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BELCHIN SPA SERVICE 
 

Открийте в BELCHIN GARDEN SPA & WELLNESS  Вашето райско кътче, където можете да се 

насладите на спокойствието на този екологично чист регион със специфичните климатични 

дадености и прекрасната минерална вода, които ще окажат благоприятно въздействие на 

Вашето здраве и психическо състояние.  

В спокойната атмосфера на СПА центъра Ви каним да се отдадете на незабравимо СПА 

преживяване, съобразено с Вашите нужди и желания, като изберете специализирани терапии от 

а ла карт менюто или като направите Вашия индивидуален подбор от процедури.  

 

За вашето пътуване в Belchin Garden SPA & Wellness допълнително ще допринесат минералната вода от 

Белчински бани, притежаваща уникални запазени лечебни свойства, закрит минерален басейн – 29℃, 

открит минерален басейн – 29℃, Римска баня (термален басейн) с въздушни дюзи, водни джетове и 

гейзер – 39℃, Финландска сауна, парна баня, топла релакс пейка, Salt lounge (солна релакс стая), три 

кабинета за терапии, козметика, маникюр и педикюр. 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ 

08:00 ч. – 20:00 ч. 

 

 

ТЕРАПИИ ЗА ТЯЛО 
 

АРОМА И РЕЛАКС ТЕРАПИИ В НЯКОЛКО СТЪПКИ 
 

RAHIMA 

Масаж на цяло тяло с екзотичен аромат от Африканската савана. Чувственият аромат на арган е 

нежно докосване до сетивата. Подхранва и успокоява кожата, а бутерът за тяло като финал й придава 

ефекта на кадифе 

50 мин./90.00 лв. 

 

ТЕРАПИЯ ЗА ТЯЛО С МАЛАХИТ 

Силно опълчване срещу стреса, напрежението и усещането за напрегнатост. Екстракта от малахит в 

маслото реминализира сухата кожа, успокоява мускулното напрежение и крампи, както и болките в 

ставите. Създава усещане за хармония на тялото 

- с пилинг 75 мин./90.00 лв. 

- без пилинг 50 мин./80.00 лв. 

 

АРОМАТЕРАПИЯ 

Арома балансиращ масаж на цяло тяло с етерични масла по Ваш избор. Етеричните масла намаляват 

стреса, освобождават напрежението и възстановяват баланса между ума, тялото и душата 

50 мин./80.00 лв. 

 

MANAGE YOUR SKIN - САМО ЗА ИСТИНСКИ МЪЖЕ 

Преживяването възстановява енергийния дефицит, причинен от стрес и липса на сън. Ексфолиация с 

частици от гуава за премахване на мъртвите клетки, детоксикиращ масаж с хидратиращ завършек – 

уникалност и индивидуалност – също като мъжката кожа! 

75 мин./95.00 лв.  
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ДЕТОКС И ХИДРАТАЦИЯ 
 

ТЕРАПИЯ С РОЗИ VIA NATURAL LINE SPA ROSE 

Природният елексир за здраво, младо и красиво тяло. Регенерираща терапия (ексфолиация, 

хидратираща маска и релаксиращ масаж), която обновява и омекотява кожата. Розовото масло й 

действа силно антиоксидантно, детоксикиращо и афродизиращо. 

75 мин./90.00 лв. 

 

ТЕРАПИЯ С МАСЛО ОТ АБАНОСОВО ДЪРВО 

Подмладяваща и подсилваща терапия, намалява стреса, помага да достигнете усещане за вътрешна 

хармония. Маслото от абанос стимулира кръвообращението и доставя прилив на енергия. 

Преживяването включва ексфолиация с кори от черен ебен, авторски масаж и маска без отмиване 

75 мин./95.00 лв. 

 

САПФИРЕНА ТЕРАПИЯ 

Мощна антиоксидантна терапия, която ревитализира и подхранва кожата, оставяйки я сияйна и 

блестяща. 

Пътешествието включва ексфолиация с термални соли, авторски масаж и финал с обвиващ крем със 

сапфирени частици, който запазва дълготрайния ефект от терапията 

- с пилинг 75 мин./90.00 лв. 

- без пилинг 50 мин./80.00 лв. 

 

 

ЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ 
 

МАСАЖИ 
 

РЕЛАКСИРАЩ АНТИСТРЕС МАСАЖ С МАСЛО ОТ КАНАБИС 

Маслото от семена на канабис има противовъзпалителен ефект, възстановява защитния слой, 

хидратира и стяга кожата 

25 мин./45.00 лв. 

50 мин./75.00 лв. 

 

КЛАСИЧЕСКИ АВТОРСКИ МАСАЖ 

25 мин./50.00 лв. 

50 мин./90.00 лв. 

 

ДЪЛБОКОТЪКАНЕН МАСАЖ 

Масажът действа на дълбоките слоеве на мускулите и съединителната тъкан, облекчава болката, 

засилва кръвообръщението и подобрява лимфата. Масажът се извършва със сила, която е в комфорта 

на клиента. Процедурата завършва с нанасяне на болкоуспокояващ гел 

25 мин./55.00 лв. 

50 мин./95.00 лв. 
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АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ 

Силно действие срещу появата на целулит. Благодарение на иновативния си мощен комплекс, гелът се 

бори с „портокаловата“ кожа. Включените активни съставки от карнитин и кофеин във висока 

концентрация стимулират разграждането на целулитните депа и съдействат за по-гладка и 

стегната кожа. Масажът се извършва с Антицелулитен гел, със загряващ ефект и свеж аромат на 

лимонова трева. След нанасяне попива бързо и не оставя мазни следи 

25 мин./55.00 лв. 

 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

Мануална терапия, със стимулиращ гел от розов пипер, мента и ледникова вода, която въздейства на 

точно определени зони и точки на стъпалата, съответстващи на различни вътрешни органи и 

системи Терапевтичният ефект се изразява в подобряване на кръвообращението, ускоряване на процеса 

на детоксикация на организма, балансиране на енергията, намаляване на стреса и напрежението. Има 

успокояващ и охлаждащ ефект 

25 мин./55.00 лв. 

 

ДЕТСКИ МАСАЖ 

(до 12 годишна възраст) 

Нежност, внимание и грижа за малчугани, с какаово или кокосово масло 

20 мин./40.00 лв. 

 

ЛУГОТЕРАПИЯ 

Има противовъзпалителен и успокояващ ефект при болки в кръста, ставите, колената и ръцете 

30 мин./50.00 лв. 

 

МАСАЖ НА ЛИЦЕ И ДЕКОЛТЕ 

Премахва напрежението, тонизира мимическата мускулатура, забавя стареенето – кожата засиява 

25 мин./40.00 лв. 

 

МАСАЖ НА СКАЛП 

Премахва напрежението, главоболието, създава усещането за озарен и светъл поглед 

20 мин./30.00 лв. 

 

 

ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ 
 

АНТИЕЙДЖ ГРИЖА С МОМЕНТАЛЕН ЕФЕКТ 
 

CELLTRESOR 

Терапия с моментален ефект. Изглажда мимическите бръчки, изсветлява тургура и стимулира 

обновяването на кожата и възвръща  еластичността. Ефектът за свежа кожа е дълготраен 

60 мин./125.00 лв. 

 

ИЗГЛАЖДАЩА ТЕРАПИЯ С КОПРИНЕН КОМПЛЕКС 

Интензивно хидратира кожата и компенсира загубата на влага, стяга съединителната тъкан. 

Подобрява еластичността и прави кожата по-гладка и сияеща 

70 мин./115.00 лв. 
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ТЕРАПИЯ CORRECTIVE 

Терапия спомагаща за премахването на дълбоките бръчки, подновява и възстановява гладкия младежки 

вид. Балансира нивата на влагата в кожата и има регенериращ ефект 

75 мин./130.00 лв. 

 

АПАРАТНИ ТЕРАПИИ ЗА ЛИЦЕ 
 

МИКРОДЕРМАБРАЗИО 

Дълбоко почиства и освежава кожата на лицето и шията в дълбочина, с моментален изглаждащ ефект 

30 мин./60.00 лв. 

 

ХИДРАФЕЙШЪЛ /ВОДНО ДЕРМАБРАЗИО/ 

Ефективна почистваща терапия, подходяща за кожа с широки пори, акне и черни точки 

40 мин./90.00 лв. 

 

РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ 

Стяга и освежава на кожата, стимулира производството на колаген, с отсрочено дълготрайно 

действие 

40 мин./80.00 лв. 

 

БИОЛИФТИНГ 

Стяга, освежава и повдига тургура на кожата, намалява дълбочината на силно изразените бръчки и 

изглажда фините линии, с дълготраен ефект 

40 мин./80.00 лв. 

 

БИОЛИФТИНГ ОКОЛООЧЕН КОНТУР 

Стимулира повърхностното кръвовобръщение на околоочния контур, премахва сенките и постига 

ефект „отворено око” 

25 мин./50.00 лв. 

 

РАДИОЧЕСТОТЕН ЛИФТИНГ + БИОЛИФТИНГ 

Ефективна лифтинг терапия за зряла кожа с моментален и дълготраен ефект 

70 мин./150.00 лв. 

 

 

ДЕТОКС И ХИДРАТАЦИЯ 
 

HYDRO-MARIN - ПРЕЧИСТВАНЕ С ЕНЕРГИЯТА НА МОРЕТО 

Балансира нивата на влагата в кожата и има регенериращ ефект 

60 мин./110.00 лв. 

 

КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ POWER OXYGEN + КИСЛОРЕОДНА МЕЗОТЕРАПИЯ 

Постоянният приток на кислород активизира всички функции на кожата 

75 мин./120.00 лв. 

 

VIA NATURAL LINEA SPA ROSE 

Активира регенерацията и обновяването на кожата, успокоява, изглажда и омекотява. Има 

хидратиращ и подхранващ ефект 

60 мин./70.00 лв. 
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ПРОБЛЕМНА КОЖА 
 

БАЗОВО ПОЧИСТВАНЕ 

75 мин./70.00 лв. 

 

ПОЧИСТВАЩА ТЕРАПИЯ ЗА МЪЖЕ 

Кожата Ви се чувства свежа, чиста и обновена 

40 мин./60.00 лв. 

 

ТЕРАПИЯ С БИЛКИ ЗА ПРОБЛЕМНА КОЖА 

Терапия, предизвикваща дълбока хидратация с бърз успокояващ, омекотяващ и възстановяващ ефект 

50 мин./80.00 лв. 

 

МАСКА ЗА ВИДИМ РЕЗУЛТАТ СПОРЕД ТИПА КОЖА 

За укрепване на разширените малки кръвоносни съдове. При кожа, склонна към алергии или зачервяване, 

разширени капиляри 

25 мин./28.00 лв. 

 

 

КОЛА МАСКА 
 

ЖЕНИ 
 

ГОРНА УСТНА 

7.00 лв. 

МИШНИЦИ 

12.00 лв. 

БИКИНИ ЛИНИЯ 

25.00 лв. 

ЦЕЛИ РЪЦЕ 

25.00 лв. 

ЦЕЛИ КРАКА 

45.00 лв. 

ЦЯЛО ТЯЛО 

80.00 лв. 

 

 

МЪЖЕ 
 

МИШНИЦИ 

17.00 лв. 

ЦЕЛИ РЪЦЕ 

30.00 лв. 

ЦЕЛИ КРАКА 

50.00 лв. 

ГРЪБ 

30.00 лв. 
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ГЪРДИ И КОРЕМ 

40.00 лв. 

ЦЯЛО ТЯЛО 

120.00 лв. 

 

 

МАНИКЮР 
 

СПА ТЕРАПИЯ 

45.00 лв. 

КЛАСИЧЕСКИ 

20.00 лв. 

ЛАКИРАНЕ 

15.00 лв. 

ГЕЛ ЛАК 

30.00 лв. 

 

 

ПЕДИКЮР 
 

СПА ТЕРАПИЯ 

55.00 лв. 

КЛАСИЧЕСКИ 

30.00 лв. 

ЛАКИРАНЕ 

25.00 лв. 

ГЕЛ ЛАК 

40.00 лв. 
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СПА ЕТИКЕТ 

 

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВСИЧКИ ПОЗИТИВИ НА СПА ЦЕНТЪРА 
За да се възползвате максимално от Вашето СПА преживяване и да подкрепите ползите от Вашето 

лечение, препоръчваме Ви да пристигнете 30 минути преди планираното време, за да се насладите на 

нашите привлекателни мокри зони, съставени от топли, открити места за релаксация, парни бани и 

сауни. 

За Ваше удобство ще получите кърпа. Спа центърът предлага шкафчета, в които може да поставите 

Вашите връхни дрехи. Препоръчваме да оставяте ценности в стаята ни за гости. Спа центърът не поема 

отговорност за никакви ценности. 

СПА средата е спокойна. Препоръчително е да не използвате мобилния си телефон, таблет или камера, 

докато се намирате на територията на СПА центъра. 

Пушенето е забранено в целия СПА център. 

Препоръчваме да не се консумира алкохол преди провеждането на спа процедури. 

СПА центърът си запазва правото да откаже обслужването на всички гости, които са под влиянието на 

алкохол 

 

КОНТРОЛНИ КОНСУЛТАЦИИ 
Моля, уведомете ни за всички здравословни проблеми, алергии и/или наранявания, които биха могли 

да повлияят на Вашето лечение или използване на различните видове процедури 

 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ 
За Ваше удобство, препоръчваме да направите предварително резервация за предпочитаните от Вас 

процедури на СПА рецепцията на центъра. 

Приемаме спа гостите над 16 годишна възраст за всички процедури и ползване на спа и 
фитнес съоръжения 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Нашите подаръчни ваучери са прекрасен подарък за всеки специален случай 

 

АНУЛИРАНЕ НА ЗАПИСАН ЧАС 

Любезно молим нашите гости да дадат минимум четири часа предизвестие за промени или анулации. При 

по-малко от четири часа предизвестие ще бъдете таксувани за 100% от терапията 


