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1BODY 
MASSAGES 

ULTIMATE AROMATHERAPY EXPERIENCE

Relax during this pampering massage meant to stimulate blood circulation, promote 
deep relaxation and restore the flow of energy throughout the body. Using different 
massage techniques combined with carefully selected aromatherapy oils, this Swedish 
style full body massage uses gentle movements to help restore harmony and relax 
your body and mind. 

Răsfățați-vă cu acest masaj relaxant, special conceput pentru stimularea circulației, 
pentru relaxare și restabilirea energiei interioare. Folosind diferite tehnici de masaj, 
combinate cu uleiuri aromatice atent selecționate, acest tip de masaj suedez destinat 
întregului corp vă va relaxa mintea și corpul ajutându-vă să vă regăsiți armonia 
interioară. 

Time/Durată: 60/90 min.
Price / Preț: 220/280 RON

INTENSIVE MUSCLE RELEASE 

Designed to relax tired muscles, this massage warms, restores and nurture your body, 
soothing muscle pain after workout. 

Conceput special pentru a relaxa musculatura obosită, acest masaj încălzește și 
regenerează, îngrijind corpul și eliberând tensiunea din mușchi după o ședință de 
fitness.

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 220/280 RON



HOT STONES

Enjoy a full body massage with warm stones that glide on your back and feet, leaving 
your skin and body completely rejuvenated and your mind in a dreamy state.

Bucurați-vă de un masaj complet cu pietre calde, care alunecă pe spatele și picioarele 
dumneavoastră, lăsându-vă pielea și corpul complet reîmprospătate, într-o stare de 
profundă relaxare.

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 280/380 RON

LIGHT LEGS EXPERIENCE*

This massage will invigorate your lower legs and will improve the blood circulation, 
being the perfect retreat after a long day of shopping or walking around to see the 
city attractions.
*This is not a reflexology treatment.

Acest masaj vă va revigora gambele și va îmbunătăți circulația sangvină. Este relaxarea 
perfectă după o zi obositoare de cumpărături sau plimbări în oraș.
*Acesta nu este un tratament reflexogen.

Time/Durată: 45 min.
Price/Preț: 180 RON

STRESS MELTER

Whether you are in need of stress relief or releasing deep-seated tension, this 
massage is designed to focus on muscle and joint stress. Our skilled therapist will use 
specific technics to ease common discomforts such as a stiff neck, lower back pain 
and sore or tight shoulders.

Fie că aveți nevoie de o eliberare rapidă a stresului sau de o relaxare musculară, acest 
masaj este alegerea ideală, fiind structurat să acționeze exact pe mușchi și încheieturi. 
Cu ajutorul unor tehnici specifice, terapeutul va acționa pe zonele afectate și va 
elibera disconfortul din zona gâtului, a umerilor și durerile de spate.

Time/Durată: 30 min.
Price/Preț: 160 RON
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RITUALS

AROMA DETOX

Delight your senses with this purifying journey and experience a stimulating 30-minute 
scrub followed by energizing 30-minute body wraps to detoxify and boost blood 
circulation. Then, an energizing 60-minute body massage completes the treatment to 
further stimulate the skin for a firmer, toned appearance.

Răsfățați-vă simțurile cu această călătorie purificatoare și experimentați 30 de minute 
de scrub, urmate de 30 de minute de împachetări energizante pentru detoxifierea 
organismului și accelerarea circulației sângelui. Apoi, un masaj energizant de 60 de 
minute va completa acest tratament pentru a stimula și mai mult fermitatea și aspectul 
tonic al pielii dumneavoastră.

Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 440 RON

JET LAG CURE

Experience an invigorating 30-minute body scrub to intensify the blood circulation 
after long hours of travel, completed with 60-minute aromatherapy massage, 
especially created to restore your energy. Then, a 30-minute facial treatment will 
make you feel completely rejuvenated and ready for new adventures.

Experimentați un scrub revigorant de 30 de minute pentru a accelera circulația, 
completat de un masaj relaxant aromatic de 60 de minute, special creat pentru 
restabilirea energiei. Apoi, un tratament facial de 30 de minute vă va face să vă simțiți 
complet refăcut și pregătit pentru noi aventuri.

Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 440 RON

INTENSE NOURISHMENT

Your journey begins with a stimulating 30-minute body scrub, followed by a relaxing 
30-minute body wrap, to invigorate the senses and relax the muscles aches. Finish 
the treatment with a 60-minute ultimate aromatherapy massage, combined with a 
30-minute express facial, for a youthful and radiant glow. 

Călătoria dumneavoastră începe cu un scrub stimulant de 30 de minute, urmat de o 
împachetare relaxantă de 30 de minute pentru împrospătarea simțurilor și eliberarea 
tensiunii musculare. Încheiem ritualul cu un masaj aromatic de 60 de minute combinat 
cu un tratament facial de 30 de minute pentru un aspect revigorant și proaspăt. 

Time/Durată: 150 min.
Price / Preț: 580 RON



3       
SCRUBS

This gentle full-body exfoliating treatment helps your body to detoxify, oxygenating 
and nourishing your skin. Choose from our variety of professional body scrubs such as:  
Green Tea Revive, Chocolate Sensation, Gold Rejuvenate, Lomi-Lomi Journey.
*Suitable for sensitive skin

Acest tratament corporal exfoliant ușor ajută corpul să elimine toxinele, oxigenând și 
catifelând pielea. Alegeți din varietatea de scrub-uri profesionale: Green Tea Revive, 
Chocolate Sensation, Gold Rejuvenate, Lomi-Lomi Journey.
*Potrivit pentru pielea sensibilă

Time/Durată: 30 min.
Price/Preț: 150 RON

4COLD      
WRAPS

Body wraps remove the excess of water and the harmful toxins from the body, 
stimulating the blood circulation and improving the appearance of your skin. Choose 
from our variety of professional body wraps such as: Hammam Tribal, Bamboo & 
Lotus Flowers, Slimming Strong, Chocolate.

Împachetările corporale elimină excesul de apă și toxinele dăunătoare din organism, 
stimulând circulația sangvină și îmbunătățind aspectul pielii. Alegeți din varietatea 
de împachetări profesionale: Hammam Tribal, Bamboo & Lotus Flowers, Slimming 
Strong, Chocolate.

Time/Durată: 45 min.
Price/Preț: 180 RON



ORIGINALLY ASIAN  
TREATMENTS
performed by Asian Therapists



1ORIENTAL BODY   
MASSAGES

SIGNATURE ORIENTAL MASSAGE

Western techniques meet Eastern philosophy and the result is a powerful fusion of 
amazing sensations and body healing results. This is a combination of Thai Traditional 
massage, Swedish, Balinese and Aromatherapy massage. 

Tehnicile occidentale se îmbină cu filosofia orientală, oferindu-vă senzații extraordinare 
şi vindecarea trupului. Aceasta este o combinație unică de masaj tradițional thailandez, 
masaj suedez, balinez și aromaterapie. 

Time/Durată: 30/60/90 min.
Price/Preț: 210/290/440 RON

TRADITIONAL THAI MASSAGE

Thai massage techniques include acupressure and yoga inspired stretching. The 
techniques include light walking upon the back, with compressing, circulating and 
cracking. Thai massage literally assists in promoting strength and flexibility, relaxing 
sore or tense muscles. After the session, you will feel truly relieved and energized.

Tehnicile folosite de masajul thailandez includ presopunctură, întinderi inspirate din 
yoga, călcat ușor pe spate şi compresii. Masajul thailandez ajută la creșterea forței și 
a flexibilității, relaxând musculatura dureroasă sau tensionată. După ședință, vă veți 
simți cu adevărat ușurați și plini de energie. 

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 290/440 RON
 

LOMI − LOMI 

Ancient massage practiced by the indigenous Polynesians in Hawaii, this technique 
is about using forearms, elbows and hands, with long and continuous gestures and 
no interruptions or sudden movements. The essential oils used - vanilla, ylang-ylang, 
orchid, orange, mandarin, coconut, macadamia nuts - turn the Lomi-Lomi massage 
into a sensory journey to Hawaii. 

Formă străveche de masaj practicată de indigenii polinezieni din Havai, tehnica Lomi-
Lomi presupune folosirea antebrațelor, coatelor și mâinilor, iar mișcările includ gesturi 
lungi și continue, fără întreruperi sau mișcări sacadate. Uleiurile esențiale folosite - de 
vanilie, ylang-ylang, orhidee, portocală, mandarin, nucă de cocos, nucă de Macadamia -  
transformă masajul Lomi-Lomi într-o călătorie senzorială în Havai. 

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 290/440 RON

SHIATSU 

Shiatsu is a style of massage original from Japan, which combines Oriental massage 
techniques with modern medical notions of anatomy and physiology. It can be referred 
to as “acupressure without needles”. “Shiatsu” is a Japanese word meaning “finger 
pressure”; the pressure is applied to the body’s energy lines (meridians) to stimulate 
the body’s natural energy flow (“Ki”). 

Shiatsu este un stil de masaj japonez, care combină tehnici orientale cu elemente de 
anatomie și fiziologie din medicina modernă. Se poate spune că este „acupunctura 
fără ace”. „Shiatsu” este un cuvânt japonez care înseamnă „presiunea degetelor”, 
presiune care se aplică pe liniile energetice ale corpului (meridiane) pentru a stimula 
fluxul energetic natural „Ki”. 

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 290/440 RON



BALINESE 

Balinese massage is unique as it brings together several alternative medicine practices 
such as massage therapy, acupressure, reflexology and aromatherapy; they stimulate 
blood, oxygen and “qi” (vital energy) flow around your body, bringing a sense of 
wellbeing, calm and deep relaxation. 

Terapia prin masaj balinez reunește mai multe practici din medicina alternativă, 
precum terapia prin masaj, presopunctură, reflexologie și aromaterapie; masajul 
balinez stimulează circulația sângelui, oxigenarea și circulația fluxului „qi” (energia 
vitală) în corp, aducând bunăstare, calm și relaxare profundă.

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 290/440 RON

HILOT 

Hilot is an ancient Filipino therapeutic massage. Any tension detected in the body will 
be relieved by the therapist by slowly applying pressure to those specific pressure 
points of the body which need to be unstressed. The Hilot massage not only helps 
to alleviate muscle tension, but is also a remedy for easing painful joints and generally 
helps preventing illness.

Hilot este un masaj terapeutic filipinez străvechi. Terapeutul va îndepărta orice 
tensiune detectată prin aplicarea lentă a presiunii asupra unor puncte specifice care 
necesită detensionare, echilibrând tot organismul. Masajul Hilot ajută nu doar la 
îndepărtarea tensiunii musculare, ci este și un remediu pentru articulațiile dureroase 
și în general ajută la prevenirea bolilor. 

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 290/440 RON

FOUR HANDS 

The Four Hands is a full body treatment where two professional Asian Spa Therapists 
use acupressure, slow and medium strokes and gentle muscle compression to ease 
away muscular aches, tension and tiredness. The Thai Four Hands Massage can be 
relaxing or deep tissue, according to your preference.

Masajul la patru mâini este un tratament corporal complet în care doi maseuri 
profesioniști asiatici vor folosi presopunctura, mișcări delicate și potrivite ca intensitate, 
precum şi mișcări de compresie musculară blândă, pentru a reduce durerile musculare, 
tensiunea și oboseala. Masajul thailandez la patru mâini poate fi relaxant sau profund, 
în funcție de preferințele dumneavoastră.

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 490/690 RON

HERBAL COMPRESS 

Inspired by Thai healing traditions, our warm compresses contain medicinal herbs 
applied to the whole body using an acupressure technique. This massage improves the 
immune system and lung functioning, while acupressure stimulates blood circulation 
and releases muscle tension.

Inspirați din tradițiile vindecătoare thailandeze, compresele noastre conțin 
plante medicinale aplicate pe tot corpul, folosind tehnica presopuncturii. Acest 
masaj stimulează sistemul imunitar și funcționarea plămânilor, iar presopunctura 
îmbunătăţeşte circulația sângelui și îndepărtează tensiunea musculară.

Time/Durată: 60/90 min.
Price/Preț: 290/440 RON



2 ORIENTAL ORGANIC 
BODY TREATMENTS

ALOE − VERA 

Dedicated to sensitive or sunburned skin, aloe vera hydrates, moisturizes and 
rejuvenates your body. The treatment starts with a Swedish massage performed with 
aloe vera, followed by a fresh aloe vera mask for face and body. This divine ritual 
comes to fruition with a scalp treatment of warm oil and medicinal herbs.

Aloe vera hidratează și întinerește pielea sensibilă sau arsă de soare. Tratamentul 
începe cu un masaj suedez cu aloe vera, urmat de o mască de aloe vera pentru față și 
corp. Acest ritual divin continuă cu un tratament pentru scalp cu ulei cald din plante 
medicinale.

Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 590 RON

FRUITY SPA 

Your journey starts with a facial and body kiwi exfoliation followed by a relaxing 
head massage. This exotic experience continues with aromatherapy body and facial 
massage with essential oils and enriched with fruit extracts to ease muscle tension; 
while improving blood circulation, it will help detoxify the body, relax the mind, giving 
you an unrivalled sense of overall wellbeing.

Terapia începe cu o exfoliere facială și corporală cu kiwi, urmată de un masaj capilar 
relaxant. Această experiență exotică continuă cu aromaterapie pentru tot corpul și 
masaj facial cu uleiuri esențiale îmbogățite cu extracte de fructe, pentru a îndepărta 
tensiunea musculară; tratamentul îmbunătățește circulația sângelui și ajută la 
detoxifierea organismului și la relaxarea minții, dându-vă o stare de bine de neegalat.

Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 590 RON

COCONUT TROPICAL 

This sweet and savoury treatment is your pathway to tropical bliss. The journey starts 
with a coconut body scrub accompanied by a head and facial massage. Now that the 
body and mind are relaxed and harmonious, you will experience a Hawaiian massage 
with virgin coconut oil.

Acest tratament dulce și savuros este calea spre paradisul tropical. Călătoria începe 
cu o exfoliere corporală cu cocos, însoțită de un masaj facial și capilar. Odată ce trupul 
și mintea sunt relaxate și armonioase, veți experimenta un masaj cu ulei de cocos.

Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 590 RON

WINE AND GRAPES 

Known from the ancient times as “the elixir of life”, the treatment with grapes is rich 
in polyphenols and antioxidants. It protects the skin’s collagen and elastin fibres and 
the components responsible for its elasticity. It makes the skin silky smooth, hydrated 
and elastic. During the therapy, the taste and smell of wine change your mood and 
lift the spirits. 

Cunoscut încă din antichitate ca „elixirul vieții”, tratamentul cu struguri este bogat în 
polifenoli și antioxidanți. Acesta reface fibrele de colagen și elastină din piele și conferă 
elasticitate țesuturilor. Pielea devine catifelată, hidratată și elastică. Gustul și mirosul 
vinului vă cuprind mintea și vă îmbunătățesc dispoziția. 

Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 590 RON
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JASMINE LULUR 

This ceremony originating from the royal palaces of Central Java, Indonesia, includes 
foot bath, massage, Lulur scrub and yogurt treatment. After a 50-minute full body 
massage with Jasmine oil, the Lulur mixture is applied to the body, gently rubbed off 
to exfoliate and soften the skin. Fresh yoghurt is applied to nourish and moisturize. A 
gentle application of Jasmine body lotion will complete the treatment.

Tratamentul provine de la palatele regale din Java Centrală, Indonezia, și cuprinde 
o baie a picioarelor, masaj, gomaj Lulur și un masaj pe bază de iaurt. După 50 de 
minute de masaj corporal cu ulei de iasomie, pasta de Lulur este aplicată pe corp și 
se masează ușor pentru exfolierea și catifelarea pielii. Iaurtul proaspăt cu care se unge 
pielea are rolul de a o hrăni și de a o hidrata. Tratamentul este completat de un masaj 
cu loțiune de corp cu iasomie.

Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 590 RON

BOREH SPICE 

Boreh is a traditional Balinese remedy used for healing and stimulating blood circulation. 
The healing Boreh use a combination of warming spices, such as cinnamon, cloves and 
ginger. Our ceremony starts with a traditional massage and then a paste of Boreh 
powder and essential oils is smoothed all over the body. After the Boreh is removed, 
your body will be pampered with a hydrating body lotion.

Boreh este un remediu tradițional folosit pentru vindecare și stimulează circulația 
sângelui. Boreh-ul vindecător este alcătuit dintr-o combinație de mirodenii precum 
scorțișoara, cuișoarele și ghimbirul care încălzesc pielea. Ceremonia Boreh începe cu 
un masaj tradițional, după care, o pastă din pudra de Boreh și uleiuri esențiale pe tot 
corpul. După ce se îndepărtează Boreh-ul, vă veți bucura de un masaj cu loțiune de 
corp hidratantă.
 
Time/Durată: 120 min.
Price/Preț: 590 RON

THALGO POLYNESIA 

This luxurious treatment begins with an azure water foot bath inspired by the crystal 
blue waters of the Manihi followed by the Exotic Island Body Scrub to leave your skin 
smooth and soft. The Mahana Massage incorporates a rhythmic Lomi-Lomi massage 
and warm sand pouches to loosen muscles and nourish the skin. In the end, the 
Polynesian oil from the sacred island Raïatea is swept over the skin; its subtle golden 
pearls are leaving a sun kissed glow and a delicate scent of flowers and monoi.

Acest tratament de lux începe cu o baie azurie la picioare, inspirată de apele albastre 
din Laguna Manihi, urmată de un gomaj corporal Exotic Island care lasă pielea netedă 
și moale. Masajul Mahana încorporează un masaj ritmic Lomi-Lomi și săculeți cu nisip 
cald pentru a detensiona mușchii și a hrăni pielea. La final, se aplică ulei sacru polinezian 
din insula Raïatea, perlele sale aurii discrete lăsând o culoare de bronz strălucitor și un 
parfum delicat de flori și monoi.

Time/Durată: 90 min.
Price/Preț: 490 RON



4ORIENTAL ULTIMATE   
JOURNEY COLLECTION

TOUCH OF ASIA 

Enjoy this ultimate Asian experience, especially designed to purify your essence on 
cellular, emotional and ethereal levels, while activating long-lasting beauty. Your journey 
begins with a deep muscle relaxation body massage, followed by a re-mineralizing 
crystal sea salt exfoliation infused with lemongrass and orange for essential vitamins 
and ginger to awaken your senses and clear your mind. At the end of this treatment 
you will leave feeling luxuriously radiant and full of regenerative Sakti energy.
 
Bucurați-vă de experiența supremă asiatică, special concepută să purifice la nivel 
celular, emoțional și spiritual, care totodată activează și frumusețea pe termen lung. 
Călătoria începe cu un masaj de relaxare profundă a organismului, urmat de exfoliere 
cu cristale de sare de mare infuzat cu lemongrass și portocală care conţine vitamine 
esențiale şi ghimbir, pentru a vă trezi simțurile și a vă limpezi mintea. La final, vă veți 
simți radiant și plin de energie regenerantă Sakti.

Time/Durată: 180 min.
Price/Preț: 880 RON

SIGNATURE ASIAN SENSATION 

This session is a mix of the most wanted Asian spa treatments. After a relaxing sauna, 
your body will be delighted with an aloe vera & lavender body scrub to exfoliate dead 
skin cells.
A traditional Thai massage will stimulate your blood flow and the full body mask is 
applied to collect the toxins and eliminate them. For the final touch, pamper your 
body with an aromatic massage with specially blended oils, followed by Dr. Kleanthous 
mini facial treatment.

Aceasta este o combinație între cele mai solicitate tratamente asiatice. După ce vă 
relaxați la saună, vă vom încânta cu o exfoliere corporală cu aloe vera & lavandă. Un 
masaj tradițional thailandez va stimula fluxul de sânge, iar masca aplicată pe corp va 
colecta toxinele și le va elimina. La final, vă vom răsfăța corpul cu un masaj aromatic, 
urmat de un mini-tratament facial Dr. Kleanthous.

Time/Durată: 240 min.
Price/Preț: 1100 RON

PARADISE OF ASIA

Your stress evaporates when exposed to a Floral Foot Ritual treatment; then a Body 
Scrub expels the toxins and the Oats Rice Body Wrap draws out years of exposure 
to pollution. The Aromatherapy Hot Oil Massage erases residual tension, followed by 
reflexology and head massage to complete your spoil.

Stresul se evaporă în timpul ritualului floral pentru picioare, apoi exfolierea corporală 
elimină toxinele, iar împachetarea cu pudra din boabe de ovăz elimină rezultatele 
expunerii la poluare. Masajul cu ulei fierbinte și aromatic șterge tensiunea reziduală, 
fiind urmat de reflexoterapie și masajul capului în încheierea unui tratament în care 
vă veți simți complet răsfățați.

Time/Durată: 210 min.
Price/Preț: 980 RON

 





5DR. KLEANTHOUS  
FACIAL TREATMENTS

Dr. Kleanthous principle is based on the continuous improvement of the skin 
structure by means of cell supporting molecules (C.S.M.). Whether it is a matter of 
wrinkles, eye bags, tired tissue or even hair loss, cell supporting molecules (C.S.M.) 
help revitalize the skin’s functions in a durable and reliable way; this is the basis for 
real anti-aging. Treating skin with ultrasonic waves expands inter cellular spaces so 
that cellular debris can be removed. 

Principiul care se află la baza produselor Dr. Kleanthous pornește de la îmbunătățirea 
continuă a structurii pielii prin moleculele de suport celular (C.S.M.). Indiferent dacă 
este vorba despre riduri, cearcăne, țesut obosit sau chiar căderea părului, moleculele 
de suport celular (C.S.M.) ajută la revitalizarea funcțiilor pielii pe termen lung, acesta 
fiind elementul de bază împotriva îmbătrânirii epidermei. Tratamentul pielii cu 
ultrasunete extinde spațiile intercelulare, permițând astfel îndepărtarea impurităților. 

FACIAL DEHYDRATED SKIN 

This facial treatment purifies the skin, allowing it to regain its capability to store 
moisture. Ultrasound is able to purify inter cellular spaces. The treatment is 
recommended for dehydrated skin lacking firmness. Because of the cell supporting 
molecules, the treatment helps reactivate all skin layers’ regenerative mechanisms. 
One treatment per week is recommended. 

Acest tratament facial purifică pielea, permițându-i să își recâștige capacitatea de 
păstrare a hidratării. Ultrasunetele purifică spațiile intercelulare. Tratamentul este 
recomandat persoanelor cu ten deshidratat și lipsit de tonus. Datorită moleculelor de 
suport celular, tratamentul ajută la reactivarea mecanismelor de regenerare a tuturor 
straturilor pielii. Se recomandă un tratament o dată pe săptămână.

Time/Durată: 60 min.
Price/Preț: 420 RON

FACIAL − COUPEROSE / ROSACEA 

Small dilated capillaries that appear on the cheeks and nose can be caused by high 
blood pressure and environmental conditions or may occur in case of intense heat or 
cold. 24/7 couperose serum calms and reduces the redness. Cell supporting molecules 
strengthen the capillary walls. Two treatments per week are recommended.

Capilarele dilatate care apar în zona obrajilor și a nasului pot fi cauzate de tensiunea 
ridicată și de condițiile de mediu sau pot apărea ca urmare a căldurii sau a frigului 
excesiv. Serul pentru cuperoză 24/7 calmează și reduce roșeața. Moleculele de suport 
celular întăresc pereții capilarelor. Se recomandă două tratamente săptămânal. 

Time/Durată: 60 min.
Price/Preț: 420 RON

SONO BEAUTY LIFTING 

This is a non-surgical face-lift using ultrasound, sono bioresonance & colour therapy, 
applied on the face, neck, cleavage and hands. It is a great alternative to Botox and 
Restylane, firming and lifting the loose and sagging skin by strengthening the facial 
muscles. Effects can be seen immediately after one treatment being improved over 
a period of 3-4 months. For the best results, we advise you to use Kleanthous care 
products C.S.M.’s for your daily care.

Acesta este un lifting facial non-chirurgical folosind ultrasunete, sono biorezonanță și 
cromoterapie, care se aplică pe față, gât, decolteu și mâini. Este o alternativă foarte 
bună la Botox și Restylane, crescând fermitatea pielii lăsate şi întărind mușchii feței. 
Efectele pot fi observate chiar după primul tratament și se pot îmbunătăți într-o 
perioadă de 3-4 luni. Pentru cele mai bune rezultate, vă recomandăm folosirea zilnică 
a produselor de îngrijire Kleanthous C.S.M.

6-Session Treatment/Cură de 6 tratamente*
*X-treme serum included/Include serul X-treme 
Price/Preț: 4.500 RON
Time/session / Durată/sesiune: 90 min. 
Price/session / Preț/sesiune: 720 RON 



X-TREME REJUVENATION 

The appearance of mimic wrinkles and diminished skin elasticity are effects of the 
free radicals damaging the cell walls. This is why we have paid particular attention to 
cell protection as well as to permanent cell regeneration when preparing this serum. 
The treatment is applied on the face, neck, cleavage and hands, being recommended 
6 or 9 sessions per year, depending on the wrinkle depth. Use Kleanthous daily care 
products C.S.M.’s for the best results.

Apariţia ridurilor de mimică şi diminuarea elasticităţii tenului sunt efecte ale radicalilor 
liberi care dăunează pereților celulari. De aceea, în elaborarea serului specific 
tratamentului, am acordat o atenție deosebită protecției și regenerării celulare. 
Tratamentul se aplică pe față, gât, decolteu și mâini, recomandându-se o cură de 6 sau 
9 ședințe pe an, în funcție de adâncimea ridurilor și folosirea produselor de îngrijire 
zilnică Kleanthous C.S.M.

Time/Durată: 50 min.
Price/Preț: 520 RON

FACIAL − COMPLEX H − MIMIC WRINKLES 

The treatment is recommended to persons with wrinkles caused by facial 
expressions, frown lines, crow’s feet and lines around the mouth. This special complex 
of active ingredients aids both in muscle relaxation and tightening. The enormous 
skin rejuvenation effect is immediately noticeable. One treatment per week is 
recommended. 

Tratamentul este destinat persoanelor cu riduri de expresie, celor periorbitale (laba 
gâștii) şi celor din jurul gurii. Acest complex special de ingrediente active ajută atât 
la relaxarea musculaturii, cât și la tonifiere. Efectul intens de întinerire a tenului este 
vizibil imediat. Se recomandă un tratament o dată pe săptămână.

Time/Durată: 60 min.
Price/Preț: 420 RON



Regular haircut
Tuns

95 RON

Special haircut
Tuns special

130 RON

Bangs cut
Tuns breton

39 RON

Hair styling short / medium / long
Coafat păr scurt / mediu / lung 

85/99/119 RON

Hair extensions styling
Coafat extensii

159 RON

Special hair styling short / medium / long
Coafat special păr scurt / mediu / lung

190/250/410 RON

LADIES HAIR CARE & STYLING
COAFOR

Bridal hair styling medium / long
Coafat mireasă păr mediu / lung

590/680 RON

Washing
Spălat

40 RON

Washing after colouring
Spălat după vopsit

49 RON

Spa washing
Spălat spa

75 RON

Hair colouring short / medium / long / very long
Vopsit păr scurt / mediu / lung / foarte lung

205/240/310/410 RON

Root bleaching
Decolorat rădăcini 

150 RON

Bleached lengths
Decolorat lungimi

180 RON

Decapage
Decapaj

105 RON

Highlights short / medium / long
Șuvițe păr scurt /mediu /lung

200/260/330 RON

Multi-coloured highlights medium / long
Șuvițe multicolore păr mediu / lung

290/390 RON

Olaplex treatment (3,5 ml)
Tratament olaplex (3,5 ml)

80 RON

Temporary hair colour medium / long
Nuanțare păr mediu / lung

90/160 RON 

Natural hair extensions are available at the salon. Please contact Beauty&Barber Art 
salon reception for more information.
Extensiile din păr natural sunt disponibile la salon. Vă rugăm contactați recepția 
Beauty&Barber Art salon pentru mai multe informații.
 
Revitalizing organic signature hair treatments. Please see the full menu selection at the 
salon.
Tratamente organice de revitalizare a părului. Vă rugăm să găsiți întreg meniul la salon. 



Express manicure
Manichiură expres

55 RON

Regular manicure
Manichiură clasică

69 RON 

Spa pampering manicure
Răsfăț cu manichiură spa

99 RON

Semi-permanent gel manicure
Manichiură semipermanentă

120 RON

Take off semi-permanent gel
Îndepărtare ojă semipermanentă

23 RON

GEL NAILS
Construction regular
Construcție standard

275 RON

Construction French nails
Construcție unghii French 

296 RON

Gel nails maintenance
Întreținere manichiură cu gel 

165 RON

French gel nails maintenance
Întreținere manichiură French cu gel

199 RON

Express pedicure
Pedichiură expres 

79 RON

Regular pedicure
Pedichiură clasică

109 RON

Spa pampering pedicure
Răsfăț cu pedichiură spa

129 RON

Hot stone pedicure
Pedichiură cu pietre calde

129 RON

Semi-permanent gel pedicure
Pedichiură semipermanentă cu gel 

129 RON

French semi-permanent pedicure
Pedichiură semipermanentă French

140 RON

NAIL CARE
ÎNGRIJIREA UNGHIILOR

MAKEUP ARTISTRY

Express makeup 
Machiaj expres 

225 RON

Evening makeup 
Machiaj de seară 

490 RON

Bridal makeup 
Machiaj de mireasă 

590 RON

EXPRESS HAIRCUT 
Tuns expres și contur

89 RON

HAIRCUT AND STYLE
Tuns, spălat și styling

119 RON

HAIR BLOW-DRY
Spălat și aranjat

49 RON

EXPRESS LINE-UP
Stilizare perciuni și contur

49 RON

EXPRESS BEARD SHAVE
Bărbierit expres

49 RON

ROYAL SHAVE 
Bărbierit Regal cu prosoape și uleiuri calde

79 RON

BEARD & MOUSTACHE TRIM
Tuns și aranjat barbă și mustață 

79 RON

HEAD-SHAVE
Bărbierit scalp

59 RON

EYEBROW SHAPING
Pensat sprâncene

49 RON

WAX
Epilare cu ceară a părului de pe obraji

45 RON

EXPRESS FACIAL
Tratament facial expres

89 RON

SPORTS MANICURE 
Manichiură sport 

55 RON

SPORTS PEDICURE 
Pedichiură sport 

99 RON

ELITE ORIENTAL SPA PACKAGE
Tratament Elite oriental spa

195 RON

ROYAL ORIENTAL SPA PACKAGE
Tratament Royal oriental spa

290 RON

GENTLEMEN GROOMING
ÎNGRIJIRE DOMNI



INTERCONTINENTAL® BUCHAREST

4 Nicolae Balcescu Blvd., 010051, Bucharest 1, Romania
Tel: + 40 37 242 39 00
Fax: + 40 21 312 08 85

For appointments please contact us at +40 37 242 39 00

BEAUTY&BARBER ART SALON
Opening Hours 
Mon-Fri: 9.00 am - 9.00 pm  
Sat: 10.00 am - 6.00 pm
Sunday − Closed 
For appointments please contact us 
at +40 799 285 854


