
Country Spa Health & Beauty Retreat



Conceptul Country Spa Health & Beauty Retreat are la bază abordarea holis�că, în cadrul acestuia 
lucrându-se pe toate nivelurile – fizic, emoțional, mental și spiritual, îndepărtând obstacolele care stau în 
calea maximizării potențialului propriu. 
Fiind recunoscută legătura dintre tulburările fizice și cele emoționale, în contextul vremurilor noastre, ne 
îndreptăm tot mai mult către formele de terapie holis�că, datorită avantajelor și rezultatelor 
surprinzătoare ale acestora. 
Numeroși adulți din zilele noastre sunt stresați, hiperconectați și deseori mult prea ocupați pentru a-și aloca 
�mp pentru ei. Dacă un doctorul ar trebui să le prescrie un singur lucru, acesta ar fi probabil echilibrul, 
acesta fiind chiar forța motrice a Country Spa Health & Beauty Retreat. Acesta își propune să își ajute 
oaspeții să obțină starea de mindfulness în viețile lor pentru a aduce mintea, corpul și spiritul într-o stare 
generală de bine. Unisonul este a�ns nu numai prin tratamentele spa de relaxare și înfrumusețare oferite 
oaspeților săi, ci și prin ghidarea acestora spre o nutriție sănătoasă, prin clase de yoga, ore de ac�vități 
fizice, prac�ca meditației, workshop-uri pe teme specifice și terapii alterna�ve complementare, pentru 
maximizarea beneficiilor personale.
Toate acestea se petrec într-un cadru natural de excepție, pe malul lacului Snagov și în apropierea pădurii 
Snagov, într-un climat deosebit și nepoluat, în imediata apropiere a Bucureș�ului.

Bine ați venit la 
Country Spa Health & Beauty Retreat!

Country Spa Health & Beauty Retreat este un centru complet de sănătate și îngrijire conceput pentru a te 
ajuta să îți regăseș� echilibrul fizic și emoțional

Country Spa Bou�que Hotel te găzduiește în condiții excelente de confort și rafinament și îți propune 
programe de sănătate și rejuvenare integrate, complet personalizate, în cadrul unei clinici dedicate.
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 Dimineață…. Soarele se ridică îmbujorat peste lac. Razele lui îmbrățișează câmpul și 
copacii. Dă florilor puterea să se ridice și să zâmbească. Dar, cel mai tare zâmbește 
păpădia. Povestea spune că Dumnezeu a trimis un înger la toate plantele să le întrebe 
cum vor să arate. Numai că păpădia nu ș�a cum dorea să fie și îngerul i-a mai lăsat o zi 
să se gândească. În ziua aceea păpădia, rugându-se a dat cu ochii de soare și s-a 
hotărât să arate ca el , să fie galbenă și frumoasă . Apoi a văzut luna și s-a răzgândit. 
Dorea să arate ca ea. Să fie albă, rotundă și frumoasă. Apoi a văzut și stelele și i-au 
plăcut și acelea. Când a venit îngerul nu ș�a ce să-i spună: dorința ei era să fie ca 
soarele, ca luna, ca stelele. Dar Dumnezeu i-a înțeles dorința. De aceea, păpădia este la 
început galbenă ca soarele, apoi albă și rotundă ca luna și dacă sufli peste ea se 
împrăș�e precum stelele. 

 Country Spa este acest loc sub soare, înconjurat de natură, scăldat de razele lunii și 
luminat de stelele nopții. Este locul unde poți să-ți doreș� mai mult și dorința iți este 
îndeplinita. Este refugiul de care ai nevoie.

Povestea păpădiei

O vizită la Country Spa, ... o călătorie senzorială.

 Începând cu decorul rafinat care încântă privirea, aromoterapia care s�mulează 
simțul olfac�v, până la a�ngerea relaxantă a terapeuților și produsele ayurvedice 
adaptate specificului personal și terminând cu infuziile menite să liniștească și să 
revigoreze, după o incursiune în centrul SPA vă veți simți răsfățați și echilibrați.
 Serviciile noastre includ ritualuri semnătură, tratamente faciale și corporale, 
proceduri cu aparatură minim-invazivă de ul�mă generație, facilități complementare 
cât și tratamente de cosme�că și înfrumusețare menite să vă desăvârșească imaginea.

Ritual semnătură Country Spa cu păpădie  

 
Acest ritual începe cu o demachiere și curățare a tenului urmată de un gomaj și masaj facial. 
Chipul vă este apoi răsfățat plin aplicarea unei măș� relaxante cu păpădie. 

Ceremonialul con�nuă cu un gomaj corporal pentru o piele curată, ca�felată, împachetare cu 
efect detoxifiant și de slăbire și un masaj nutri�v al întregului corp cu ulei de păpădie. 

La final, vă invităm să savurați un ceai de  păpădie, în zona dedicată relaxării. 

 

Facial 

✓  Masaj facial 30 min. (demachiere, 
curățare, gomaj, masaj facial + 
mască (argilă + pulbere păpădie);  

Corporal 

✓  Gomaj, 25 min. + duș revigorant;  

✓  Împachetare, 40 min.;  

✓  Masaj cu ulei de păpădie, 60 min.;   

 
Ș�ați că:  

Păpădia este sursa unei varietăți de nutrienți iar frunzele și rădăcina sa conțin vitamine – cum 
ar fi A, C, K și B, cât și minerale -  inclusiv magneziu, zinc, potasiu, fier, calciu și colină. Diferitele 
părți ale plantei au o istorie îndelungată ca remediu fito-terapeu�c și toate populațiile 
documentate din zonele unde crește natural această plantă au folosit-o în scop medicinal 
(inclusiv pe teritoriul României).  

Culturile tradiționaliste au u�lizat păpădia pentru a sprijini sănătatea diges�vă și hormonală 
și a fost consumată deseori pentru a susține lactația sau pentru a remedia probleme ca 
infecțiile de tract urinar.  

 

Efectele benefice ale păpădiei:  

✓  Ameliorează durerile osoase și musculare ; ✓ Susține tratamentele an�acneice; 
✓  Relaxează profund țesutul mamar;  ✓ Efect an�-aging; 
✓  Are efect analgezic;  ✓ Tratează și previne afecțiunile pielii; 
✓  Întărește imunitatea;  ✓ Tratează înțepăturile și arsurile; 
✓  Ajută circulația sangvină și limfa�că;  ✓ Ajută în îngrijirea părului; 
✓  Elimină apa din țesut / ameliorează celulita;  

 

Total terapii:  160 min.        Tarif: 400 lei 
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RITUALURI LAKSHMI

 Country Spa Slimming Ritual        90 min 
Tratament cu efect termic împotriva celulitei caracterizată prin „pernuțe“ de grăsime localizată mai 
ales la nivelul șoldurilor, coapselor, partea internă a genunchilor și abdomen.

 Country Spa Detox Ritual                   90 min 
Tratament intens de drenaj, detoxifiere și subțiere, împotriva celulitei caracterizată prin edeme și 
retenție de fluide și toxine. Este recomandat celor care suferă de edeme, umflături, celulită prezentă 
mai ales în părțile din față și exterioare ale picioarelor, glezne umflate și picioare grele, capilare 
vizibile.

 Country Spa Therapeu�c Ritual        75 min
Tratament intens pentru afecțiunile spatelui, inspirat de tradiția ayurvedică, care reface starea de 
bine mentală și fizică prin ac�varea metabolismului întregului corp. Sprijină recuperarea tonusului 
muscular, calmarea și vindecarea problemelor reuma�ce.
Are un efect benefic asupra coloanei vertebrale, această minune de echilibru și energie care ne 
amintește uneori de prezența ei prin dureri persistente care ne reduc nivelul energiei și al mobilității. 

ESCAPADE  YONKA

 O experiență unică și personalizată de wellness însoțite de note delicate de parfum.

 Getaway to  Provence         60/90 min
 O combinație de Lavanda și Imortela - uleiuri esențiale iconice din Provence pentru un efect de re-
echilibrare și calmare. O exfoliere delicată, combinată cu un masaj relaxant și detoxifiant, pentru o 
călătorie armonioasă.
            
 A Walk In The Forest         60/90 min
O combinație de uleiuri esențiale de Cedru și Chiparos inspirată de pădurile franceze pentru o călătorie 
oxigenată prin natură. Această experiență revigorantă include un peeling intens cu sare 
remineralizantă, urmat de un masaj cu bețe de bambus pentru remodelarea siluetei ce aduce confort 
picioarelor obosite și oferă o stare de bine și relaxare în tot corpul.

 Corsican Delight         60/90 min
 O combinație de parfumuri vibrante ale insulei Corsica și note revitalizante de Mandarină și Portocală 
Dulce. Un peeling dulce și gurmand, combinat cu un masaj de re-echilibrare și revitalizare menit să vă 
trezească simțurile, eliberându-vă de stres, oboseală fizică și mentală.

 Polynesian Journey         60/90 min
 Răsfățați-vă simțurile cu notele calde, florale ale Iasomiei și Florii de Tiare în călătoria spre un loc 
exo�c. Peelingul delicios ce conține 2 �puri de zahăr se combină cu un masaj delicat cu pietre calde 
vulcanice pentru a vă relaxa corpul și mintea, as�el încât să vă puteți detașa de co�dian și bucura de 
călătorie. 

TERAPII CORPORALE

TERAPII YOUNG LIVING

Terapie Raindrop  75 min 

 Raindrop combină mai multe tehnici de masaj cu uleiuri esențial ce aduc corpului o   

stare de bine și de echilibru. De asemenea, susține sistemele corpului atât la nivel fizic cât și la 

nivel emoțional.

·Terapie Uleiuri Biblice  60 min

 O experiență de neuitat, care ne poartă în �mpuri străvechi, când aceste uleiuri    

speciale erau folosite de mari împărați și regi. Cele douăsprezece uleiuri folosite la   

acest masaj sunt menționate de mai multe ori în Biblie, deoarece au o putere    

tămăduitoare foarte mare.

Terapie Feelings 60 min

 Terapia cu uleiuri emoționale este o procedură blândă și foarte plăcută, de aplicare a   

uleiurilor esențiale terapeu�ce: Valor/Curaj , Harmony/Armonie , Forgiveness/Iertare,  

Realease/Iertare, Present Time/Timpul Prezent și Inner Child/Copilul Interior.

Drenaj cu uleiuri esențiale 75 min

 Drenajul limfa�c reprezintă o s�mulare a circulației limfa�ce pentru a drena mai bine  și mai 

repede limfa spre ganglioni limfa�ci și canalele de evacuare.

TERAPII

TERAPII YON-KA

Ÿ Aroma Luxe relaxare 60 / 90 min

Ÿ Aroma Luxe drenaj limfa�c 60 / 90 min

Ÿ Aroma Luxe an�celuli�c 60 / 90 min

TERAPII LAKSHMI

Ÿ Masaj de relaxare  60 / 90 min                                      

Ÿ Drenaj limfa�c   60 / 90 min                                                     

Ÿ Masaj an�celuli�c  60 / 90 min

 Uleiurile esențiale reprezintă remedii puternice prin care memoria 
celulară a corpului nostru este curățată de informația greșită pentru a fi 
rescrisă corect. Moleculele uleiurilor esențiale ajung direct și rapid în 
creierul nostru emoțional și ne pun în contact cu problemele pe care le-am 
uitat de mult.

  Devenim as�el capabili să le recunoaștem și să le rezolvăm o dată pentru 
totdeauna. Când ne eliberăm de bagajul nostru emoțional, ne eliberăm de 
fapt de incapacitatea noastră de a ne manifesta propriul des�n, cel mai 
înalt potențial...
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ÎMPACHETĂRI

 Realizate de terapeuți instruiți și pasionați, serviciile noastre de masaj 

personalizate sunt concepute pentru a se adresa nevoilor dumneavoastră 

individuale. Beneficii: circulație îmbunătățită, tonifiere musculară, 

eliberarea tensiunii, somn mai odihnitor și relaxare.

Ÿ Masaj reflexogen        30 / 60 min

Ÿ Masaj cu miere și uleiuri esențiale       60 min

Ÿ Masaj la 4 mâini        60 min

Ÿ Masaj cu roci  vulcanice        60 min

Ÿ Masaj terapeu�c        30 /60 min

Ÿ Masaj Herbal Thai   60 min

Ÿ Candle massage        60 min

Ÿ Yumeiho (masaj terapeu�c japonez )      90 min

Ÿ Shiatsu          90 min

Ÿ Masaj Lomi Lomi Kahuna        60 min

Ÿ Radiofrecvență corporală        40 /60 min

Ÿ Tratament corporal  fiolă slim oxigen      20 min

SAUNE

MASAJE

Ÿ Gomaj corporal         20 min

Ÿ Împachetare (opțional la capsulă)    45 min

Ÿ Alte împachetări        45 min

Ÿ Saună uscată        15 min/ sesiune

Ÿ Saună umedă        15 min/sesiune

Ÿ Duș emoțional        15 min/sesiune 

Experiențe concepute să relaxeze, revigoreze și să regenereze, 

în urma cărora veți simți o profundă stare de bine.

  Tratamente LAKSHMI 

Ÿ An� Age                   75 min
(un tratament împotriva îmbătrânirii pielii, cu ingrediente naturale puternice, uleiuri esen�ale pure 
si extacte de plante care s�muleaza capacitatea de regenerare a pielii)
Ÿ Pi�a          75 min
(pentru pielea uscată și lipsită de vitalitate)
Ÿ Vata           75 min   
(pentru pielea uscata si lipsita de vitalitate)
Ÿ Kapha          75 min  
(pentru pielea uleioasa, impura si pentru tenul combinat care necesita o acțiune de purificare)
Ÿ Masaj facial și mască Lakshmi       45 min

Tratamente faciale YOUNG LIVING
Ÿ Reflexologie facială Young Living       60 min

Proceduri AQUAOXYBRASION
Ÿ Microdermoabraziune        20 min
Ÿ Oxigen hiperbaric        20 min
Ÿ Pachet microdermoabraziune & oxigen hiperbaric cu fiolă Babor  60 min
 o Babor 3D Li�ing (fitness pentru piele)
 o Babor Li� Express (pentru piele obosită, lăsată, ridată)
 o Babor Colagen Booster (piele slăbită, lipsită de fermitate)
 o Babor Triple Booster (pentru piele obosită, agresată)
Ÿ Radiofrecvență facială        20 min
Ÿ Pachet microdermoabraziune / oxigen hiperbaric cu cocktail    60 min
de substanțe ac�ve / radiofrecvență 

   Tratamente YON-KA
Ÿ Hydralessence   60 min
   (hidratare profundă și curățare în funcție de �pul de ten 
  sau în varianta post expunere la soare – pentru piele deshidratată)
Ÿ Le Grand Classique  (tratament pentru curățare și echilibrare, foarte relaxant)
  Le Grand Classique All skin  90 min
Ÿ Time Resist          75 min
  Riduri fine ( măș� exclusiv profesionale pentru tratam an�-rid, 
  fie că e vorba de linii fine sau profunde)
Ÿ Masaj facial Yonka    15 / 30 min 

TRATAMENTE FACIALE

Cu o existență de mai bine de 20 de ani în sectorul de wellness și de produse cosme�ce, Lakshmi este rodul unei 
pasiuni adânci pentru învățătura es�că veche Ayurveda. Lakshmi a dezvoltat o linie de cosme�ce de-a dreptul 
extraordinară prin îmbinarea filosofiei Ayurvedice, a terapiei naturiste și a aromoterapiei cu cele mai noi 
cunoș�nțe cosme�ce, cu produse naturale organice și cu uleiuri esențiale pentru reda frumusețea și elas�citatea 
pielii tuturor celor trei �puri cons�tuționale Dosha - Vata, Pi�a și Kapha.

Tratamentele faciale Country Spa se adresează nevoilor specifice ale tenului dumneavoastră, iar pe 
baza acestor nevoi, este�cienii noștri vă vor acorda atenție deplină u�lizând produse perfect formulate 
pentru rezultate vizibile.

Mai mult decât un simplu tratament al pielii, mai mult decât un brand, Yon-Ka reprezintă întruchiparea 
perfectă a unei abordări exclusive, în care garanţia rezultatelor vizibile imediate şi descoperirea unei 
experienţe senzoriale unice formează un con�nuu armonios.
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Ø această metodă se adresează persoanelor care nu prezintă sensibilitate venoasă și 
presupune ca lungimea firului de păr sa fie de cca. 5 mm pe membre si 2 mm în 
zona inghinală si cea axială.

Ø conținând cele mai fine rășini naturale, ceară de albine și uleiuri esențiale de 
aromaterapie, LYCON oferă rezultate superioare, înlăturând ca nicio altă ceară, 
părul problema�c scurt de până la 1 mm. În același �mp, temperatura joasă, 
flexibilitatea și gen�litatea cerii vă asigură un extra-confort printr-un tratament 
hrănitor și restructurant chiar și pentru cea mai sensibilă piele.

COSMETICĂ

Epilat cu ceară Lycon

Epilat cu ceară tradițională

Epilat cu ceară de unică folosință

Ø ceara de unică folosință este un produs steril și conferă siguranță sporită iar 
aparatele u�lizate sunt concepute as�el încât să se muleze op�m pe orice zonă a 
corpului; efectuată în mod regulat pe durată îndelungată, face ca firele de păr să 
devină mai fine și mai rare.

Zone epilat: 
mustață, bărbie, picioare (scurt), picioare (lung), brațe, axilă, abdomen, față, fese, linie bikini, 
in�m total, inter fesier, spate. (Durata variază în funcție de pilozitate și sensibilitate)

S�lizare gene & sprâncene

Ø Pensat formă                                                                  

Ø Pensat întreținere                                                                  

Ø Vopsit sprâncene                                                                               

Ø Vopsit gene 

        

Ø Întreținere gene fir cu fir                                                                   

Ø Extensii gene fir cu fir 2D                                                                  

Ø Extensii gene fir cu fir 3D                                                                  

Make-up

Ø Machiaj de zi                                                                                                 

Ø Machiaj de seară                                                                                           

Ø Machiaj mireasă (include proba) 

COAFOR
Coafat

Ÿ Coafat scurt

Ÿ Coafat mediu

Ÿ Coafat lung

Ÿ Coafat special (ondulator, bigudiuri spirală, coc)

Ÿ Coafat mireasă (include proba)

Ÿ Babyliss (îndreptare păr/bucle placa/creponare)

Ÿ Împle�t par

Ÿ Styling

Ș�ați că … 
și părul dumneavoastră poate beneficia de adevărate ritualuri de sănătate și  înfrumusețare?

Spălat 

Ÿ Spălat păr scurt                                                                                            

Ÿ Spălat păr mediu

Ÿ Spălat păr lung  

Tuns

Ÿ Tuns         

Ÿ Tuns formă                                                                                           

Ÿ Tuns vârfuri / breton

Ÿ Tuns copii

Vopsit  Z.one Concept

Ÿ Vopsea Z-ONE Concept 100 ml                                                                      

Ÿ Vopsea Z-ONE Concept 1/2  

Ÿ Vopsea L'oreal  1 tub 60 ml                                                                               

Ÿ Vopsea L'oreal l 1/2 tub                                                                                       

Ÿ Manoperă vopsit                                                                                               

Ÿ Manoperă șuvițe staniol                                                                                    

Ÿ Cupă pudră decolorare

Ÿ Decolorant decologic (conține extract organic 
de merișoare, argila braziliană și proteine din 
mătase, fără sulfați și fără parabeni )

Ÿ Decolorat Zone concept

Ÿ Împrospătarea culorii  Milk Shake Cocktail

Ÿ  Tratament de reconstrucție 100% naturale:
Milk Shake Natural Milk, Papaya, 
Natural Cacao, Natural yougurt     
 
Ÿ Tratament de reconstrucție cu chera�nă:
Milk Shake Integrity Repairing, fiolă

Ÿ Tratamente de restructurare:
Milk Shake Integrity treatment
Milk Shake Argan treatment
Milk Shake ac�ve milk

Ÿ Tratament pentru stablizarea culorii                                                  
Milkshake  Colour Specifics 

Ÿ Decolorare                                                          
Illuminate lightening oil       

Cocktail hair 
Nuanțator, spumă, manoperă 
 
Ÿ Ziua „Color Specifics”
pre-color equalizer, pre-color sealer, 
pre-color protector, MSH instant remover      
        
Ÿ Tratament scurt scafă mască 
L'oreal Serie Expert      
           
Ÿ Tratament mediu/lung scafă mască 
L'oreal Serie Expert      
                        
Ÿ Tratament la scafă cu fiolă                                                          
L'oreal Aminexil Cofret      
L'oreal Absolut Repair Lipidum.     
L'oreal Vitamino Color

  Tratamente Zone Concept  
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GENTLEMEN’S CLUB

Frizerie

Ÿ Tuns                                                                                                                

Ÿ Tuns barbă      

Ÿ Tuns perciuni și ceafă

Ÿ Vopsit păr                                                                                               

Ÿ Spălat  

Ÿ Masaj capilar

Ÿ Pachet tuns barbă și îngrijire
Ÿ                                                                                                            
Manichiură/Pedichiură

Ÿ Manichiură clasică                 

Ÿ Manichiura SPA                

Ÿ Pedichiură clasică                   

Ÿ Pedichiură SPA 
Ÿ   
Pensat

Ÿ Pensat formă                                                                                                   

Ÿ Pensat întreținere    
Ÿ                                                                                        
Epilat – ceară tradițională / unică folosință  

Ÿ Epilat brațe                                                                                                    

Ÿ Epilat axilă                                                                                                    

Ÿ Epilat piept                                                                                                

Ÿ Epilat fese                                                                                                      

Ÿ Epilat picioare                 

Ÿ Epilat spate                                

Ÿ Epilat inghinal                                                                                    

Ÿ Epilat inter-fesier
Ÿ

Ÿ *Durata variază în funcție de pilozitate și sensibilitate.
Ÿ

Tratament facial Yon-Ka

Ÿ Men express       60 min 

Ÿ Manichiură  clasică                                                                                

Ÿ Manichiură  SPA                                                                                    

Ÿ Manichiură semipermanentă      

                                                        

Ÿ Pedichiură clasică                                                  

Ÿ Pedichiură  SPA                                                                                    

Ÿ Pedichiură semipermanentă      

                                                     

Ÿ Construcție gel

Ÿ Întreținere manichiură gel

Ÿ Protecție gel pe unghie naturală

Ÿ Aplicare lac  

Ÿ Îndepărtare semipermanentă     

MANICHIURĂ & PEDICHIURĂ

 Ritualuri Simply Zen

Ÿ Ritual Detox 

(gomaj, șampon detoxifiant, tratament și masaj) 

Ÿ Ritual Calming

 (gomaj / curățare, șampon + tratament + masaj) 

Ÿ Ritual S�mula�ng, An� Hair Loss, Densifying 

(gomaj / curățare, șampon, tratament)

Ÿ Ritual An�-Dandruff 

(gomaj profund + șampon)   

Ÿ Ritual An�-aging – pentru lungimea firului de păr, cu acid hialuronic 

(șampon + tratament lungime +tratament pentru vârfuri)  

Ÿ Ritual Simply Zen – tratament restructurant cu kera�nă și ceramide

Produsele Simply Zen au la bază formule inova�ve cu extracte 
vegetale, adi�vi valoroși, uleiuri esențiale, complexe botanice 
specifice, întotdeauna fără SLS/SLES și fără parabeni.

Părul dumneavoastră va arăta și se va simți fabulos!



GENTLEMEN’S CLUB

Frizerie

Ÿ Tuns                                                                                                                

Ÿ Tuns barbă      

Ÿ Tuns perciuni și ceafă

Ÿ Vopsit păr                                                                                               

Ÿ Spălat  

Ÿ Masaj capilar

Ÿ Pachet tuns barbă și îngrijire
Ÿ                                                                                                            
Manichiură/Pedichiură

Ÿ Manichiură clasică                 

Ÿ Manichiura SPA                

Ÿ Pedichiură clasică                   

Ÿ Pedichiură SPA 
Ÿ   
Pensat

Ÿ Pensat formă                                                                                                   

Ÿ Pensat întreținere    
Ÿ                                                                                        
Epilat – ceară tradițională / unică folosință  

Ÿ Epilat brațe                                                                                                    

Ÿ Epilat axilă                                                                                                    

Ÿ Epilat piept                                                                                                

Ÿ Epilat fese                                                                                                      

Ÿ Epilat picioare                 

Ÿ Epilat spate                                

Ÿ Epilat inghinal                                                                                    

Ÿ Epilat inter-fesier
Ÿ

Ÿ *Durata variază în funcție de pilozitate și sensibilitate.
Ÿ

Tratament facial Yon-Ka

Ÿ Men express       60 min 

Ÿ Manichiură  clasică                                                                                

Ÿ Manichiură  SPA                                                                                    

Ÿ Manichiură semipermanentă      

                                                        

Ÿ Pedichiură clasică                                                  

Ÿ Pedichiură  SPA                                                                                    

Ÿ Pedichiură semipermanentă      

                                                     

Ÿ Construcție gel

Ÿ Întreținere manichiură gel

Ÿ Protecție gel pe unghie naturală

Ÿ Aplicare lac  

Ÿ Îndepărtare semipermanentă     

MANICHIURĂ & PEDICHIURĂ

 Ritualuri Simply Zen

Ÿ Ritual Detox 

(gomaj, șampon detoxifiant, tratament și masaj) 

Ÿ Ritual Calming

 (gomaj / curățare, șampon + tratament + masaj) 

Ÿ Ritual S�mula�ng, An� Hair Loss, Densifying 

(gomaj / curățare, șampon, tratament)

Ÿ Ritual An�-Dandruff 

(gomaj profund + șampon)   

Ÿ Ritual An�-aging – pentru lungimea firului de păr, cu acid hialuronic 

(șampon + tratament lungime +tratament pentru vârfuri)  

Ÿ Ritual Simply Zen – tratament restructurant cu kera�nă și ceramide

Produsele Simply Zen au la bază formule inova�ve cu extracte 
vegetale, adi�vi valoroși, uleiuri esențiale, complexe botanice 
specifice, întotdeauna fără SLS/SLES și fără parabeni.

Părul dumneavoastră va arăta și se va simți fabulos!



Country Spa, în colaborare cu Dr. Oltjon Cobani, 
vă propune următoarele proceduri este�ce, 

non-chirurgicale: 

Tratamentul ridurilor dinamice cu toxină 
botulinică (frunte, glabelă, labă de gâscă)

Tratamentul ridurilor sta�ce ( șanțuri 
nazogeniene și labiomentoniere) cu acid 
hialuronic

Augmentare buze cu acid hialuronic

Mezoterapie “cocktail” cu acid hialuronic și 
aminoacizi

Mezoterapie cu PRP (platelet rich plasma) 
sau “li�ingul vampirilor” (față, gât și 
decolteu, mâini)

Consultație de chirurgie este�că 

- 180 euro / 1 zonă (de ex. glabelă)
- 300 euro 2 zone (ex. glabelă și frunte)
- 350 euro toate zonele

- 240 - 360 euro 
(depinzând de zonele de tratament)

- 350 euro

- 120 euro / ședință

- 180 euro / zonă / ședință

Gratuit

Toate aceste proceduri se efectuează în cadrul Country Spa Clinique, cu programare prealabilă.

TRATAMENTE CORPORALE

Ritualuri
Ø Country Spa Slimming Ritual (90 min.)  200
Ø Country Spa Detox Ritual (90 min.)  200
Ø Country Spa Therapeu�c Ritual (75 min.)  175
Ø Ritualul Semnatură Country Spa cu Păpădie  400

Escapade Yonka
Ø Getaway to Provence (60 min - 90 min.)  225
Ø A walk in the Forest (60 min - 90 min.)  225 
Ø Corsican Delight (60 min - 90 min.)  225 
Ø Polynesian Journey (60 min - 90 min.)  225

Terapii Yon-Ka
Ø Aroma Luxe relaxare (60 / 90 min.)  140/180
Ø Aroma Luxe drenaj limfa�c (60 / 90 min.)  140/180
Ø Aroma Luxe an�celuli�c (60 / 90 min.)  140/180

Terapii Lakshmi
Ø Masaj de relaxare (60 / 90 min.)  120/150
Ø Drenaj limfa�c (60 / 90 min.)  95/120
Ø Masaj an�celuli�c (60 / 90 min.)  150/180

Terapii Young Living
Ø Terapie Raindrop (75 min.)  150
Ø Terapie cu uleiuri biblice (60 min.)  200
Ø Terapie Feelings (60 min.)  150
Ø Drenaj limfa�c cu uleiuri esențiale (60 min.)  150

Masaje
Ø Masaj reflexogen (30 / 60 min.)  60/100
Ø Masaj cu miere și uleiuri esențiale (60 min.)  200
Ø Masaj la 4 mâini (60 min.)  250
Ø Masaj cu roci vulcanice (60 min.)  150
Ø Masaj terapeu�c (30/60 min.)  75/150
Ø  Masaj Herbal Thai (60 min)  190
Ø Candle massage ( 60 min.)  225
Ø Yumeiho masaj terapeu�c japonez (60 min/ 90 min.)  170/250
Ø Shiatsu (90 min.)  200
Ø Terapia Lomi Lomi Kahuna (60 min.)  170
Ø Radiofrecvență corporală (40 / 60 min.)  120/150
Ø Tratament fiolă slim oxigen (20 min.)  100

Ø Gomaj corporal (20 min.)  40
Ø Împachetare (45 min.)  75
Ø Sesiune la capsulă (45 min.)  75

Saune
Ø Saună umedă (15 min.)  25
Ø Saună uscată (15 min.)  25
Ø Duș emoțional (15 min.)   25

TARIFE



Country Spa, în colaborare cu Dr. Oltjon Cobani, 
vă propune următoarele proceduri este�ce, 

non-chirurgicale: 

Tratamentul ridurilor dinamice cu toxină 
botulinică (frunte, glabelă, labă de gâscă)

Tratamentul ridurilor sta�ce ( șanțuri 
nazogeniene și labiomentoniere) cu acid 
hialuronic

Augmentare buze cu acid hialuronic

Mezoterapie “cocktail” cu acid hialuronic și 
aminoacizi

Mezoterapie cu PRP (platelet rich plasma) 
sau “li�ingul vampirilor” (față, gât și 
decolteu, mâini)

Consultație de chirurgie este�că 

- 180 euro / 1 zonă (de ex. glabelă)
- 300 euro 2 zone (ex. glabelă și frunte)
- 350 euro toate zonele

- 240 - 360 euro 
(depinzând de zonele de tratament)

- 350 euro

- 120 euro / ședință

- 180 euro / zonă / ședință

Gratuit

Toate aceste proceduri se efectuează în cadrul Country Spa Clinique, cu programare prealabilă.

TRATAMENTE CORPORALE
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Ø Country Spa Detox Ritual (90 min.)  200
Ø Country Spa Therapeu�c Ritual (75 min.)  175
Ø Ritualul Semnatură Country Spa cu Păpădie  400

Escapade Yonka
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Ø A walk in the Forest (60 min - 90 min.)  225 
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TARIFE



TRATAMENTE  FACIALE

TRATAMENTE FACIALE YON-KA
Ø Hydralessence (60 min.)  280
Ø Le Grand Classique (90 min.)  250
Ø Time Resist (75 min.)  350
Ø Masaj facial Yon-Ka (15 / 30 min.)  40/70

Tratamente faciale Lakshmi
Ø An� Age (75 min.)  240
Ø Pi�a (75 min.)  240
Ø Va�a (75 min.)  240
Ø Kapha (75 min.)  240
Ø Masaj facial și mască Lakshmi (45 min.)  100

Tratamente faciale Young Living
Ø Reflexologie facială (60 min.)  120

Proceduri AQUAOXYBRASION
Ø Microdermoabraziune (20 min.)  50
Ø Oxigen hiperbaric cu complex de substanțe ac�ve (20 min.)  120
Ø Radiofrecvență facială (20 min.)  120
Ø Pachet microdermoabraziune + oxigen hiperbaric + fiolă Babor (60 min.)  250

COSMETICĂ

Zonă Ceară Lycon Ceară tradițional Ceară de unică folosință
Epilat mustață 15 12 12
Epilat bărbie 16 15 15 
Epilat picioare scurt 35 30 30 
Epilat picioare lung 65 60 55 
Epilat brațe 30 25 25
Epilat axilă 20 15 15
Epilat abdomen 35 15 15 
Epilat față 20 15 15 
Epilat fese 20 15 15 
Epilat linie bikini 30 25 25 
Epilat in�m total 65 30 30 
Epilat interfesier 30 15 15 
Epilat spate 35 15 15

S�lizare gene & sprâncene

Ø Pensat formă 35
Ø Pensat întreținere 25
Ø Vopsit sprâncene 15
Ø Vopsit gene 15
Ø Întreținere gene fir cu fir 180
Ø Extensii gene fir cu fir 2D 250
Ø Extensii gene fir cu fir 3D 300

Make-up

Ø Machiaj de zi 150
Ø Machiaj de seară 200
Ø Machiaj de mireasă (include probă) 300

COAFOR

Spălat
Ø Spălat păr scurt  35
Ø Spălat păr mediu 45
Ø Spălat păr lung 50
Ø Spălat păr lung+ 70

Coafat
Ø Coafat scurt 40
Ø Coafat mediu 55
Ø Coafat lung 65

Bucle perie
Ø Păr scurt  40
Ø Păr mediu  55
Ø Păr lung    70
Ø Păr lung +     90

Bucle ondulator / Placă 
Ø Păr scurt  30
Ø Păr mediu  40
Ø Păr lung    45
Ø Păr lung +  50
   
Manoperă vopsit 60
Manoperă șuvițe staniol 
Ø Păr scurt  60
Ø Păr mediu  80
Ø Păr lung    100
Ø Păr lung + 120

Manoperă decolorare 
Ø Păr scurt  30
Ø Păr mediu  40
Ø Păr lung    50
Ø Păr lung + 60

Vopsea / Decolorant
Ø Vopsea Z-ONE Concept, 100 ml  100                                                        
Ø Vopsea Z-ONE Concept 1/2 50 

Vopsea L'oreal, 1/2 tub 43
Ø Vopsea L'oreal 1 tub 60 ml  85

Ø Cupă pudră decolorare 40
Ø Decolorant decologic (conține extract organic de merișoare, argila braziliană,  proteine din 

mătase, fără sulfați șau parabeni ) 10g 15
Ø Decolorat Zone concept, 10 gr 15
Ø Decologic Roots fără amoniac   15
Ø Quick light, 10 gr 15
Ø Tone Controller 60 ml 60

Tuns
Ø  Tuns 45
Ø Tuns formă 75
Ø Tuns vârfuri /breton 25
Ø Tuns copii 30

Babyliss (îndreptare păr/creponare)      
Ø Împle�t păr  70
Ø Styling 25

Coafat ocazie 
Ø Păr scurt  45
Ø Păr mediu  55
Ø Păr lung    65
Ø Păr lung +        80
Ø Coafat mireasă (include proba)    400
Ø Coafat mireasa (fără probă)    300
Ø Coafat mireasa(probă)                 100                                                                                                      
*Coafură mireasă -prețul este personalizat în funcție de 

cerințe și dificultate

Decolorare / Spălare de culoare
Ø Light 10 white 10gr 10
Ø Light 10 blue 10 gr 10
Ø Illuminate 10 gr 15
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MANICHIURĂ & PEDICHIURĂ

Ø Manichiură clasică 45
Ø Manichiură Spa 50
Ø Manichiură semipermanentă 75
Ø Pedichiură clasică 50
Ø Pedichiură SPA 60
Ø Pedichiură Semipermanentă 75

Ø Aplicare lac 15
Ø Aplicare lac semi 45
Ø Îndepărtare semipermanentă 20
Ø Construcție gel 150
Ø Întreținere manichiură gel 100
Ø Protecție gel pe unghie naturală 150

Împrospătarea culorii
Ø Milk Shake Cockteil 50

Tratamente pentru stabilizarea culorii:
Ø Milk Shake Colour Specifics 30

Tratamente de reconstrucție  
cu fiolă /chera�nă
Ø Milk Shake Integrity repairing, fiolă 30

Tratament de reconstrucție 100% naturale:
Ø Milk Shake Natural Milk Papaya, Natural Cacao, Natural yougurt 60

Tratament la vopsit 3ml
Ø Decolorare 35
Ø Cocktail hair 45
Ø Ziua „Color Specifics“ 40

Ø Ritualuri Simpli Zen pentru scalp
Ø Ritual Detox 60

Ritual Calming
Ø Ritual S�mula�ng, An� Hair-Loss, Densifying 60
Ø Ritual An�-Dandruff 40
Ø Ritual An�-aging 50
Ø Ritual Simply Zen 50

Ritualuri Simpli Zen pentru păr:
Ø Ritual Restructure 30
Ø Ritual An�- aging Age benefit 35

Vă așteptăm cu drag!

GENTLEMEN'S CLUB 

Tuns
Ø Tuns 45
Ø Tuns barbă  20
Ø Tuns perciuni și ceafă 20
Ø Vopsit păr 50
Ø Spălat 15
Ø Masaj capilar 30
Ø Pachet tuns barbă și îngrijire  40

Manichiură & Pedichiură
     Manichiură clasică 50

     Manichiură SPA 60 
Ø Pedichiură clasică 60
Ø Pedichiură SPA 75

Pensat
Ø Pensat formă 50
Ø Pensat întreținere 35

Epilat (ceară tradițională sau de unică folosință) 
Ø Epilat brațe 35 
Ø Epilat axilă 30
Ø Epilat piept 45
Ø Epilat fese 35
Ø Epilat picioare 70
Ø Epilat spate 50
Ø Epilat inghinal 55
Ø Epilat inter-fesier 30

Tratament facial YON-KA
Ø Men express 105
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COUNTRY SPA
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, Jud. Ilfov

Str. Ștefan cel Mare nr. 122

077.403.73.82 sau 031.425.29.13/14
office@countryspa.ro
www.countryspa.ro

countryspa.ro
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