OSASUN ETA EDERTASUN ZERBITZUKO PREZIOAK
LURRUN SAUNA/BAINUA
*Saio 1: 4Û
*10 saioko bonoa:40Û (+2 saio opari)
(GIMNASIORA abonatuta daudenek doan)
ETZANDAKO ETA ZUTIKAKO SOLARIUMA
*Etzandako saio 1: 4Û
*Zutikako saio 1: 4.75Û
*Bonoak: etzandako 10 saio: 40Û (2 saio opari)
Zutikako 10 saio: 47.50Û (2 saio opari)
Etzandako 20 saio: 70Û (2 saio opari)
Zutikako 20 saio: 85Û (2 saio opari)

AURPEGIRAKO TRATAMENDUAK
*Aurpegirako berariazko tratamendua: 50Û
*Tratamendu oxigenatzailea: 20Û
*Erabateko garbiketa: 35Û
*Oinarrizko garbiketa + maskara (lurrunik
gabe): 15Û

GORPUTZEKO TRATAMENDUAK ETA
MASAJEAK
*Peeling + hidratazioa: 18Û
*Berariazko tratamendu OSOA + bilgarria
+ sauna (aukerakoa): 30Û
*Berariazko tratamendu LOKALIZATUA +
*Bonoek urtebeteko iraupena edukiko dute erosten diren bilgarria + sauna (aukerakoa): 20Û
datatik zenbatzen hasita.
*Drainatze lokalizatua: 15Û
*Lurrun saunako/bainuko eta solariumeko bonoak parte- *Erabateko drainatzea: 30Û
katu daitezke.
*Oinetako masajea: 15Û
*Buruko eta aurpegiko masajea: 15Û
MASAJE TERAPEUTIKOAK ETA KIROL-MASAJEAK
*45 minutuko masaje erlaxagarria: 20Û
*Mantentze-masajeko 25 minutuko saio 1: 23Û
*20 minutuko masaje erlaxagarri lokalizatua: 15Û
*Kirol-masajeko 25 minutuko saio 1: 25Û
*Bizkar-garbiketa (lurrunaz): 20Û
*Gorputz osoko bilgarria: 30Û
* Mantentze-masajeko 40 minutuko saio 1: 33Û
*Eskuetako edo oinetako bilgarria: 15Û
* Kirol-masajeko 40 minutuko saio 1: 35
*PRESOTERAPIA: saio 1: 30Û
5 saio + (1 opari): 150Û
*Masaje orokorreko 50 minutuko saio 1: 40Û
10 saio + (2 opari): 300Û
* Masaje orokorreko 60 minutuko saio 1: 50Û
DEPILAZIOA ARGIZARI EPELAZ ETA BEROAZ
*Masaje terapeutikoak eta kirol-masajeak min desberdi- *Izterrondoak edo besapeak: 7Û
nak barnebiltzen dituzte
* Izterrondoak erabat: 10Û
(giltzadurakoak, muskularrak, tentsionalak, zirkula*Zango erdia: 13Û
ziokoak)
* Zango erdia + izterrondoak edo besapeak: 16Û
* Zango erdia + izterrondoak eta besapeak:
*Galdetu terapeutari.
18Û
Bonoak daude.
*Zango osoa: 18Û
ESTETIKA-ZERBITZUAK
* Zango osoa + izterrondoak edo besBeste zerbitzu batzuk
apeak: 20Û
*Betileen tindaketa eta permanentea: 35Û
* Zango osoa + izterrondoak eta besapeak:
* Betileen tindaketa: 10Û
22Û
*Betileen permanentea:30Û
*Besoak: 12Û
Manikura
*Bularra edo bizkarra: 18Û
Txukuntzea soilik: 12Û
*Ezpainen goiko aldea: 4Û
+ esmaltea: 15Û
*Bekainak depilatzea: 6Û
Manikura erdi-iraunkorra: 20Û jartzea
*Bekainak diseinatzea: 8Û
Jarri eta kendu: 25Û
*Gizonezkoei gehigarria: 10Û
Pedikura
Eskatu hitzordua: 94 430 62 26.
Txukuntzea soilik: 15Û
Ordutegia: astelehenetik ostiralera,
+esmaltea: 20Û
09:15etik 20:00etara. Larunbatetan
Pedikura erdi-iraunkorra: 22Û jartzea.
10:00etatik 14:00etara (Kontsultatu
Jarri eta kendu: 27Û

udako ordutegia)

