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Centre Lúdic Termal

TERMES ORION vol col·laborar amb vostè en la preservació del medi ambient. Per això, li recomanem que, quan aquest catàleg no li sigui d’utilitat, el dipositi en un contenidor de recollida selectiva.

CATALÀ

SERVEIS ESTÈTICS I TERAPÈUTICS

L’Hotel Balneari Termes Orion**** li ofereix la possibilitat d’escollir els massatges o serveis estètics que més s’ajustin a les seves necessitats.
Els nostres professionals resoldran els seus dubtes i li aconsellaran sempre la opció més adequada. No dubti a consultar-nos sense cap compromís.

CORPORALS: Rituals, sensacions i cures
Relaxants
El massatge aromàtic (45 minuts) 54 €

- Esquena, cames, braços, cervical
- Es pot escollir entre diferents tipus d’oli calent:
· Cítric, propietat d’estimulació de la circulació sanguínia
· Espígol (lavanda) propietats relaxants
Massatge amb oli de xocolata (30 minuts) 40 €
De propietats hidratants i estimulants
Massatge Geotermal (60 min) 77 €
Combina l’efecte sedant de pedres calentes i fredes. L’efecte relaxant afavoreix
la circulació, destensa la musculatura i aporta equilibri i benestar
Shiatsu (60 min) 59 €
Teràpia d’origen japonés amb pressions de les mans. Efectiu contra l’estrés,
eliminant els símptomes de cansament, ansietat i reequilibrant els canals
energètics.
Reiki (60 min) 66 €
Teràpia basada en la imposició de mans, per desbloquejar els canals
energètics.Tranquilitza la ment i la dota d’energia.

Terapèutics
Drenatge Limfàtic (30 min) 35 € / (45 min) 52 €

Tècnica manual molt suau que actúa sobre la circulació limfàtica activant el
metabolisme i afavorint la eliminació de toxines.
Reflexologia podal (30 min) 49 €
Estimulació de diversos punts del peu que estan connectats amb diferents parts del
cos mitjançant vies nervioses i energètiques millorant així les funcions metabòliques.
Massatge Cràniofacial-Cervical (20 min) 31 €
Relaxació completa de crani i rostre amb aplicació d'olis essencials.

Quiromassatge (20 min) 27 € / (30 min) 40 € / (45 min) 54 €
Tècnica manual aplicada al sistema musculoesquelètic que allibera tensions
musculars, estimula al sistema nerviós i produeix un efecte sedant.
Dutxa Escocesa (inhalacions/maniluvi termal) (10 min) 21 €

Estimulació del sistema muscuesquelétic a partir de l’aigua a pressió.
Inhalacions 10 €
Maniluvi termal 10 €

Exòtics
Massatge Pinda Spice (60 min) 79 €

A base de pindes d’espècies aplicades amb una mescla d’oli d’arròs, oli de sèsam
i oli de cardamos, amb propietats antioxidants, nutritives i antienvelliment.
Massatge amb cargoles de Mar (60 min) 79 €
Fet amb la closca de diferents cargols de mar, oli esencial i extracte de canyella.

Estètics
Cames Cansades (45 min) 54 €
Allibera la sensació de cansament i aporta benestar i relax.
Exfoliació Corporal

Exfoliació corporal amb sals minerals (30 min) 46 €
Exfoliació corporal a la xocolata (30 min) 49 €

Pressoteràpia (30 min) 35 €
Indicat per a problemes circulatoris, cames cansades, retenció de líquids i cel·lulitis.
IVA 10% inclòs

Gimnàstica passiva (30 min) 35 €

Adequat per enfortir la musculatura i reafirmar en tractaments d’aprimament.

Benes fredes (30 min) 30 €

EMBARASSADES

FANGOTERÀPIA

Tractaments

Parafang una regió 13,50 €
Parafang dues regions 18,50 €
Parafina (mans) 12,50 €

Manicura (60 min) 39 €
Exfoliació corporal amb sals minerals (30 min) 46 €
Massatge aromàtic (45 min) 54 €

Aplicació de fred local per calmar la mala circulació i les cames pesants.

Tractament vitamina C (60 min) 75 €

Per preparar la pell abans i després de l’exposició del sol.
Pedicura (60 min) 39 €
Hidratació de la pell, cura de les ungles, màscara i massatge final.
Manicura (60 min) 39 €
Hidratació de la pell, cura de les ungles, màscara i massatge final.

*El temps de la manicura i pedicura pot variar segons les necessitats de
cada persona.

FACIALS:
Professionalitat, experiència, rituals i solucions
Neteja Facial personalitzada (60 min) 55 €
Tractament específic segons cada tipus de pell.

CIRCUIT TERMAL
El circuit inclou
Piscina termal climatitzada amb
bombolles, jets a pressió i dolls d’aigua
Sauna finlandesa
Sauna de vapor

Dutxes
Pediluvi amb pedres de riu
Dutxa galleda

Zona de relax
Solàrium natural
Claustre termal pel descans més exclusiu

L’accés al circuit termal és gratuït pels clients de l’hotel amb la tarifa circuit.
El preu per als clients allotjats que no ho tinguin inclòs a la seva tarifa és de 18 €. Cal banyador o biquini.
L’Hotel Balneari Termes Orion disposa de servei de venda de banyadors i lloguer de tovalloles.

Hidratació Intensa (60 min) 58 €

Indicat per combatre la deshidratació i l’envelliment prematur ajudant-nos a
equilibrar i mantenir uns nivells òptims d’hidratació.

Antiarrugues (60 min) 70 €

Innovador tractament que ens ajuda a combatre els diversos tipus d’arrugues
del nostre rostre, regenerant i omplint les línies d’expressió.

Específic per a Home (60 min) 55 €

Neteja en profunditat, tonificació i renovació cel.lular.

Tractament Facial d’Oxigen (60 min) 74 €

Ens ajuda a defensar la pell de l’estrés mediambiental, ens aporta llum i ens
ajuda a restablir les funcions cel.lulars de la pell per combatre l’envelliment.

Tractament Facial de Vitamina C+ (60 min) 75 €

PAQUETS
PACK XOCOLATERÀPIA

PACK MÀGIA RUTA DE LA SEDA

Neteja facial personalitzada
Exfoliant corporal
Massatge corporal hidratant amb karite

Exfoliant Corporal al Cacao
Recobriment Corporal de Xocolata
Massatge Relaxant amb Oli de Xocolata

Preu per persona 145 € (2 h 30 min)

Preu per persona 120 € (1 h 30 min)

Un dels rituals més complets per viure una
experiència única que el transporta a exòtics racons
Peeling exòtic orient
Recobriment vel de seda
Massatge a escollir entre pinda spice, cargols de
mar o carícia de seda

PACK BELLESA

Indicat per pells fatigades i amb falta de llum, notant d’immediat l’aportació de
lluminositat i hidratació.

DEPILACIONS
Cames senceres 35 €
Mitges cames 22 €
Regions adicionals 14 €
Llavi superior 10 €

RECOBRIMENTS: Culte a la pell
Recobriment de xocolata (hidratant i estimulant) (30 min) 49 €
Recobriment d’algues micronitzades (drenant i depuratiu) ( 30 min) 49 €
Recobriment de fang (antiinflamatori) ( 30 min) 49 €
Recobriment de raïm (desintoxicant) ( 30 min) 49 €

Preu per persona 170 € (2 h 30 min)

PACK VITAMINA C +
Exfoliant corporal de citronella
Massatge corporal amb extracte de Vit C+
Tractament facial Vitamina C+

Preu per persona 140 € (2 h)

PACK DEDICA’T UN MATÍ PER TU
Neteja facial personalitzada
Exfoliació corporal amb sals minerals
Manicura
Pedicura

Preu per persona 170 €

PACK PEDRES PRECIOSES
Tractament remineralitzant i regenerador
Exfoliació a base de pedres precioses
Massatge vitalitat amb pedres precioses

Preu per persona 130 € (1 h 30 min)

PACK MUSCULAR
Quiromassatge general
Massatge craniofacial cervical
Reflexoteràpia podal

Preu per persona 120 € (1 h 30 min)

L’Hotel Balneari Termes Orion**** li ofereix la possibilitat de gaudir d’un
seguiment mèdic personalitzat
Visita mèdica 30 €
Cal reserva prèvia. Hores convingudes.

