează şi catifelează pielea. 
 

BAIE CU NĂMOL    20 ‘  |  12 Euro
Baie tămăduitoare într-un amestec de nămol şi apă sărată de 
Techirghiol, la o temperatură de 36°-42°C. Căldura plăcută 
învăluie trupul, reduce durerile articulare, contracturile musculare, 
disfuncţiile circulatorii şi vindecă leziunile pielii (psoriazis).
 

TERAPII CU NĂMOL DE TECHIRGHIOL, 
LA INTERIOR



MASAJ DE RELAXARE       25’  |  14 Euro   |   50’  |  27 Euro 
Masaj somatic cu uleiuri esenţiale calde, amplu, ritmic, cu presiune 
ușoara-medie,  benefic la orice vârstă. Stimulează circulaţia, reduce 
anxietatea, stresul, oboseala, contracturile musculare, durerile de 
spate, tensiunea cervicală, întărește imunitatea.
 

SERENITY - MASAJ SCALP ŞI REGIUNEA CERVICALĂ    25 ‘  |   15 Euro
Masaj de relaxare profundă, elimină stresul și tensiunile de la nivelul 
scalpului și regiunii cervicale prin stimularea circulaţiei sanguine 
periferice și a terminaţiilor nervoase. Este inamicul depresiei și anxietăţii 
generand o infuzie de liniște interioară.

MASAJ DE TONIFIERE   50’  |  30 Euro
Masaj somatic general mai profund, cu presiune medie-puternică, 
care stimulează circulaţia sanguină și eliminarea toxinelor acumulate 
în mușchi. Tehnici ferme de fricţiune, frământare, rulare, periaj, 
tapotamente scurte, energizează și redau tonusul.

MASAJE CORPORALE 
CLASICE PENTRU VINDECARE ŞI IMUNITATE 



DEEP TISSUE MASSAGE  50’  |  34 Euro
Masaj profund, lent al ţesutului muscular, relaxant şi energizant prin presiunea 
intensă în zonele cu tensiuni musculare cauzate de stres, posturi vicioase, 
activităţi fizice sau sportive. 
Manevrele se execută cu degetele, pumnii, antebraţele şi coatele.

MASAJ ANTICELULITIC   25’  |  14 Euro
Masaj profund, puternic, eficient în remodelarea ţesutului adipos, detronând 
“coaja de portocală” de pe abdomen, fese, şolduri, coapse, braţe. Se folosesc 
uleiuri speciale care stimulează circulaţia sanguină, elimină toxinele şi reduc 
fluidele în exces. 

DRENAJUL LIMFATIC MANUAL   General      50’  |  34 Euro   
                                                            Segmentar  25’  |   19 Euro   
Metodă naturală de stimulare a circulaţiei limfatice. Masajul blând şi ritmic cu 
palmele stimulează musculatura vaselor limfatice, elimină edemele, ameliorează 
celulita, tulburările circulatorii, constipaţia, durerile, întăreşte sistemul imunitar.
 

MASAJ INTUITIV   50’  |  32 Euro
Masaj corporal personalizat, empatic, tămăduitor şi relaxant, adaptat nevoilor 
fizice, emoţionale şi energetice. O experienţă holistică şi multisenzorială unică 
prin îmbinarea tehnicilor de masaj oriental, suedez, tisular profund, stretching, 
presopunctură, drenaj limfatic, aromaterapie.
 



MASAJE AYURVEDICE PENTRU 
ECHILIBRARE ŞI STARE DE BINE

MASAJ AROMATERAPEUTIC AYURVEDIC 
“Masajul sufletului”, by LAKSHMI   75 ‘  |  47 Euro

Masaj natural indian cu uleiuri preţioase, care integrează corpul și 
spiritul. Palparea și presiunea pe punctele ayurvedice « marma » 
armonizează cele trei elemente Vata, Pitta, Kapha, facilitează circulaţia, 
purifică corpul, elimină tensiunea, oboseala, insomnia, depresia.

ART REUM  
RITUAL TERAPEUTIC INDIAN, by LAKSHMI  60’  |  39 Euro

Durerile de spate îţi afectează calitatea vieţii și starea de bine? 
Noi îţi oferim soluţia, un masaj tămăduitor cu preţioase remedii 
eco-organice, inspirat din tradiţia ayurvedică, care calmează 
durerile, tonifiază, revigorează și vindecă prin atingere.
 



MASAJE TRADIŢIONALE 
DIN  ÎNŢELEPCIUNEA UNIVERSALĂ

MASAJ SUEDEZ  50’  |  26 Euro
Cel mai popular masaj. Terapeutul aplică manevre relaxante, 
odihnitoare, profunde, pentru a lucra mușchii și ţesuturile moi 
și a induce o eliberare de stress și o echilibrare fizică și mentală. 
Presiunea și ritmul variază în funcţie de opţiuni.

MASAJ DEEP LOMI 50’  |  32 Euro   |   75’  |  47 Euro  
Masaj profund, extrem de relaxant. 
În masajul Hawaian Lomi Lomi se integrează tehnici din 
masajul Thai, sportiv, de relaxare, yoga. Terapeutul utilizează 
mâinile, antebraţele, coatele, umerii și desenează curse lungi, 
tratând corpul ca pe un întreg. 

TERAPIA GEOTERMALĂ   50’  |  30 Euro   |     75 ‘  |  40 Euro
Magia rocilor fierbinţi în armonie cu un masaj unic. 
Terapie holistică din cultura amerindiană și chinezească, de 
relaxare și echilibrare energetică a celor 7 chakre principale 
situate de-a lungul coloanei vertebrale și de detoxifiere.  

MASAJ LOMI LOMI KAHUNA  50’  |  30 euro
Masajul hawaian « al mâinilor iubitoare », un tratament holistic 
exotic și intens relaxant. Mișcările profunde și ritmice implică 
antebraţele și mâinile, diferite regiuni sunt masate concomitent, 
creând o senzaţie ușoară de valuri deasupra corpului.



MASAJ CU LUMÂNĂRI PARFUMATE  50’  |  31 Euro 
Terapie sublimă de relaxare profundă, un răsfăţ unic pentru 
trup și suflet. Un peeling corporal delicat urmat de masajul 
hawaian Lomi-Lomi cu uleiuri calde 100% naturale picurând 
din lumânări speciale elimină stresul, tensiunile, oboseala și 
răsfaţă pielea.

REFLEXOTERAPIE PLANTARĂ   25’  |   12 Euro
                                                           50 ‘ |  22 Euro  
Terapie holistică cu origine în Egiptul Antic și China, în care 
presiunea și masajul punctelor reflexe reduc stresul și 
stimulează circulaţia locală și a organului vital corespondent. 
Se obţine eliminarea rezidurilor și alimentarea cu substanţe 
de regenerare.



RITUALURI CORPORALE 
ANTICELLULITIC & SLIMMING

CEREMONIA DIAMANTULUI  80’ |  59 Euro
Terapie cu efecte miraculoase anticelulitice. Are la bază 
microcapsule cu pudră de diamant, mătase pură hidrolizată, 
aminoacizi, coenzima A, cafeină, cu triplă acţiune: slăbire 
locală, fermitate, atenuarea aspectului de coajă de portocală, 
catifelare. 

RITUAL CU AUR  50’ | 46 euro   
Revitalizant, purificator și anticelulitic, cuprinde peeling cu 
materiale preţioase, masaj cu lipoliarome și cellularome, 
mască corporală cu aur și Ylang-Ylang, iar la final hidratare 
intensă cu un amestec special de uleiuri esenţiale și cremă 
cu aur.

THALGO SUPLEŢE  50’  |  59 Euro  
Ritual corporal Thalgo remodelant de înalt nivel pe bază de alge 
marine și oxigen activ, cu efect anticelulitic de slăbire și de fermitate. 
Peeling coporal urmat de masaj anticelulitic, aplicaţie de ser și mască 
corporală pe bază de alge marine și oxigen activ.

RITUAL  ANTICELULITIC, by PLANTAVOREL   50’ |  48 Euro 

Special creat de Plantavorel pentru efect anticelulitic, implică 
produse pe bază de cafeină, scorţișoară, curcumă, ghimbir. 
Un scrub purificator urmat de un masaj energic al zonelor afectate 
și de o împachetare corporală redau aspectul tânăr al pielii.



RITUALURI CORPORALE 
DETOX & ANTI-AGING

ESENŢE BACHICE by JANSSEN   90’  |  57 Euro
Tratament antiaging, revitalizant, cu extracte de viţă-de-vie. 
Taninurile  înviorează capilarele sanguine, pielea devine fermă și 
elastică. Un gomaj corporal revigorant, un masaj antiaging cu ulei 
de struguri, o împachetare corporală și paharul de vin roșu 
garantează starea de bine.
 

RITUAL CORPORAL CU MIERE ORGANICĂ   50’  |  30 Euro
O experienţă dulce, purificatoare și anticelulitică, un masaj nutritiv 
ferm cu efect de vacuum prin manevrele speciale. Prin bogaţia de 
zaharuri, vitamine și minerale mierea curaţă și hidratează pielea, 
încântă simţurile și vă conectează cu bogaţia naturii.



BODY FIRMNESS  
RESTRUCTURANT-TONIFIANT  50’  |  48 Euro
by PLANTAVOREL   
Ritual cu aromă de portocală care reface structura și 
tonusul pielii. Un scrub cu zahăr brun, un masaj amplu 
al întregului corp și o împachetare pe bază de portocală 
sau portocală cu alge marine și iederă. Corpul rămâne 
energizat și pielea zveltă și elastică.

THE RITUAL OF FEMINITY 
RITUALUL FEMINITĂŢII, by LAKSHMI      60’  |  50 Euro  
Ritual dedicat feminităţii văzută în esenţa ei tulburătoare. Uleiul elixir 
de Luminiţă (sau Primula-regele leacurilor), bogat în omega 3, 6, 9, 
fitosteroli, vitamina E, oligoelemente, hidratează pielea, reface 
elasticitatea, tratează acneea, psoriazisul.

RITUALURI CORPORALE 
RESTRUCTURANT & LIFTING



RELAXANT-REMINERALIZANT  50’  |  48 Euro
by PLANTAVOREL
Reface echilibrul mineral al pielii afectate de 
deshidratare și expunerea la factorii nocivi de mediu. 
Scrub-ul cu sare de Himalaya, masajul relaxant cu ulei 
de cocos și struguri și împachetarea finală cu lavandă 
și cocos lasă pielea hidratată și elastică.

 

RITUAL PENTRU PICIOARE OBOSITE   
45’ |  39 Euro

Tratament special creat de Thalgo, 
cu efect de hidratare, împrospătare, 

calmare și relaxare a zonei picioarelor și 
gambelor. Un alint care înlătură 

oboseala și senzaţia de picioare grele și 
ne îndeamnă la plimbare pe nisipul plajei 

scăldat de valuri.

RITUALURI CORPORALE 
RĂSFĂŢUL SIMŢURILOR

PENTRU PICIOARE



SPECIAL PENTRU DOMNI

THALGOMEN  50’  |  59 Euro 
Tratament intensiv de inspiraţie marină. O curăţare profundă, un 
masaj cu efect de lifting, serurile de ochi anticearcan și cel facial 
intensiv cu algă albastră redau luminozitatea și fermitatea tenului, 
atenuează ridurile și împrospătează expresia feţei. 

RITUALUL ŞEICULUI  75’  |  63 Euro 
Ritual oriental facial preţios cu ulei de argan, ulei de migdale dulci şi 
aloe vera. Gomajul corporal cu alaun şi ambră cu virtuţile sale purifiante, 
astringente se îmbină cu mierea şi lăptişorul de matcă pentru a lăsa 
pielea mătăsoasă, hidratată şi parfumată. O mică nestemată dedicată 
îngrijirii masculine.

MAN KLAPP POWER  50’  |  59 Euro
Tratament complex pentru tenul masculin. Produsele bogate în 
minerale, vitamine, proteine, acizi citrici și Hamamelis acţionează 
la toate nivelurile pielii, curăţă în profunzime, netezesc liniile de 
expresie și ridurile, conferă luminozitate și fermitate.



OXYGENERA PRO  80’  |  78 Euro

Un ritual de frumuseţe care înlocuieşte tratamentele invazive cu 

Botox şi Acid hialuronic, preferatul starurilor de la Hollywood. 

Combină 5 terapii revoluţionare: Microdermoabraziunea cu 

particule de diamant, Oxigen hiperbaric de puritate 98%, 

Radiofrecvenţa multipolară, Mezoterapia virtuală şi Phooton 

Oxygen Mask + Infrared Soft Laser. Ingredientele active infuzează 

până în derm, tenul va fi intens hidratat, mai elastic şi luminos cu 

până la 70% mai curat, petele şi leziunile acneice devin o amintire, 

ridurile se atenuează.

 

TRATAMENTE ŞI 
RITUALURI FACIALE 



TRATAMENTE ŞI 
RITUALURI FACIALE
AYURVEDA FACE LIFT  25’ |  17 Euro 
Relaxarea profundă şi tonifierea feţei cu un masaj bioenergetic 
alungă amprenta tensiunilor de pe chip. Stimularea microcirculaţiei 
sporeşte luminozitatea şi transparenţa pielii, iar corectarea poziţiei 
umerilor şi a gâtului reglează armonia respiraţiei.

     

THALGOSOURCE       50’  |  53 Euro
Tratament complex hidratant-remineralizant cu apă de izvor marin 
bogată în oligoelemente şi extract de alge marine cu efect intens 
hidratant. Se adresează tenului obosit agresat zilnic de poluare, vânt, 
radiaţii şi tenului ridat.

X-TREME HYALURON INFUSION  50’  |  59 Euro
Tratament complex şi intens care redefineşte procesul de hidratare 
prin stimularea sintezei de colagen, redând volum şi densitate pielii 
printr-un efect de lifting. Tratament inovator care abordează faţa și 
mâinile.

THALGO SILLICIUM  40 +   50’  |  56 Euro  
Tratament profesional cu Siliciu Marin, recomandat tenurilor 40 +, 
netezeşte, umple ridurile şi are efect de lifting. Siliciul este prezent 
în piele în combinaţie cu acidul hialuronic şi scade cu vârsta. 
Terapia cu extract marin din Kopara reface necesarul de siliciu.

 
ANTI-WRINKLE PREMIUM 
THALGO ULTIMATE EXCEPTION 45+     80’  |  76 Euro
Tratament antirid pentru doamne cu vârsta peste 45 de ani sau 
aflate la menopauză. Produsele de înaltă calitate conţin hormoni 
de creștere care hidratează intens și în profunzime și redau 
strălucirea și fermitatea tenului matur.

KLAPP VITAMINA A   50’  |  59 Euro
Tratament de îngrijire pentru tenul matur cu vitamina A, ce reduce 
ridurile şi stimulează producţia de elastină și regenerarea pielii. 
Amplificarea factorilor naturali de hidratare se realizează cu 
tehnologia GK4, o combinaţie de ultrasunete, ioni negativi și raze 
infraroșii.

EFECT HIDRATANT-REMINERALIZANT 
(ten normal/uscat şi agresat)

EFECT ANTIRID ŞI LIFTING 
(ten matur)  



LAKSHMI RITUAL ANTIAGING  75’  |  68 Euro
Program unic bazat pe principii active naturale, uleiuri esenţiale 
pure și extracte vegetale care activează capacităţile de 
autoregenerare ale pielii. Redefinește conturul feţei, hidratează și 
restructurează. Pielea rămâne revitalizată, mai compactă și vizibil 
mai tânără.

KLAPP GOLD  50’  |  59 Euro
Tratament de lux anti-aging cu efect antioxidant și regenerant prin 
aplicarea unor foiţe de aur de 24 karate împreună cu un cocktail de 
minerale, vitamine și aminoacizi. Oferă îngrijire și protecţie tenului 
matur pe termen lung.

ASA KLAPP  50’  |  60 Euro
Tratament de excepţie cu polifenoli din struguri care închid porii 
dilataţi și atenuează ridurile profunde. Efectul este accentuat de 
folosirea tehnologiei GK4. Tenul rămâne luminos, catifelat și fără 
petele pigmentare provocate de razele UV. 

GEROVITAL/ASLAVITAL FACIAL ALCHEMY   50’  |  51 Euro
ALCHIMIE FACIALA  (toate tipurile de ten)
Tratament complex cu faimoasele produse cosmetice 
Gerovital/Aslavital bogate într-o multitudine de principii 
naturale active care previn distrugerea peretelui celular, 
regenerează și protejează tenul, îi redau luminozitatea și 
tinereţea.

THALGO PURETE MARINE  50’  |  54 Euro
Tratament cu efect bactericid și de reglare a secreţiei de sebum 
prin inhibarea 5 x reductazei, recomandat tenurilor  grase cu/fără 
complicaţii acneice. Pielea devine netedă, curată și revigorată 
prin eliminarea impurităţilor și a altor imperfecţiuni.

TRATAMENT PENTRU OCHI    25’  |  21 Euro
Tratament antirid, anticearcane și antiedeme pe bază de silicon 
și Matrixyl - Sinthe 6. Pielea sensibilă din jurul ochilor  își 
recapată elasticitatea și nivelul optim de hidratare, ridurile fine 
dispar și cele profunde se atenuează.

EFECT ANTI-AGING ŞI ANTIOXIDANT 
(ten matur şi agresat)

EFECT BACTERICID ŞI ANTI-SEBUM 
(ten gras cu/fără acnee)

SPECIAL PENTRU OCHI



BIO MER MARINE CELL BOTOX LIKE  50’  |  54 Euro
LIFT AND REFILL   
Tratament bio de prevenire și atenuare a ridurilor, pentru tenul matur. 
Principiile active (peptide bio) favorizează relaxarea mușchilor feţei, 
evitând apariţia liniilor fine și stimulează secreţia de colagen, reducând 
ridurile cauzate de înaintarea în vârstă.

BIO MER MARINE CELL SEBUM BALANCE   50’  |  54 Euro
REGUL OIL
Tratament cu ingrediente naturale creat special pentru tenul gras și 
acneic. Reglează producţia de sebum, îmbunătăţește aspectul pielii 
prin reducerea dimensiunii porilor și calmarea inflamaţiei. 
Reface strălucirea și luminozitatea pielii.

TRATAMENTE BIO



AQUA & HEAT EXPERIENCE
 
BAIE SALINĂ CU PLANTE/ALGE  20’  |  11 euro
Baie relaxantă cu apă sărată de Techirghiol și decocturi de 
plante ambalate în săculeţi individuali. Pe lângă efectul calmant 
și odihnitor, acţionează direct la nivelul pielii cu acţiune 
antiseptică, cicatrizantă și antiinflamatoare. 

DUȘ SUBACVAL  20’  |  14 Euro
Masaj al maselor musculare cu un jet cu presiune variabilă, 
într-o cadă specială. Efecte similare cu masajul clasic, relaxează 
musculatura, stimulează circulaţia sanguină și limfatică, drenează 
edemele, ușurează digestia și ameliorează durerile. 

ÎMPACHETĂRI CU PARAFINĂ  20’  |  9 Euro
Împachetări parţiale ale corpului în parafină topită la 40º-45ºC. 
Aplicaţiile calde au efecte locale și asupra întregului organism, 
relaxează musculatura, ameliorează elasticitatea structurilor, 
stimulează circulaţia în profunzime, ameliorează durerile.



SPORT ŞI SĂNĂTATE
 PROGRAM DE RELAXARE CERVICALĂ  25’  | 14 Euro

Tensiunea, durerea şi disconfortul regiunii cervicale, date de 
posturi vicioase, stress-ul cotidian şi expunerea la factori 
climatici nefavorabili, se ameliorează după un scurt masaj 
cervical de relaxare şi un program personalizat de exerciţii 
şi tehnici de kinetoterapie.

KINETOTERAPIE 25’  |  11 Euro    
5 şedinţe 50 Euro  |   10 şedinţe  99 Euro
Kinetoterapeuţi cu experienţă crează programe de recuperare 
bazate pe o multitudine de tipuri de exerciţii. Terapie prin mișcare 
care urmărește refacerea funcţiilor unor segmente ale corpului 
afectate de boală, de intervenţii chirurgicale sau traumatisme.

HIDROKINETOTERAPIE  25’  |  11 Euro 
Individual: 5 şedinţe 50 Euro  |   10 şedinţe  99 Euro
Programe variate de exerciţii efectuate în apa caldă a piscinei sub 
îndrumarea atentă a kinetoterapeuţilor, o adevarată mângâiere 
pentru muşchi şi articulaţii şi o metodă de recuperare extrem de 
eficientă a diverselor afecţiuni şi dizabilităţi. 

PROGRAM SPATE DUREROS  25’  |  14 Euro 
Relaxarea musculaturii coloanei vertebrale şi reducerea durerilor 
de spate prin aplicarea unui masaj terapeutic regional şi a 
metodelor şi tehnicilor de kinetoterapie, într-un program 
personalizat, adaptat suferinţei.

FITNESS CU INSTRUCTOR   
1 şedinţă 10 Euro

FITNESS FĂRĂ INSTRUCTOR  
1 şedinţă 6 Euro  |  5 şedinţe 29 Euro

ACCES AQUA SALTY DELIGHT  2 ore  |  15 Euro
Zona AQUA SALTY DELIGHT include următoarele facilităţi: 
piscină interioară cu apă sărată din Lacul Techirghiol, 
saună uscată, jacuzzi, dușuri.



MEDICA

CONSULTAŢIA MEDICALĂ  30’  |  30 Euro 

ELECTROCARDIOGRAMĂ   15 Euro

TERAPIA TECAR*  
1 regiune 20’  | 17 Euro   |  2 regiuni 40 ‘ | 30 Euro
Metodă inovativă și noninvazivă de recuperare. 
Energia electromagnetică stimulează procesele metabolice naturale 
de vindecare a organismului. Efecte: ameliorarea durerii, relaxarea 
musculară, reducerea edemului, regenerarea ţesuturilor. 
*Necesită recomandarea medicului.

    ELECTROTERAPIE                                                             1 şedinţă 6 Euro 
Tratament cu precădere simptomatic, care foloseşte formule 
consacrate de curenţi galvanici, curenţi de joasă, medie şi 
înaltă frecvenţă, ultrasunete, câmp magnetic de joasă 
frecvenţă, biostimulare laser. Se efectuează numai la 
recomandarea medicului.

BAIE GALVANICĂ  1 şedinţă 7 Euro 
Combină acţiunea curentului continuu cu efectul termic al apei, în cele 
4 celule pentru membrele superioare și inferioare. Efecte: ameliorarea 
durerilor reumatice, post traumatice, de cauză neurologică, tratarea 
tulburărilor circulatorii periferice.

BIOPTRON  1 şedinţă 6 Euro 
Terapie noninvazivă cu lumină polarizată. Fascicolul de lumină pătrunde 
în profunzimea ţesuturilor grăbind procesul de regenerare, vindecare și 
echilibrarea energetică. Recomandări speciale în tratarea afeciunilor 
pielii și ameliorarea durerilor.

DRENAJ LIMFATIC MECANIC  30’  |  8 Euro   5 şedinţe 41 Euro
Metodă naturală și eficientă de detoxifiere a organismului. 
Accelerează microcirculaţa și eliminarea toxinelor existente în organism, 
întărește sistemul imunitar și atenuează senzaţia de picioare grele.

AEROSOLI  1 şedinţă 6 Euro   |   6 şedinţe 31 Euro
Exploatăm efectele terapeutice ale apei de mare sub formă de aerosoli în 
tratarea diverselor afecţiuni respiratorii (bronșită cronică, astm bronşic, 
emfizem pulmonar, etc) și din sfera ORL (sinuzite, rinofaringite, laringite, etc).



CATIFEAUA NEAGRĂ  34 Euro 
Lăsaţi-vă alintaţi de mângâierea caldă și binefăcătoare a 
nămolului unic de Techirghiol și experimentaţi relaxarea 
profundă a spiritului și trupului.
   
Pachetul conţine:
• Masaj cu nămol 20’
• Baie cu nămol 20’
• Gimnastică în piscină interioară cu 
  apă sărată din Lacul Techirghiol 25'
• Un ceai organic

 
O ZI LA SPA 

Descătuşaţi-vă de stresul cotifian şi evadaţi în armonia unui ritual
complex de relaxare şi revigorare.

Pachetul conţine :
• Stress Relief Massage 25’
• Serenity masaj scalp & cervical 25’
• Baie salină cu plante 20‘
• Gimnastică în piscina interioară cu apă sărată din 
  Lacul Techirghiol 25’

FĂRĂ STRESS  44 Euro



ESCAPADĂ ROMANTICĂ 54 Euro/ persoană   
Vă oferim starea perfectă pentru L'amour și vă invităm să profitaţi 
din plin de ea. Iubirea, fie că durează de decenii sau abia s-a înfiripat, 
este prin excelenţă un motiv pentru a evada din stres-ul cotidian și a 
sărbători.
Pachetul conţine :
• Serenity-masaj scalp și regiunea cervicală 25' – pentru amândoi
• Candle massage 50' – pentru EA
• Deep tissue massage 50' – pentru EL
• Gimnastică în piscină cu apă sărată din 
  Lacul Techirghiol 25' – pentru amândoi
• Un ceai organic – pentru amândoi

Strălucirea și delicateţea eternului feminin nu trebuie să lipsească 
într-o lume dominată de bărbaţi. Vă invităm să trăiţi o experienţă 
princiară de suprem răsfăţ pentru trup și suflet.

Pachetul conţine :
• Baie salină cu plante 20' 
• Balance honey ritual 50'
• Masaj Lomi Lomi 50'
• Ayurveda face lift 25'
• Un ceai organic

REGINĂ PENTRU O ZI  80 Euro



Programarea
Programarea serviciilor Spa se face în avans, în funcţie de disponibilitate. Vă rugăm să 
apelaţi (+4) 0241702840 sau 0241702841 din exteriorul hotelului, sau interior 8040, 
8041 din cameră. 

Sosirea
Încercaţi să ajungeţi cu cel puţin 10 minute înaintea orei de începere a terapiei 
programate. În cazul în care întârziaţi, vom fi obligaţi să scurtăm durata tratamentului. 
Vă recomandăm să vă prezentai la cabinet cu fișa medicală sau fișa de la Recepţie Spa.

Politica de anulare
Am aprecia ca modificarea sau anularea programărilor să fie comunicată Recepţiei 
Spa cu cel puţin 24 ore înainte ( pentru oaspeţii din exterior), sau cu cel puţin 4 ore 
(pentru oaspeţii hotelului), pentru a evita plata unei penalizări de 50% din 
contravaloarea serviciului respectiv. Anulările neanunţate vor fi penalizate cu plata 
integrală a serviciilor rezervate și neefectuate. Tratamentele pot fi reprogramate doar 
în funcţie de disponibilitate. 

Consideraţii privind starea de sănătate
Consultaţia medicală este obligatorie pentru pachetele medicale.
Daca nu aţi optat pentru un pachet care include consultaţia medicală, la sosire sunteţi 
rugat să completaţi pe propria răspundere un chestionar referitor la starea de 
sănătate. 

Ţinuta în Spa
În interiorul Spa-ului aveţi la dispoziţie halate, prosoape, papuci de unică folosinţă și 
vestiare individuale. Sunteţi rugaţi ca la ieșire să lăsaţi la recepţia Spa halatele și 

prosoapele folosite. Pentru anumite tratamente terapeutul vă oferă lenjerie de unica 
folosinţă. La terapiile cu apă este necesară purtarea costumului de baie. 

Telefoanele mobile
Pentru a asigura oaspeţilor noștri o ambianţă relaxantă, vă rugăm să reduceţi 
zgomotele la minim. Vă cerem respectuos să folosiţi telefoanele mobile în regim 
silenţios și doar pentru mesaje și navigare pe internet. 

Copii
Accesul minorilor cu vârsta sub 16 ani în piscina destinată lor se va face doar sub 
supravegherea unui adult.

Obiectele de valoare
Vă recomandăm să vă lăsaţi obiectele de valoare și bijuteriile în seifurile din camera de 
hotel sau în cutia de valori de la Recepţia Spa. Centrul nostru nu își asumă 
responsabilitatea pierderii obiectelor personale.

Plata
Serviciile Spa se achită la Recepţia Spa sau se adaugă la nota de plată a camerei de 
hotel.

* În acord cu reglementările oficiale privind măsurile de siguranţă și prevenţie a 
infectării cu coronavirusul SARS-Cov2 și pentru protecţia Dumneavoastră și a 
angajaţilor, vă rugăm să respectaţi recomandările punctuale care vi se aduc la 
cunoștinţă.

RELAXARE PLĂCUTĂ !

CONDUITA SPA



ANA ASLAN HEALTH SPA
la HOTEL EUROPA
în EFORIE NORD


