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1. Facilități SPA și Piscină / SPA Facilities and Outdoor Heated Pool
Acces SPA și piscină exterioară (include halat, prosop, papuci)
SPA and outdoor pool access (includes bathrobe, towel and slippers)

Facilități
Saună uscată
Saună umedă
Saună salină cu infraroşu
Bazin și jacuzzi interior
Bazin și jacuzzi exterior

80 ron/ acces
18 eur/ access

Facilities
Dry Sauna
Wet Sauna
Infrared Salt Sauna
Indoor Jacuzzi
Outdoor Swimming Pool

Acces adult piscină exterioară (include prosopul și accesul la vestiar)
Outdoor swimming pool access for adults (includes towel and locker)
Acces copil până la 10 ani (include prosopul și accesul la vestiar)
Access for children up to 10 years old (includes towel and locker)
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50 ron/ acces
10 eur/ access
25 ron/ acces
5 eur/ access

2. Tratamente Faciale / Facial Treatments
BodyFarm Eximia

Microdermabraziune facială cu pulbere
de diamant
45 min/ ședință
Facial microdermabrasion with diamond
particles
45 min/ session
Lipoliză submandibulară – conturare a
ovalului feței
45 min/ ședință
Submandibular lipolysis – contouring the
face
45 min/ session
Tratament antirid prin radiofrecvență
quadripolară
45 min/ ședință
Anti-wrinkle treatment with quadripolar
radiofrequency
45 min/ session

1 ședință
1 session
150 ron

3 ședințe
3 sessions
400 ron

6 ședințe
6 sessions
800 ron

30 eur

85 eur

170 eur

150 ron

400 ron

800 ron

30 eur

85 eur

170 eur

150 ron

400 ron

800 ron

30 eur

85 eur

170 eur

Bruno Vassari
Masaj facial
Facial massage

90 ron/ 30 min
20 eur/ 30 min

Tratament iluminator cu vitamina C
Whitening treatment with vitamin C

150 ron/ 50 min
30 eur/ 50 min
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3. Tratamente Corporale / Body Treatments
Consultație de specialitate cu medic
Specialized medical consultation

60 ron/ 20 min
15 eur/ 20 min

Remodelare corporală/Slăbire intensivă/Efect anticelulitic

Abdomen + Coapse
70 min/ ședință
Abs + Hips
70 min/ session
Abdomen
35 min/ ședință
Abs
35 min/ session
Coapse
35 min/ ședință
Hips
35 min/ session
Brațe
15 min/ ședință
Arms
15 min/ session
Gambe
15 min/ ședință
Calves
15 min/ session
Spate
35 min/ ședință
Back
35 min/ session

BodyFarm Eximia

1 ședință
1 session
460 ron

7 ședințe
7 sessions
2 800 ron

12 ședințe
12 sessions
4 800 ron

15 ședințe
15 sessions
6 000 ron

95 eur

590 eur

1 005 eur

1 260 eur

230 ron

1 400 ron

2 400 ron

3 000 ron

50 eur

295 eur

505 eur

630 eur

230 ron

1 400 ron

2 400 ron

3 000 ron

50 eur

295 eur

505 eur

630 eur

120 ron

700 ron

1 200 ron

1 500 ron

25 eur

145 eur

250 eur

315 eur

120 ron

700 ron

1 200 ron

1 500 ron

25 eur

145 eur

250 eur

315 eur

230 ron

1 400 ron

2 400 ron

3 000 ron

50 eur

295 eur

505 eur

630 eur

Mențiuni / Additional Information

Se recomandă minim 7 ședințe/ zonă pentru rezultate optime / 7 sessions per area are
recommended for optimum results.
4

Bruno Vassari
Tratament Sharon Stone – picioare perfecte
Sharon Stone treatment – perfect legs

250 ron/ 50 min
55 eur/ 50 min

Tratament Venus pentru transformarea taliei
Venus treatment for waist transformation

170 ron/ 50 min
35 eur/ 50 min

Tratament cu efect Balerina – eliminarea excesului de apă din corp
Ballerina treatment – eliminates water retention

140 ron/ 50 min
30 eur/ 50 min

Tratament Phoenix pentru tonifierea și modelarea brațelor
Phoenix treatment for toning and shaping the arms

230 ron/ 50 min
50 eur/ 50 min

Tratament Copacabana de înfrumusețare și relaxare
Copacabana treatment for beautification and relaxation

270 ron/ 80 min
55 eur/ 80 min

Tratament Bacchus cu polifenoli din struguri - efect anticelulitic
Bacchus treatment – anticellulite effect

230 ron/ 50 min
50 eur/ 50 min
Pevonia Botanica

Masaj de relaxare/terapeutic cu uleiuri esențiale
Massage with essential oils

Abonament 10 masaje

100 ron/ 50 min
70 ron/ 35 min
20 eur/ 50 min
15 eur/ 35 min
900 ron/ 50 min
600 ron/ 35 min
190 eur/ 50 min
125 eur/ 35 min

10 massages

Exfoliere cu șofranel, vitamina C și iaurt combinată cu masaj
Exfoliation with safflower, vitamin C and yogurt combined with massage

170 ron/ 50 min
35 eur/ 50 min

Beauty Secrets – Marea Moartă / Dead Sea
Exfoliere Albinuța combinată cu masaj
Little bee exfoliation combined with massage

120 ron/ 50 min
25 eur/ 50 min

Exfoliere Lemonade cu citrice combinată cu masaj
Lemonade exfoliation combined with massage

120 ron/ 50 min
25 eur/ 50 min
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Termoterapie în tunelul cu infraroșu
Thermotherapy in the infrared tunnel

70 ron/ 35 min
15 eur/ 35 min

Ideal pentru detoxifiere, tratamentul obezității și al celulitei. Se ard 750 calorii într-o ședință / Ideal for treating
obesity, cellulite and for general detoxification. 750 calories are burnt during a session.

Drenaj limfatic cu aparatul Limfapress
Lymphatic Drainage with Limfapress device

70 ron/ 35 min
15 eur/ 35 min

Efectul principal este de stimulare a circulației sangvine și limfatice, fiind recomandat în tratarea edemelor,
celulitei, îmbunătățirea tonusului muscular și a stării de hidratare a pielii, postoperator sau în stări de
convalescență / The main effect is to stimulate blood flow and lymphatic circulation. It is recommended for the
treatment of edemas, cellulite and improves the muscle tonus.

Detoxifiere prin talpa piciorului
Detoxification through osmosis

50 ron/ 35 min
10 eur/ 35 min

Eliminarea nicotinei și toxinelor din organism / The procedure enhances the elimination of nicotine and toxins.

Abonament 10 ședințe - drenaj limfatic sau tunel cu infraroșu
10 sessions – lymphatic drainage or infrared tunnel

600 ron/ abonament
125 eur/ 10 sessions

4. Pachete / Special Packages and Offers
Pachetele și abonamentele se achită integral înainte de prima ședință. Pachetele pot fi personalizate în funcție de
cerința clienților / Packages and treatments will be paid in full before the first session. Personalized packages can
be arranged upon request.

Pachet Acces SPA combinat cu 2 tratamente la
alegere
Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Masaj de relaxare
Termoterapie în tunelul cu infraroșu
Drenaj limfatic cu aparatul Limfapress
Preț: 170 ron/ pachet
Durată: 60 min/ ședință

SPA Access Package with 2 optional
treatments
The treatments included are:

Relaxation massage
Thermotherapy in the infrared tunnel
Lymphatic drainage with Limfapress
Price: 35 eur/ package
Duration: 60 min/ session
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Pachet Acces SPA combinat cu 3 tratamente
Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Masaj de relaxare
Termoterapie în tunelul cu infraroșu
Drenaj limfatic cu aparatul Limfapress
Preț: 220 ron/ pachet
Durată: 1 oră și 45 min/ ședință

SPA Access Package with 3 treatments
The treatments included are:

Relaxation massage
Thermotherapy in the infrared tunnel
Lymphatic drainage with Limfapress
Price: 45 eur/ package
Duration: 1 h and 45 min/ session

Pachet Gazel pentru picioare obosite

Giselle Package for revitalizing tired legs

Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Drenaj limfatic cu aparatul Limfapress
Exfolierea membrelor inferioare
Masaj la membrele inferioare
Jacuzzi
Preț: 210 ron/ pachet (1 ședință)
600 ron/ pachet (3 ședințe)
Durată: 1 oră și 50 min/ ședință

The treatments included are:

Lymphatic drainage with Limfapress
Exfoliation
Regional massage
Jacuzzi session
Price: 45 eur/ package (1 session)
125 eur/ package (3 sessions)
Duration: 1 h and 50 min/ session

Pachet RIO pentru conturarea feselor

RIO Package for bottom shaping

Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Remodelare corporală BodyFarm Eximia
Tratament cu efect Balerina
Masaj de tonifiere a feselor
Preț: 450 ron/ pachet (1 ședință)
3 050 ron/ pachet (7 ședințe)
Durată: 2 ore/ ședință

The treatments included are:

Body shaping BodyFarm Eximia
Balerina treatment
Toning massage
Price: 95 eur/ package (1 session)
640 eur/ package (7 sessions)
Duration: 2 h/ session

Pachet Kobra – slăbire intensivă

Kobra Package – intensive slimming

Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Consultație și monitorizare cu medic
primar
Protocol de tratamente personalizat (în
funcție de consultații)

The treatments included are:

Consultation and monitoring with
specialized physician
Personalized treatments (based on
the consultations)
Price: 1 180 eur/ package (3 months)
Duration: 2 h/ session x 3 weeks

Preț: 5 600 ron/ pachet (3 luni)
Durată: 2 ore/ ședință x 3 săptămâni
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Pachet Insomnia pentru tratarea insomniilor
Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Masaj general de relaxare
Magnetoterapie
Jacuzzi

Insomnia Package for treating insomnia
The treatments included are:

Massage
Magnetotherapy
Jacuzzi session

Preț: 160 ron/ pachet (1 ședință)
1 100 ron/ pachet (7 ședințe)
Durată: 1 oră și 50 min/ ședință

Price: 35 eur/ package (1 session)
230 eur/ package (7 sessions)
Duration: 1 h and 50 min/ session

Pachet Aviator pentru îmbunătățirea
circulației

Aviator Package for blood circulation
improvement

Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Consultație cu medic primar balneolog
Băi galvanice 2 celulare
Masaj terapeutic regional
Magnetoterapie
Drenaj limfatic cu aparatul Limfapress
Preț: 1 500 ron/ pachet (10 ședințe)
Durată: 1 oră și 30 min/ ședință

The treatments included are:

Consultation with balneologist
2-cell galvanic baths
Regional therapeutic massage
Magnetotherapy
Lymphatic drainage with Limfapress
Price: 315 eur/ package (10 sessions)
Duration: 1 h and 30 min/ session

Pachet Performance pentru sportivi

Performance Package for athletes

Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

Consultație cu medic primar balneolog
Terapia Tecar
Hidrokinetoterapie
Masaj de relaxare
Drenaj limfatic cu aparatul Limfapress
Tunel cu infraroșu
Împachetare parțială cu nămol
Preț: 950 ron/ pachet (3 ședințe)
1 550 ron/ pachet (5 ședințe)
Durată: 3 ore/ ședință

The treatments included are:

Consultation with balneologist
Tecar therapy
Hydro-kinesiotherapy
Massage
Lymphatic drainage with Limfapress
Infrared tunnel
Partial mud wrap therapy
Price: 200 eur/ package (3 sessions)
325 eur/ package (5 sessions)
Duration: 3 h/ session
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Pachet Pantera – inamicul osteoporozei

Panther Package – osteoporosis’ enemy

Tratamentele puse la dispoziție în cadrul pachetului sunt:

The treatments included are:

Consultație cu medic primar balneolog
Băi galvanice 4 celulare
Magnetoterapie
Hidrokinetoterapie
Masaj terapeutic general
Preț: 1 200 ron/ pachet (5 ședințe)
1 650 ron/ pachet (7 ședințe)
2 350 ron/ pachet (10 ședințe)
Durată: 2 ore/ ședință

Consultation with balneologist
4-cell galvaic baths
Magnetotherapy
Hydro-kinesiotherapy
Therapeutic massage
Price: 255 eur/ package (5 sessions)
345 eur/ package (7 sessions)
495 eur/ package (10 sessions)
Duration: 2 h/ session

5. Tratamente de recuperare / Recovery Treatments
Consultație cu Medic Primar în recuperare
Consultation with Qualified Recovery Physician

120 ron
25 eur

Electroterapie - toate formele de curenți de joasă și medie frecvență
Electrotherapy – all forms of low and medium frequency currents

25 ron
5 eur

15 min
15 min

Ultrasunete
Ultrasounds

25 ron
5 eur

3-10 min
3-10 min

Magnetoterapie
Magnetotherapy

25 ron
5 eur

15-20 min
15-20 min

Laserterapie
Lasertherapy

25 ron
5 eur

3-10 min
3-10 min

Unde scurte
Short waves

25 ron
5 eur

10-20 min
10-20 min

Băi galvanice 2 celulare*
2-cell galvanic baths*

20 ron
4 eur

20 min
20 min

Băi galvanice 4 celulare*
4-cell galvanic baths*

30 ron
6 eur

20 min
20 min

Kinetoterapie grup
Group kinesiotherapy

40 ron
8 eur

30 min
30 min
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Kinetoterapie individuală
Individual kinesiotherapy

60 ron
13 eur

45 min
45 min

Terapie Tecar combinată cu mobilizări
Kinesiotherapy combined with Tecar therapy

55 ron
12 eur

30 min
30 min

Terapia Tecar
Tecar therapy

40 ron
8 eur

20 min
20 min

Masaj terapeutic parțial - un singur segment
Partial therapeutic masage – one element

30 ron
6 eur

20 min
20 min

Masaj terapeutic regional
Regional therapeutic massage

70 ron
15 eur

35 min
35 min

Masaj terapeutic general
Therapeutic general massage

100 ron
21 eur

50 min
50 min

Drenaj limfatic medical
Medical lymphatic drainage

30 ron
6 eur

15 min
15 min

Tracțiuni pentru discopatii cervicale*
Traction for cervical discopathy*

30 ron
6 eur

10-15 min
10-15 min

Tracțiuni pentru discopatii lombare*
Traction for lumbar discopathy*

40 ron
8 eur

10-20 min
10-20 min

Termoterapie locală
Localized thermotherapy

25 ron
5 eur

10 min
10 min

Împachetare parțială cu nămol* - un singur segment
Partial mud wrap therapy* - one element

50 ron
10 eur

40 min
40 min

Împachetare regională cu nămol*
Regional mud wrap therapy*

70 ron
15 eur

40 min
40 min

Împachetare totală cu nămol*
Total mud wrap therapy*

120 ron
25 eur

50 min
50 min

Hidrokinetoterapie individuală*
Individual hydro-kinesiotherapy*

60 ron
13 eur

30 min
30 min
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Hidrokinetoterapie de grup*
Group hydro-kinesiotherapy*

40 ron
8 eur

30 min
30 min

Termoterapie în tunel cu infraroșu
Thermoterapy in the infrared tunnel

35 ron
7 eur

15 min
15 min

Bazin interior și jacuzzi*
Indoor pool and jacuzzi*

30 ron
6 eur

10-20 min
10-20 min

Salinizare*
Salt sauna*

40 ron
8 eur

30 min
30 min

Saună tradițională*
Traditional sauna*

40 ron
8 eur

15 min
15 min

Saună umedă*
Steam sauna*

40 ron
8 eur

25 min
25 min

*Elite Life pune la dispoziție prosop, halat, papuci și dulap individual în cadrul vestiarului / The price includes
towel, bathrobe, slippers and access to individual locker rooms.

Abonament kinetoterapie individuală și terapia Tecar
Individual Kinesiotherapy combined with Tecar therapy

Abonament masaj terapeutic regional

900 ron/ 10 ședințe
1 oră/ ședință
190 eur/ 10 sessions
1 h/ session
600 ron/ 10 ședințe
35 min/ ședință
125 eur/ 10 sessions
35 min/ session

Regional therapeutic massage

Abonament masaj regional și kinetoterapie individuală
Regional massage and individual kinesiotherapy

Abonament individual de kinetoterapie sau hidrokinetoterapie
Individual kinesiotherapy or hydro-kinesiotherapy
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1 200 ron/ 10 ședințe
1 oră/ ședință
250 eur/ 10 sessions
1 h/ session
550 ron/ 10 ședințe
30-45 min/ ședință
115 eur/ 10 sessions
30-45 min/ session

Abonament de grup kinetoterapie sau hidrokinetoterapie
Group kinesiotheraphy or hydro-kinesiotherapy

Abonament terapia Tecar și masaj regional terapeutic
Tecar therapy and regional therapeutic massage
Abonament terapia Tecar
Tecar therapy and regional therapeutic massage
Abonament împachetare parțială cu nămol
Tecar therapy and regional therapeutic massage

300 ron/ 10 ședințe
30-45 min/ ședință
65 eur/ 10 sessions
30-45 min/ session
900 ron/ 10 ședințe
1 oră/ ședință
190 eur/ 10 sessions
1 h/ session
380 ron/ 10 ședințe
20 min/ ședință
80 eur/ 10 sessions
20 min/ session
315 ron/ 7 ședințe
40 min/ ședință
65 eur/ 7 sessions
40 min/ session

6. Mențiuni / Additional Information
În cadrul Complexul Balnear Medical și al SPA-ului Elite Life se folosesc produse din
gamele dermo-cosmetice profesionale Bruno Vassari, Bernard Cassiere, Pevonia
Botanica, Medicalia Skincare, Paese, Beauty Secrets – Marea Moartă / The professional
dermo-cosmetic products used originate from: Bruno Vassari, Bernard Cassiere,
Pevonia Botanica, Beauty Secrets – Dead Sea.
Aparatura este de ultimă generație din gamele Eximia, Termo Salud Medical & Esthetic
și REO Medical / Our devices are latest generations of Eximia, Termo Salud Medical &
Esthetic and REO Medical.
Recepția hotelului/ complexului balnear medical va percepe o garanție de 25 ron
pentru acces piscină și de 50 ron pentru acess SPA. Alternativ, actul de identitate va fi
lăsat la recepția hotelului, urmând a fi ridicat la plecare după predarea cheii de acces,
a prosopului și a halatului / A deposit of 5 eur is required at the reception of the
Hotel/Medical Resort for swimming pool access and a deposit of 10 eur is required for
the SPA access. Alternatively, the ID card will be left at the hotel’s reception and will be
picked up after the access key, the towel and the bathrobe have been returned.
Accesul copiilor sub 14 ani este permis numai sub stricta supraveghere a tutorelui / The
access of children under 14 is only allowed under strict supervision.
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Accesul copiilor sub 14 ani nu este recomandat în saune / The access of children under
14 is not reccommended in the saunas.
Accesul în cadrul saunelor se face în costum de baie / Wearing a swimsuit is mandatory
in the saunas.
Accesul SPA nu este inclus în prețul tratamentelor corporale sau faciale individuale /
SPA access is not included in the price of the treatments.
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