ספא אירופה מציע מגוון רחב של טיפולים באווירה נעימה ומרגיעה.
להפגת מתחים שחרור שרירים ולאיזון הגוף והנפש.
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עיסוי ייחודי לספא אירופה:
עיסוי משולב עם שמנים אתרים מגן הבוסתן של מלון אירופה :אקליפטוס והדר בשילוב אבני בזלת חמות .להרפיית
שרירים הפגת מתח לשיפור זרימת הדם עיסוי מרגיע לגוף ולנפש.
 60דקות ב 75 ₪ 320דקות ב 90 ₪ 430דקות ב₪ 450

עיסוי שוודי קלאסי:
עיסוי שפותח במאה ה 19לטיפול באמצעות שיפור בזרימת הדם
עיסוי מרגיע משחרר ומרפה את השרירים.
 60דקות ב 75 ₪ 290דקות ב 90 ₪ 350דקות ב₪ 400

עיסוי רקמות עמוק:
עיסוי טיפולי המתמקד באזורים תפוסים ובשכבות העמוקות של רקמת השריר
מסייע להרפיית שרירים מתאים לעוסקים בספורט ולאוהבי עיסוי חזק במיוחד.
 60דקות ב 75 ₪ 290דקות ב 90 ₪ 350דקות ב₪ 400

עיסוי אבנים חמות:
טיפול עתיק שמקורו בשבט אינדיאנים משלב עיסוי בשמן ובאבני בזלת חמות
מפיג מתחים ומשחרר שרירים ממריץ את הדם ומאזן את הגוף פיזית ונפשית.
 60דקות ב 75 ₪ 320דקות ב 90 ₪ 430דקות ב₪ 450

עיסוי צוואר גב כתפיים:
עיסוי ממוקד ויעיל להרפיית שרירים ושחרור מתחים באזור הגב הצוואר והכתפיים
מרגיע ומשחרר.
 30דקות ב 60 ₪ 180דקות ב₪ 290

עיסוי קרקפת מרגיע:
עיסוי עם שמן שומשום חם על מרכז המצח מלווה בעיסוי עדין לראש ולקרקפת.
 30דקות ב₪ 180

עיסוי לנשים הרות:
טיפול גוף מיוחד לנשים הרות מהחודש הרביעי ואילך עיסוי עדין ומרגיע לתחושת הקלה ורוגע
לכול הגוף.
 60דקות ב₪ 290

רפלקסולוגיה:
שיטת טיפול עתיקה שפותחה בעידן המודרני משמשת לאבחון וטיפול בבעיות פיזיות ואנרגטיות
באמצעות כף הרגל .ההנחה שהגוף והנפש משתקפים בכף הרגל ועל כן טיפול בכף הרגל הוא טיפול בנפש.
 60דקות ב 75 ₪ 290דקות ב₪ 350

עיסוי איור וודה:
עיסוי מרגיע ומלטף בשמן שומשום חם בשילוב נסך שמן על המצח טיפול הנעשה בתנועות ארוכות
ומתמשכות מפיג מתחים ומאוד מרגיע.
 60דקות ב 75 ₪ 320דקות ב 90 ₪ 430דקות ב₪ 450

עיסוי קצוות:
עיסוי מרגיע לראש ולקרקפת לכפות הידיים וכפות רגליים מרגיע את מערכת העצבים ומשפיע על כול הגוף עיסוי
מהנה ומרגיע.
 30דקות ב₪ 180

פילינג גוף:
עיסוי עדין ומרגיע המשלב פילינג במרקם עדין של מלחים בתנועות סיבוביות להסרת תאים מתים
משפר את זרימת הדם ומפיג מתחים בסיום הפילינג מתבצע עיסוי מרגיע ומפנק.
 60דקות ב 75 ₪ 320דקות ב 90 ₪ 430דקות ב₪ 450

שיאצו:
שיטת טיפול וריפוי בעזרת מגע המבוססת על עקרונות הרפואה הסינית הטיפול מתבצע בלבוש מלא
על-ידי לחיצות על הגוף באמצעות כפות ידיים מרפקים וברכיים .עיסוי משחרר ומרגיע  ,פותח חסימות ומחזק
אנרגיה באזורים חלשים .
 60דקות ב 75 ₪ 320דקות ב₪ 430

